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Editorial

Sérgio Luiz Moreira
Presidente Executi vo

Associação Comercial e Industrial de Piedade

Desde o início dos trabalhos de enfrentamento ao 
coronavírus, a Associação Comercial e Industrial de 
Piedade (ACIP) tem parti cipado de reuniões com o poder 
público municipal e acompanhado todas as medidas 
realizadas no município. São ações que determinam a 
proteção da saúde da população e fl exibilização gradual 
do comércio para a retomada da economia.  

Diante de várias providências no combate a este 
vírus, a ACIP teve como ati tude doar à Prefeitura 
de Piedade 1.500 metros de tnt para confecção de 
cerca de 15 mil máscaras. O material foi entregue no 
dia 2 de junho. As máscaras terão dupla face, serão 
confeccionadas por servidores públicos municipais e 
distribuídas à população pela Prefeitura em barreiras 
sanitárias que ocorrerão nos próximos dias na área 
central do município.

Nesta edição você também pode acompanhar 
um resumo das principais ações da ACIP no combate 
ao Covid-19, o termo de abertura do comércio e a 
reportagem sobre Dia dos Namorados neste período 
que as compras no comércio podem ser feitas 
presencialmente ou online. 

Óti ma leitura!

Doação de 15 mil máscaras 
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AQUI EU MORO, AQUI EU COMPRO
Dia dos Namorados: aproveite a reabertura das lojas 

para comprar no comércio de Piedade

Dia dos Namorados

Junho / 2020

Com o plano de retomada da economia proposto 
pela Administração Municipal com base em medidas 
do Governo do Estado e que têm atendido constantes 
solicitações da Associação Comercial e Industrial 
de Piedade (ACIP), houve a reabertura gradual de 
grande parte do comércio do município. Com isso, os 
consumidores já podem aproveitar a oportunidade 
para realizar suas compras do Dia dos Namorados, 
comemorado em 12 de junho.

Os lojistas já oferecem ofertas, promoções e 
facilidade nas formas de pagamento. Como medida 
de segurança, os estabelecimentos comerciais devem 
garanti r a aplicação das normas de proteção à saúde, 
como a disponibilização de álcool gel, uso de máscara, 
distanciamento seguro e controle de aglomeração.

Por sua vez, os consumidores devem uti lizar 
máscara e respeitar as normas estabelecidas pelo 
comércio. 

Compra por Delivery ou reti rada na loja.
Para os clientes que preferem fazer compras online, 

têm lojas que disponibilizam contatos via telefone 
(whatsApp). Os consumidores podem solicitar a 
entrega do produto na residência ou reti rada na loja. 
Para facilitar este ti po de sistema de compra, a ACIP 
disponibiliza no site www.acepiedade.com.br e no 
App ACIP Piedade contato de diversas lojas. 

Presti gie o comércio de Piedade.
Aqui eu Moro, Aqui eu Compro. 

A Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) 
realizou doação à Prefeitura de 1.500 metros de tnt 
para confecção de cerca de 15 mil máscaras. O material 
foi entregue no dia 2 de junho. As máscaras terão dupla 
face, serão confeccionadas por servidores públicos 
municipais e distribuídas à população pela Prefeitura 
em ações de barreiras sanitárias que serão realizadas 
nos próximos dias na área central do município.

ACIP doa à Prefeitura 1.500 metros de tnt para confecção de 
15.000 máscaras

Foto: Divulgação

Material para confecção de máscaras
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Comércio

ACIP divulga Termo de Abertura do Comércio 

A Associação Comercial e Industrial de Piedade 
(ACIP) divulga Termo de Abertura do Comércio aos 
associados e comerciantes que, em sua grande 
parte, retornaram às ati vidades gradualmente 
desde o dia 1 de junho. 

O documento informa que para manter os 
serviços em funcionamento, os comerciantes 
precisam seguir normas adotadas pela proteção 
à saúde pública e o não cumprimento dessas 
medidas podem ocorrer o aumento de casos de 
COVID-19, o que levaria ao fechamento novamente 
do comércio.

Confi ra o resumo das normas que devem ser 
seguidas pelos empresários para conter o COVID-19 
e regularizar as ati vidades econômicas locais no 
município de Piedade.

• As lojas em geral poderão funcionar de portas 
abertas, mas, com controle do fl uxo de clientes, 
devendo obrigatoriamente seus funcionários e 
clientes estarem uti lizando máscara de proteção 
no interior do estabelecimento.

• Disponibilidade pelo empresário/lojista 
de álcool em gel para funcionários e clientes na 
entrada e saída do estabelecimento e no local de 
recebimento.

