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EXPEDIENTE:
ACIAI
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL E
AGRÍCOLA DE IRACEMÁPOLIS

Especial - Crise Coronavírus

RUA PEDRO CHINELATTO, 490 - CENTRO IRACEMÁPOLIS/SP
TELEFONES:
(19) 3456-5454 | 3456-1933

Carlinhos Fedato
Presidente da ACIAI

DIRETORIA ACIAI:

Foram cinco meses de tensão extrema, com o fechamento das portas dos comércios, abertura, novo fechamento, números da pandeVICE PRESIDENTE:
mia em ascensão, futuro incerto, acertos e erros, até que a fumaça coHISSAKI MIYAMOTO NETO
meçou, pelo menos teoricamente, a se dissipar por volta da metade do
1° SECRETÁRIO:
VICENTE AP. DE MELLO
mês de agosto, quando as lojas voltaram a respirar com portas abertas.
2° SECRETÁRIO:
Que atitudes tomar? Quais caminhos trilhar? Que ações pensar? Essas eram
MARIA ROSELI BUCK
as indagações de todos. As pessoas apreensivas com seus empregos, os empre1° TESOUREIRO: CELSO SIDNEY
sários tentando driblar de alguma forma a crise que pegou a todos de surpresa.
DOMICIANO
A Associação Comercial, como representante dos empreendedores, buscou
2° TESOUREIRO: VALDO ZANUCCI NETO
nesse período, essencialmente dialogar com os poderes estabelecidos, para
estar atenta e informada das demandas que viriam de encontro aos empreendeJORNALISTA RESPONSÁVEL:
dores. Também levamos informação através de nossos meios de comunicação,
RENATO DE FREITAS EVANGELISTA
e-mail, redes sociais, tudo que entendemos que pudesse cooperar com as empreMTB 0078920/SP
sas no sentido de dar um norte, no caminho tortuoso que se desenhou à frente.
DIAGRAMAÇÃO: RENATO DE FREITAS
EVANGELISTA
A reabertura obrigou-nos a reformatar as formas de atendimento e contato
com os clientes, prezando pela cautela na prevenção do novo vírus Covid-19.
Hoje, sem exceção, os estabelecimentos têm como norma o uso de máscaras obrigatório tanto para funcionários como para consumidores, o álcool
gel virou rotina e o distanciamento social também faz parte do dia a dia.
FRASE DO MÊS
Só teremos uma normalidade no contato com as pessoas pós vacina. O que se deve estar atento agora, é no como todo esse contexto modificou a forma das pessoas consumirem. É o momento de esO isolamento
tarmos antenados às mudanças e corrermos atrás do tempo perdido!
social é apenas físico. E é objetivo também da Associação Comercial resgatar e buscar os anNinguém precisa se seios da classe à qual representamos, abrir o debate para entendermos e
isolar mentalmente refletirmos juntos esse momento que foi e continua sendo para alguns, o
mais delicado que já enfrentamos. Para ACIAI, que completou em 2020
nem virtualmente.
Vamos nos manter 36 anos, não temos dúvida, esse foi e é o maior desafio que já enfrentamos
em nossa história. Mas é preciso em todos os momentos, em todas as faunidos e entrar em ses, manter a calma, raciocinar com razão, para assim entender e redirecontato com o nosso cionar as coisas. Acreditamos no potencial de todos e é de encontro a esse
“eu”.
valor que vamos insistir nessa luta para podermos dizer um dia: Vencemos!
PRESIDENTE:
CARLOS JOSÉ FEDATO

“

EDIÇÃO 7 | OUTUBRO DE 2020 | 3
APLICATIVO DO COMÉRCIO É BEM RECEBIDO POR EMPRESÁRIOS E
POPULAÇÃO; SORTEIOS ACONTECERAM NA SEMANA DAS CRIANÇAS
A ACIAI (Associação Comercial, Industrial e Agrícola de
Iracemápolis), disponibilizou
aos associados, consumidores,
e toda a população, de forma
totalmente gratuita, na sexta-feira, 25 de setembro, o aplicativo ACIAI Iracemápolis. O
APP é uma ferramenta completa que trará enormes benefícios tanto aos lojistas como
para o cidadão Iracemapolense. Disponibilizada aos comerciantes e ao município como
um todo, ela é fácil de usar, e
traz uma quantidade enorme
de informações importantes. Através do aplicativo, por

exemplo, as pessoas podem de
forma facilitada acessar um
Guia Comercial, com as informações das lojas e empresas
da cidade, localização, fotos
do estabelecimento, acesso ao
Facebook e Instagram, se houver, horário de funcionamento
e até a forma de pagamento
aceita pela empresa. O aplicativo também trará notícias
da associação e do comércio,
além de disponibilizar informações sobre vagas de emprego,
cursos e treinamentos. Será
possível ainda, ao comerciante associado, fazer Consultas
do Boa Vista SCPC, os não as-

sociados poderão preencher
formulário para associar-se à
entidade, e todos terão acesso fácil aos sites da Prefeitura
Municipal e Câmara Municipal.
Para baixar no celular basta as pessoas acessarem o
Google Play ou o AppStore e
digitar ACIAI Iracemápolis.
SORTEIOS COM VÁRIOS
PRÊMIOS PARA AS
CRIANÇAS
Do dia 05 de outubro até o dia
das crianças, 12, aconteceu
um sorteio por dia, que ficou
disponível no APP desde o dia

