Crise Covid-19

O que estamos Fazendo:
PARA APOIAR AS EMPRESAS NO PERÍODO DA PANDEMIA DO COVID-19:

Pandemia do Covid-19 leva ACE Batatais criar Comitê de Crise
Em virtude da necessidade emergente para a tomada de decisões e ações da entidade, o presidente da ACE
Batatais, emitiu ato criando o Comitê de Crise da ACE, com o objetivo do levantamento das medidas
determinadas pelos governos federal, estadual e municipal em combate a pandemia do novo coronovírus
Covid-19, bem como a analise dos seus efeitos nos segmentos do comércio, serviços e indústria, a discussão
e tomada de decisões em defesa da classe empresarial.
Segundo o presidente da ACE, Ennio Cesar Fantacini, o comitê tem um papel muito importante neste
momento de crise, não só na defesa dos interesses de seus associados, como também de toda a classe
empresarial. Segundo o presidente, Ennio, a ACE além dos interesses empresariais tem se dedicado através
de seus diretores e colaboradores, no apoio das ações de prevenção ao Covid-19, promovido pela
Secretaria Municipal de Saúde, aproveitando para elogiar a abertura dada pela Secretaria de Saúde, Luciana
Nazar.
O Comitê de Crise é formado pelo presidente da ACE, Ennio Cesar Fantacini, pelos vices presidentes, Paulo
Augusto Nascimento Neto – da indústria, Antonio dos Santos Morais Junior – do comércio, Roberto Carlos
Nardi (Zinho) – de serviços, pelo diretor de assuntos jurídicos Alexandre dos Santos Toledo, pelo diretor de
relações institucional Paulo Sérgio Borges de Carvalho e presidente do conselho fiscal Juliano de Azevedo
Valentini, tendo ainda como secretário o gerente executivo da ACE, Luiz Carlos Figueiredo.

ACE Batatais pede apoio a Facesp para o adiamento do ICMS,
PIS, COFINS, IPI e criação de linhas de crédito para as empresas
Diante os momentos difíceis que passa a economia no país e seus reflexos em nossa cidade, em razão da
pandemia do novo coronavírus Covid-19, das medidas dos governos estadual e municipal de fechar o
comércio e serviços, a ACE Batatais encaminhou a Federação das Associações Comerciais do Estado de São
Paulo (FACESP) solicitação para que interceda junto ao governo estadual para o adiamento por três meses

dos tributos estadual – ICMS e ITCMD e que efetue a criação de linhas de crédito especial através do
Desenvolve SP, Investe SP e Banco do Povo Paulista, com enfoque ao financiamento para capital de giro
com prazos estendidos e taxas de juros reduzidas, compatíveis como o momento atual.
A proposta encaminhada solicita a Facesp desenvolva ações junto ao governo federal para a prorrogação
do recolhimento dos tributos federais – PIS, COFINS, IPI, IRPJ e CSLL por 90 dias, efetue a criação de linhas
de crédito especiais através do BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, para o financiamento
para capital de giro, com juros reduzidos e prazos estendidos.

ACE pede a prorrogação de pagamento do
IPTU e ISS ao prefeito José Luis
Em apoio as dificuldades enfrentada pelo comércio, serviços e indústria, em decorrência da pandemia do
Covid-19, e em razão das empresas terem que fechar suas portas desde o dia 21/03, conforme decreto
municipal 3822/2020, e diante das diversas reivindicações de seus associados, a ACE Batatais encaminho
ofício ao prefeito municipal, José LuisRomagnoli, solicitando a prorrogação do pagamento do IPTU e do ISS
de abril a dezembro, para serem pagos a partir de 2021, de forma parcelada em até 24 meses.
No documento é solicitado ainda que a cota que faz jus ao município do Simples Nacional, seja postergada
por seis meses, tal como ocorreu com a cota do Governo Federal, houve também a solicitação para
prorrogar o pagamento das demais taxas vigentes em 2020, como alvará de licença.
A ACE Batatais destaca que a classe empresarial precisa de apoio neste momento, as Micro e Pequenas
Empresas serão fundamentais no pós-crise, pois, pelas suas características, podem retornar as atividades e
gerar novos postos de trabalho, no curto espaço de tempo, e podem contribuir de modo significativo na
recuperação da economia.