• Higienização frequente de carrinhos, 
cesti nhas ou outro acessório uti lizado pelo 
consumidor no momento de suas compras;

• Higienização do estabelecimento em 
toda sua dependência e seus mobiliários, como: 
estofados, cadeiras, puff s, espelhos, balcões, 
mesas, etc

• O controle do número de clientes no interior 
do estabelecimento é de responsabilidade do 
lojista, limitando o acesso e atendimento conforme 

§4° do arti go 17 do Decreto Municipal n°7734, 
de 16/04/2020 e respeitando o distanciamento 
pessoal recomendado pelas autoridades sanitárias 
e de saúde, sendo o mínimo de 2 metros.

• Os atendimentos em escritórios, imobiliárias 
e similares devem ser feitos mediante prévio 
agendamento e singularmente onde deve ser feita 
a higienização do ambiente a cada cliente atendido 
e suas estações de trabalho/Funcionário, deve 
respeitar no mínimo 2 metros de distanciamento, 
sendo permiti do o atendimento de um cliente por 
vez para cada profi ssional.

• Ocorrendo qualquer fi la no exterior do 
estabelecimento, deverá ser respeitada a distância 
mínima de 2 metros entre cada um dos clientes.

Essas medidas poderão ser revistas a cada 7 
(sete) dias, dependendo do quadro de evolução do 
COVID-19 em Piedade além das medidas adotadas 
pelo governo do estado de São Paulo.

Ati vidades excluídas deste Decreto, fi cando 
enquadrada para a próxima fase  de fl exibilização da 
quarentena esti pulada pelo Governo do Estado de 
São Paulo, sendo: Academias de Ginásti ca, salões 
de Beleza, Barbearias, Eventos e festas públicas, 
centros de entretenimento (como parques, spas, 
cinemas, teatros, shows entre outros, atendimento 
com consumo no interior de bares e restaurantes.

Para outras informações ou dúvidas, consulte a 
ACIP por meio do Gerente comercial.

Marcos Sancti s.
Contato e WhatsApp: 9 9789-4480

Junho / 2020
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Comércio

Atenção, Comerciantes!

e não interromper a fl exibilização da quarentena 
com a volta do fechamento das lojas. Juntos Somos 
Mais Fortes. Associação Comercial e Industrial de 
Piedade (ACIP). 

Junho / 2020

Foto: Divulgação

Comércio do município aberto gradualmente desde o dia 1° de junho

Vamos atender as medidas de proteção à saúde. 
Ofereçam álcool em gel aos clientes, exijam o 
uso de máscara e façam o distanciamento seguro 
para evitar aglomerações. Com estas ações, 
conseguimos prevenir a transmissão do coronavírus 
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Representati vidade

Junho / 2020

Prezados associados.

Diante das medidas adotadas em combate a 
Pandemia do Coronavírus – Covid-19, que através de 
decretos estadual e municipal, houve a proibição do 
atendimento presencial ao público aos estabelecimentos 
ti dos como não essenciais, a ACIP, visando atender e 
representar os associados realizou uma série de ações, 
as quais muitas delas já foram noti ciadas em nossos 
meios de comunicação, entretanto, levamos ao seu 
conhecimento de forma agrupada as medidas:

 Âmbito estadual:

 A ACIP está inserida como fi liada a FACESP (Federação 
das Associações Comerciais do Estado de São Paulo), 
que é responsável por levar as reivindicações das 
ACs do estado e representar a coleti vidade junto aos 

poderes superiores.
- Presidente da FACESP Alfredo Cotait cobrou o 

governo estadual para apresentação  de um plano de 
saída para quando a quarentena acabar;

 - Lançamento do Guia Práti co de Sobrevivência da 
Sua Empresa durante a pandemia;

- Apresentação ao governado de Plano de Retomada 
das Ati vidades;

- Vice-governador Rodrigo Garcia anuncia a criação 
do Plano de Resposta e Recuperação Econômica, 
reivindicação das Associações Comerciais para o pós-
crise;

- FACESP e Associações Comerciais comporão os 
grupos de trabalho do fórum de Representação do 
Comércio, este, que pode ser canal de diálogo direto 
dos comerciantes, prestadores de serviços e das MPEs 
(micro e pequenas empresas) com o governo;

- Atendimento da solicitação da redução de juros 

Resumo de Ações Tomadas pela ACIP Durante a 
Pandemia do Coronavírus - Covid 19
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dos emprésti mos oferecidos pelo Desenvolve SP e a 
desburocrati zação do acesso ao crédito;

- Pedido da postergação e o parcelamento de 
impostos;

- Criou um manifesto em defesa do desenvolvimento 
e da liberdade de empreender;

- Solicitou a abertura regionalizada do comércio, bom 
como o fi m da quarentena.