25 de setembro. Nesse primeiro momento os sorteios
foram abertos à toda população. Foram inúmeros prêmios para a criançada e também para os mais grandinhos.
Jogos de tabuleiro, caixa de
som portáteis, mini piscina,
fones de ouvido, e controle
gamer para jogos em celular.
A ACIAI informa ainda que
é importante manter o aplicativo instalado no celular
para receber notificações de
todas as ações da entidade
como, sorteios, campanhas,
cursos e promoções, envolvendo o nosso comércio.
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CONSELHO DA MULHER EMPREENDEDORA LANÇA
CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA
O CMEC - Conselho da Mulher Empreendedora e Cultura de Iracemápolis, presidido
pela Sra. Eliane Fedato, e com
apoio da Associação Comercial, lançou no dia primeiro
de outubro, uma campanha
de conscientização pela prevenção do câncer de mama.
Eliane, acompanhada por Beatriz Fazanaro e Márcia Ferracioli, todas empreendedoras
do município, iniciaram visitas
aos estabelecimentos comerciais, levando balões metalizados com frases de efeito que
buscam conscientizar e inspirar as mulheres no sentido de

se cuidarem e se prevenirem.
Eliane disse que ‘a iniciativa
partiu do grupo como um todo,
em reuniões que acontecem
quinzenalmente, e que novas
ações estão sendo preparadas para o mês de outubro’.
Beatriz Fazanaro salientou
a importância desse contato
com o comércio. ‘É uma forma de atingirmos a população
como um todo, que frequenta o
comércio da cidade, e também
inserir os empresários nessa campanha tão importante
para as mulheres do município’.
Márcia Ferracioli também comentou sobre o trabalho. ´Com

o apoio da ACIAI, através da
Daniela Fuzato, que participa
conosco das reuniões e do grupo, podemos organizar melhor
essas ações. Pretendemos dar
continuidade e buscar mais
empreendedoras para fortalecer ainda mais o nosso propósito de trabalhar temas importantes à todas as mulheres’.
Daniela Almeida C. kinniburgh, que também faz parte do
grupo, parabenizou as meninas que participaram, na
prática, desse gesto de amor
e cidadania, e comentou que
‘são essas pequenas ações
que podem transformar nos-

sa sociedade para melhor’
O grupo tem se reunido nas
dependências da associação comercial. As mulheres que se interessarem por
participar podem entrar em
contato pelo telefone da associação (3456-5454) para
obter mais informações.
É de extrema importância a
participação e a união feminina, essencialmente para o
empreendedorismo. ‘Precisamos desse apoio, e queremos compartilhar com todas
as mulheres esse trabalho,
para estender as ações por
todo o ano’, finalizou Eliane.

Bancos iniciam operação de
crédito do Peac Maquininha

Algumas instituições financeiras
já estão habilitadas para liberar
empréstimo por meio da linha chamada Peac Maquininha, que permite aos empresários oferecerem
como garantia os valores resultantes de suas vendas realizadas
com o uso de maquininha de cartão.
Até agora, de acordo com o BNDES, que intermedia a liberação
dos recursos, aderiram à modalidade de crédito os bancos Inter, Safra e o Banco do Estado
do Rio Grande do Sul (Banrisul).
O Tesouro Nacional disponibilizou R$
5 bilhões para a Peac Maquininhas,
de um total previsto de R$ 10 bilhões.

Beatriz, Eliane e Daniela, membros do CMEC

para pagamento é de 36 meses,
incluindo carência de seis meses.
Ao contratar essa modalidade,
o empresário oferece como garantia os valores resultantes
de suas vendas realizadas com
o uso de maquininha de cartão.
Uma porcentagem dos valores
a receber será direcionada para
o pagamento do empréstimo.
O valor do crédito concedido
será o dobro da média mensal
dos recebimentos via maquininha entre primeiro de março de
2019 e 29 de fevereiro de 2010.
Ou seja, se a média recebida pelo
empreendedor via maquininha
COMO SOLICITAR O CRÉDITO no período foi de R$ 5 mil, poderá solicitar crédito de R$ 10 mil.
O empréstimo poderá ser solicitado O limite máximo do empor micros e pequenas empresas préstimo é de R$ 50 mil.
e também pelo MEI (Microempreendedor Individual). Os juros são Por Redação | Da equipe de jorde 6% ao ano e o prazo previsto nalistas do Diário do Comércio
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ACIAI EM PARCERIA COM A BOA VISTA SCPC
ORIENTA SOBRE O CADASTRO POSITIVO
O QUE É O
CADASTRO POSITIVO?