ACE pede à CPFL a tarifa mínima às empresas durante a
pandemia e o adiamento de pagamento das contas de energia
O presidente da ACE Batatais, Ennio Cesar Fantacini, considerando as dificuldades encontradas pela
empresas neste período da pandemia do novo coronavírus Covid-19, principalmente das pequenas e
médias empresas, encaminhou ao presidente da CPFL Energia, a solicitação para que durante o período de
crise, as contas de energia elétrica passem a ter a tarifa mínima do consumo para todas as empresas do
município e que o excedente seja parcelado, com início do pagamento em 2021.No oficio endereçado a

CPFL o presidente da CPFL solicita ainda de grande importância que seja suspenso o corte de fornecimento
do serviço às empresas, durante o período de crise do Covid-19.
A solicitação faz parte de um pacote de medidas tomadas pela ACE Batatais em defesa dos interesses das
empresas de Batatais. A classe empresarial precisa de apoio neste momento, as micros e pequenas
empresas (MPEs) serão fundamentais no pós-crise, pois pelas suas características, podem retomar a
atividades e gerar o crescimento da economia em um curto espaço de tempo, destacou o presidente Ennio
Cesar Fantacini.

Em defesa do funcionamento da indústria, ACE Batatais
propõe Plano de Prevenção ao Covid-19
Diante do decreto municipal 3822/2020, do dia 21/03/2020 determinando o fechamento dos segmentos de
negocio industrial em nossa cidade, os diretores da ACE sob o comando do vice presidente da industria,
Paulo Augusto do Nascimento Neto e do presidente Ennio Cesar Fantacini, que em reunião virtual
discutiram os impactos do fechamento das indústrias e propostas para minimizar os efeitos do decreto.
O primeiro passo tomado foi marcar uma reunião emergencial com o prefeito José Luis, que em
atendimento ao pedido do vereador Sabará, foi marcada para as 10 horas do domingo 22/03, com a
presença do presidente da ACE, Ennio Cesar Fantacini e do vereador Sabará.
Na oportunidade o presidente da ACE, Ennio Cesar Fantacini, apresentou os impactos na economia local e
apresentou a proposta de manutenção das atividades com medidas preventivas que as empresas deveriam
tomar. Após ampla discussão a proposta foi aprovada e no dia 23/03 o prefeito José Luis editou o decreto
3823/2020, determinando as regras de funcionamento das empresas do segmento industrial, com as
medidas que deveriam ser adotadas para a prevenção ao Covid-19.
Com o novo decreto as empresas tiveram até às 22h do dia 23/03 para apresentarem os planos de
prevenção ao Covid-19, sendo determinado ao Centro de Operações de Emergências de Saúde (COE) para
que efetuasse a avaliação dos planos até às 16h30 do dia 24/03.
Considerando a necessidade o volume de planos a serem analisados pela Secretaria Municipal de Saúde, e
diante de sugestão do empresário Fabrício Morais, da empresa Jumil, a ACE propôs a emissão de uma
resolução pelo COE, sendo analisado e aprovado. No dia 24/03 a Secretaria Municipal de Saúde emitiu a
Resolução COE 01/20 determinando o protocolo mínimo que as empresas de até 50 funcionários deveriam
cumprir, passando a efetuar as fiscalizações nas empresas.
No final da tarde do dia 24/03 a Secretaria Municipal de Saúde, emitiu a Resolução COE 02/20,
determinando o protocolo mínimo que as empresas com mais de 50 funcionários deveriam cumprir para o
combate a pandemia do Covid-19.

ACE presta apoio às indústrias na elaboração
dos Planos de Prevenção ao Covid-19

Diante das dificuldades apresentadas pelas pequenas e médias empresas do segmento industrial a ACE
elaborou, encaminhou e foi aprovado pela Secretaria de Saúde de Batatais, o Plano de Prevenção ao Covid19, que deve ser implantado pela empresas em atendimento as Resoluções COE 01/20 e 02/20.
O plano esta disponibilizado no site da ACE Batatais no seguinte endereço
https://www.acebatatais.com.br/ORIENCAO_E_PUBLICACAO_OFICIAL.
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disponibilizado os cartazes e cartilha para treinamento dos colaboradores das empresas.
A ACE recomenda às empresas do segmento da indústria que efetuem o preenchimento dos dados, façam
as adequações às características de empresa, emitam cópia assinada, para vistoria da fiscalização da
prefeitura, efetue o treinamento dos colaboradores e registrem estes treinamentos, fixem os cartazes nos
locais de fácil visualização e tomem todas as medidas para o cumprimento das determinações dos decretos
e resoluções, observadas outras medidas necessárias para a prevenção ao Covid-19 determinadas pelos
governos estadual e federal, ou pela empresa.