 Âmbito municipal:

- O Presidente da ACIP, Sérgio Luiz Moreira, bem 
como os demais diretores, esti veram em várias ocasiões 
reunidos com o poder municipal realizando sugestões e 
apresentando reivindicações recebidas de associados;

- Atendemos grupos de associados e disponibilizamos 
a assessoria jurídica da ACIP para ti rar dúvidas dos 
empresários;

- Ouvimos empresários e prestadores de serviços 
para entender suas necessidades;

- Protocolamos ofí cio junto ao poder municipal 
solicitando a fl exibilização do funcionamento do 
comércio e prestação de serviços;

- Protocolamos ofí cio junto ao poder municipal 
questi onando a aglomeração de pessoas em fi las de 
insti tuições fi nanceiras;

- Protocolamos ofí cio junto ao poder municipal 
solicitando informação de medidas que estão sendo 
planejadas para a retomada da economia local em 
período pós-pandemia;

- Pedimos informações sobre as ações de controle 
de eventos que têm ocorrido no município com 
aglomeração de pessoas a fi m de sabermos se a 
fi scalização está sendo realizada com a mesma 
intensidade da fi scalização sobre o comércio. 
Entendemos que eventos são muito mais perigosos do 
que ati vidades comerciais e de serviços;

- Solicitamos ao poder municipal a isenção de 
impostos, tais como IPTU e ISS, durante o período da 
pandemia e restrições dos serviços.

Medidas insti tucionais emergenciais:

- Não foi aplicado reajuste nas mensalidades 
associati vas, que habitualmente ocorre na ref. 04 de 
cada ano, fi cando as mensalidades associati vas sem 
reajuste em 2020;

- Isenção das mensalidades associati vas por 2 
meses aos associados cujos estabelecimentos estão 
impedidos integralmente de realizarem suas ati vidades. 
Os serviços e mensalidade do plano de saúde não estão 
contemplados na isenção por termos que realizar os 
pagamentos para os prestadores;

- A ACIP não repassará o reajuste de 4,0049% aplicado 
pela BVS (Boa Vista Serviços) sobre as consultas e 
absorverá o impacto até o restabelecimento das 

ati vidades de atendimento dos comércios;
- Mantemos os funcionários trabalhando de forma 

interna respeitando todas as normas de segurança 
impostas para atendimento dos associados.

Realização e parceria de eventos de qualifi cação e 
instrução remotos e totalmente gratuitos:

- Dia 17/04 – 09h - Auxilio emergencial para MEIs
- Dia 17/04 – 09h - Inovação e transformação digital 

– que soluções existem para minha empresa? Parceria 
SENAI e Pq. Tecnológico

- Dia 22/04 – 16h - Cuidados Financeiros em época de 
Coronavírus

- Dia 23/04 – 17h - Estratégias para Delivery – Parceria
- Dia 24/04 – 15h - Como vender pela Internet
- Dia 22/04 – 18h parceria com o Fred Rocha, consultor 

especialista em varejo,  uma live com o objeti vo de levar 
aos empresários da região dicas de como se reinventar 
nesse momento de crise uti lizando as redes sociais para 
alavancar as vendas.

Em parceria com o SEBRAE, realizamos o programa 
ENFRENTE:

- Dia 18/05 – 19h - Inovando nas Vendas
- Dia 18/05 - 19h - Protegendo o caixa da sua Empresa
- Dia 18/05 - 19h - O crédito certo para sua Empresa
- Dia 18/05 - 19h - Negociando com clientes e 

fornecedores
- Dia 18/05 - 19h - Entendendo seus Direitos

Novidades

- Criação de aplicati vo com benefí cios para associados 
(Em fase de implantação);

- Divulgação em redes sociais e site da ACIP 
atualizações sobre assuntos perti nentes ao comércio;

- Planejamento de ações de incenti vo a economia 
local para os associados para o período de retomada 
pós-pandemia.

A ACIP está a disposição para atendimento do 
associados.

Estamos lutando por você.
#JUNTOSSOMOSMAISFORTES
#ACASADOEMPRESARIO

Acompanhe as notí cias sobre a ACIP em nossos meios 
de comunicação ofi ciais:

Site - www.acepiedade.com.br
Facebook – facebook.com/acepiedade
Instagram – acip.piedade

Não encontrou a informação que buscava? Entre em 
contato através do tel. (15) 3344-9770 ou pelo Cel./
whatsapp – (15) 99789-4480.

Representati vidade
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