Desde que a Lei do Cadastro Positivo foi alterada pela Lei Complementar 166/2019, o Brasil aponta para
É o banco de dados com informa- uma nova perspectiva de desenvolções de pagamentos (em dia/ou em vimento econômico, principalmente
atraso) dos compromissos financei- em função da considerável ampliaros de crédito e aos serviços conti- ção do mercado de consumo e da
nuados dos consumidores (pessoa drástica queda nos níveis de inadimfísica/pessoa jurídica). Diferente do plência que a mudança tende a fazer.
histórico formado exclusivamente
de dívidas vencidas e não pagas, o
COM A CHEGADA DO
cadastro Positivo permite uma ava- CADASTRO POSITIVO, A BOA
liação de crédito mais justa para VISTA SCPC LANÇA 3 NOVOS
todos os consumidores, inclusive
PRODUTOS PARA ANÁLISE
para aqueles que possuem débi- DE CRÉDITO PESSOA FÍSICA,
tos ou não possuem histórico de A FAMÍLIA ACERTA POSITIVO
crédito em instituições financeiras
QUE IRÃO AJUDAR VOCÊ
ou varejos, permitindo que sejam
EMPRESÁRIO À:
avaliados por capacidade de pagamento (contas de água, luz, em-Aumentar as vendas
préstimos, cartão de crédito , etc...)
-Aprovar mais clientes
Desde o dia 09/07/2019, todos os
-Diminuir a inadimplência
Consumidores PF e PJ, através
da LCP 166/2019, já passaram a
CONHEÇA OS NOVOS
fazer parte do Cadastro Positivo.
PRODUTOS DA FAMÍLIA
O CADASTRO POSITIVO tem poACERTA POSITIVO, QUE EM
tencial de revolucionar a relação de
BREVE A ACIAI ESTARÁ
consumo no Brasil e aprimorar muito DISPONÍBILIZANDO AOS ASos resultados das análises de crédito.
SOCIADOS NO MENU DE

O que é
o PIX?

CONSULTAS:

CONSULTAS PESSOA FÍSICA
POSITIVA:
- Acerta essencial positivo
- Acerta Mais Positivo
- Acerta Completo Positivo
Produtos que trazem informações negativas e positivas em um
só relatório. As consultas de pessoa física permitem abrir blocos
comportamentais, com análise de
pontualidade ou média de atraso
nos pagamentos, com comprometimento de renda, pagamentos pontuais, dentre outros dados.
Os novos relatórios Acerta Positivo
são os melhores aliados de quem
precisa vender mais e melhor, pois
ampliam a análise de concessão de
crédito de consumidores e empresas para além dos dados restritivos,
proporcionando mais segurança
e oportunidades de vendas.
Os novos produtos estarão em breve
disponíveis no Menu interno de consultas Boa Vista SCPC/ACIAI.

O que é o pagamento Pix?
O Pix é um novo meio de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central, que
vai ser uma nova opção ao
lado de TED, DOC e cartões
para pessoas e empresas
fazerem
transferências
de valores, realizarem ou
receberem
pagamentos.
Com o Pix, as pessoas e
empresas poderão fazer
essas transações em menos de 10 segundos, usando apenas aplicativos de
celular.... - Veja mais em
https://economia.uol.com.
br/guia-de-economia/o-que-e-pix-tudo-sobre-o-novo-sistema-de-pagamentos.
htm?cmpid=copiaecola
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RESENHA CONTÁBIL
Ronaldo de Gaspari
Simples Nacional
Neste mês deverão ser pagas as
guias de impostos correspondentes aos meses de setembro
e março para as empresas que
decidiram adiar o recolhimento
dos impostos federais por conta da pandemia, nos meses de
novembro e dezembro vencerão
as guias correspondentes aos
impostos dos meses de abril e
maio, além dos impostos correspondentes aos meses de outubro
e novembro, respectivamente.

Contratos de redução e
suspensão de jornada
No dia 13 de outubro de 2020 foi
publicado o Decreto 10517 que
prorroga os prazos dos contratos de suspensão ou redução de
jornada de trabalho para o prazo
de 240 dias. Antes da publicação do Decreto o prazo máximo
era de 180 dias. No decreto foi
incluído também dois meses adi-

cionais de benefício no valor de
R$600,00 mensais para os contratos de trabalho intermitente.