ACE suspende atividades com aglomeração de pessoas
Em atendimento as determinações federal, estadual e municipal a ACE Batatais suspendeu desde o dia 16
de março todas as atividades promovidas por ela ou por terceiros nas dependências ou fora dela,
objetivando a prevenção à saúde das pessoas.
Curso SuperMei: que estava previsto para ser realizado do dia 23 a 26 de março, será remarcado para uma
nova data, após recomendações das autoridades. As inscrições serão mantidas e aberta novas vagas caso
haja desistência do inscrito para a data marcada.
SebraeTec: que estava previsto o lançamento no dia 17/03, foi adiado. O SebraeTec é um programa de
parceria entre o Sebrae e Senai para a assessoria presencial às empresas, com custo reduzido de 70%. As
empresas interessadas na participação devem manifestar interesse endereçado ao email
gerencia@acebatatais.com.br.
Curso Especialização em Lean: ministrado pelo IMAM, com aula prevista para o dia 14/04/2020, será
ministrado através de plataforma virtual, no mesmo horário programado, ou seja, das 18h30 às 22h30.
Segundo o gerente executivo da ACE, Luiz Carlos Figueiredo, todos os eventos programados para o uso do
salão, sejam eles promovidos pela ACE ou por terceiros estão suspensos, até a liberação das autoridades
competentes.

ACE suspende o atendimento presencial
eadota o trabalho em Home Office

Durante o período de paralisação das atividades do comércio e serviços, e seguindo as determinações das
autoridades do municipo, a ACE Batatais estará com suas atividades trabalhando em Home Office, ou seja,
os colaboradores estarão em casa à disposição da ACE e de seus associados.
Segundo o gerente da ACE, Luiz Carlos Figueiredo, as atividades estão sendo administradas pela internet e
telefone, com reuniões e orientações diárias, e que foi colocado à disposição dos associados os
atendimentos pelos funcionários, de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h, da seguinte forma:
Finanças: contato com Carol (16) 99965-8591,
Boa Vista SCPC: contato com William (16) 99969-8186
Comercial: contato com Sueli (16) 99969-4430
Sebrae Aqui: contato com Andrea (16) 99201-8700
Jornalismo: contato com Vergílio (16) 99983-7902
Gerencia: contato com Figueiredo (16) 99965-6902

Orientações jurídicas aos associados
continuam sendo realizadas
A ACE Batatais tem a diversos anos os serviços de orientações jurídicas a seus associados, e neste momento
de crise diante de diversas medidas dos governos, o empresário acaba por ficar em dúvida sobre como agir.
Neste momento é importante a orientação jurídica visando evitar que sejam tomadas medidas que possam
ter complicações no futuro.
As solicitações devem ser efetuadas através de email direcionado a gerencia da ACE, no email
gerencia@acebatatais.com.br, que são encaminhadas aos cuidados do Dr. Alexandre Toledo, diretor
jurídico da ACE. O agendamento é efetuado pelo próprio diretor, e comunicado ao associado solicitante.
Neste período de prevenção as orientações estão sendo efetuadas via telefone ou outros meios de
comunicação digital.

ACE Batatais cria página do Covid-19 no site da entidade
Objetivando ter um canal oficial de comunicação com os seus associados e público em geral, a ACE Batatais
criou no site da entidade, a página COVID-19, onde são divulgados os decretos, resoluções e outras
legislações do governo municipal, estadual e federal, bem como, noticias, comunicados da ACE, cursos e
orientações gratuitas, e disponibilizado amplo material sobre a prevenção ao Covid-19.
Para consultar o que a ACE esta fazendo, ter informações oficiais, retirar modelos de documentos e de
orientações os associados e interessados devem entrar na internet no seguinte endereço
https://www.acebatatais.com.br/ORIENCAO_E_PUBLICACAO_OFICIAL.

ACE mantém diálogo com seus associados e autoridades
Mesmo estando com suas portas fechadas a ACE Batatais, mantém o diálogo com seus associados, através
da internet, via email marketing, email e redes sociais. As reuniões são efetuada virtualmente sempre que
necessário e a entidade esta fazendo seu papel de levar ao conhecimento das autoridades os anseios da
empresarial.
As dúvidas e reivindicações devem ser encaminhadas de forma oficial,por e-mail para
gerencia@acebatatais.com.br. Os assuntos são analisados pelo Comitê, discutidos e tomadas ações para a
solução dos problemas enfrentados.
Segundo o gerente executivo da ACE, foram criados vários grupos de WhatsApp na cidade, e a maioria
deles perderão o objetivo, e as pessoas ainda estão focadas nos problemas, esquecendo do foco nas
soluções, além do caráter político que muitas pessoas estão dando ao assunto da crise provocada pela
pandemia.
Figueiredo critica a grande parte dos participantes dos grupos e alerta, “se todos estivessem focados nas
soluções dos problemas, com certeza teríamos muitos resultados positivos”. Segundo ele, não há mais
como acompanhar as publicações destes grupos. A ACE estará focada no debate das soluções, e para isso
estará discutindo somente os assuntos encaminhado por email, apresentados oficialmente a direção da
entidade.

ACE contribui na elaboração do Jornal de Prevenção
ao Covid-19 editado pelos supermercados
Em cumprimento ao decreto municipal 3822/2020 os supermercados ficaram impedidos de editar por 15
dias o Jornal de Oferta para ser distribuído fisicamente ou divulgado nas redes sociais. O decreto
determinou que os supermercados deveriam no lugar do jornal de ofertas, editar o Jornal de Prevenção ao
Covid-19 e efetuar a distribuição nas residências da cidade.
Visando contribuir com esta determinação a ACE Batatais elaborou o jornal, tendo como base as
orientações do Ministério da Saúde e da APAS – Associação Paulista dos Supermercados. Posteriormente
foi encaminhado para aprovação da Secretaria Municipal de Saúde, e providenciado a impressão e
distribuição.Participaram como patrocinadores os Supermercados Nori, o Real Supermercados e o
Supermercado Lança.

O jornal de prevenção tem orientações aos funcionários dos supermercados, e procedimentos que os
clientes devem ter no supermercado, além de orientações de como as pessoas devem se proteger, os
meios de transmissão, orientações de quando deve ser utilizado máscaras, como se proceder em caso de
apresentar os sintomas e o serviço o Disk Covid-19 para os casos em que a pessoa apresentar os sintomas
do novo coronavírus Covid-19.

ACE sugere a criação de um canal oficial de
comunicação da prefeitura sobre o Covid-19
Diante de diversas dúvidas dos empresários do comércio e serviços, bem como de profissionais autônomos
e demais cidadãos, após a edição do decreto municipal 3822/2020, do dia 21 de março, a ACE Batatais,
sugeriu a Prefeitura Municipal a criação de um canal oficial de comunicação via internet, para a publicação
dos atos oficiais da administração pública municipal, orientações, comunicados e boletins sobre o Covid-19.
Na sugestão foi apresentada a proposta para a criação de um canal para tirar as dúvidas dos empresários e
cidadãos e área de perguntas e respostas.

Em momento de crise, ACE solicita o cancelamento
do aumento da taxa institucional do CIEE
Diante da pandemia do novo coronavírus o COVID-19, as empresas, principalmente as pequenas tem
passado por momentos econômicos difíceis, considerando os decretos municipais e estadual para o
fechamento do comércio, serviços e indústria.
A diretoria da ACE preocupada com ações que preservem a economia do município e a continuidade dos
negócios existentes na cidade encaminhou ao Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) pedido de
postergação do reajuste da contribuição institucional prevista para o mês de março, para empresas que
possuem contratos de estagiários. O pedido é para que o reajuste seja efetuado somente após o término
da pandemia, permitindo desta maneira que as empresas possam sobreviver e manter os contratos de
estágio.
A classe empresarial precisa de apoio neste momento. O ineditismo do atual momento nos exige a
implantação de medidas extremas e excepcionais, precisamos contar com a compreensão de nossos
parceiros para que possamos manter os empregos, evitar o caos social e oferecer condições para que a
classe empresarial sobreviva, comentou o presidente da ACE Batatais, Ennio Cesar Fantacini.