Comércio Eletrônico
O Confaz publicou a nota técnica 04/2020 que permite a substituição da Danfe afixada fora
da embalagem por uma etiqueta
simplificada que deverá conter
menos informações, preservando assim os dados do adquirente
bem como da mercadoria constante na embalagem. Esta medida garante maior segurança
para o adquirente, preservando as
suas informações, bem como poderá reduzir as chances de roubo
de mercadorias. Lembrando que
a adoção desta etiqueta é opcional e também que o contribuinte
terá acesso ao documento de forma completa eletronicamente.

>ADVOCACIA
CUIDADOS COM O TELETRABALHO DEVEM
SERRESPEITADOS POR EMPRESAS E EMPREGADOS
A era informatizada é uma realidade. Com a pandemia do novo
coronavírus muitas empresas foram obrigadas a se reinventar. A
tecnologia favoreceu e permitiu
que muitos trabalhos fossem realizados à distância na modalidade de “teletrabalho”, ou seja, fora
das dependências do empregador,
com a utilização de tecnologias
de informação e de comunicação.
O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) aponta
que cerca de (8,7 milhões) das
pessoas ocupadas e não afastadas do trabalho estavam exercendo suas atividades de forma remota ao longo de maio de
2020. O estudo mostra ainda que
no Brasil o teletrabalho é possível para 22,7% das ocupações.
Ao formalizar o contrato de trabalho nesta modalidade, todas as
cláusulas que o regerão deverão
ser previstas em contrato escrito,
devendo o empregador especificar
as atividades que serão realizadas
pelo empregado, bem como o instruir sobre precauções de acidente e doenças do trabalho, dispondo
ainda sobre a reponsabilidade pela
aquisição, fornecimento e manutenção dos equipamentos tecnológicos e infraestrutura adequada. O empregado deverá assinar
um termo de responsabilidade,
no qual ficará obrigado a seguir
as orientações do empregador.
Com o teletrabalho se tornando uma tendência, algumas recomendações extras têm sido
emitidas para esse regime, pois
muitas vezes o empregador
tem a sensação que o trabalho
realizado a distância pelo empregado o exime do dever de vigilância, o que não é verdade.
Um dos itens que requer atenção
é em relação a ergonomia, devendo haver a orientação em relação
a aquisição e utilização dos equipamentos adequados, bem como

com recomendações sobre postura, iluminação e hábitos saudáveis
na organização do trabalho, a fim
de evitar fadiga e doenças laborais.
O direito a desconexão também
tem relevância nesse contexto, devendo as empresas criarem procedimentos que evitem
uma sobrecarga aos empregados em tal modalidade de trabalho, inibindo cobranças excessivas em horários inadequados,
e permitindo que o empregado
usufrua corretamente dos períodos de descanso, os compatibilizando com seus compromissos familiares e domésticos.
O respeito a imagem e privacidade
do trabalhador não deve ser esquecido, e em atividades que demandam a produção de conteúdo
a ser difundido em plataformas
digitais deve haver o consentimento expresso dos empregados.
Assim, embora a tecnologia muitas vezes nos favoreça, o seu
uso desregrado, especialmente
numa relação de trabalho pode
gerar um caos na vida das pessoas, sendo de suma importância
a criação de procedimentos para
uma rotina saudável e produtiva,
assegurando a saúde e segurança nessa modalidade de trabalho.

Talita Garcez
Advogada Trabalhista
Sócia da Garcez e Rigo
Sociedade de Advogados
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EMPREENDEDOR

ACIAI
DIGITAL
Acompanhe a ACIAI no ambiente digital
WWW.ACIAIONLINE.COM.BR
Redes Sociais.

Fb: facebook.com/IracemapolisACIAI
Instagram: @aciaiirac
WhatsApp: (19) 99925-9296
contato >>>
comercial@aciaionline.com.br

PRECISANDO DE
ORIENTAÇÃO?
PRECISA ABRIR UM MEI?
TIRE SUAS DÚVIDAS NO
POSTO DO SEBRAEAQUI
NA SEDE DA ACIAI!
CONTATO:
3456-1933 ou
99381-6491 ZAP

ATENÇÃO ASSOCIADO!
A ACIAI ATENDE PELOS TELEFONES

3456-5454 E CEL.: 99930-9082 e 99925-9296 (Zap)
E PELOS E-MAILS: luis@aciaionline.com.br
daniela@aciaionline.com.br ; comercial@aciaionline.com.br

Horário: das 9h às 17h
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CLASSIFICADOS
De visibilidade para sua empresa

anuncie agora - Ligue - 3456-5454

EDIÇÃO 7 | OUTUBRO DE 2020 | 9

10 | JORNAL DA ACIAI

O USO DE
MÁSCARA É
OBRIGATÓRIO
PARA TODOS!
FAÇA SUA
PARTE!

