
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

JORNAL DA ACILwww.acillimeira.com.br  •  ANO 16 | EDIÇÃO 648 08 a 21 de Fevereiro de 2021  •  Limeira-SP

pág. 7

MEI que não manter o pagamento do DAS em dia
pode ter CNPJ cancelado

ACIL envia manifesto ao governo estadual em 
prol da flexibilização do comércio limeirense

“Entendemos e reconhece-
mos a gravidade da pandemia e 
a necessidade de medidas pro-
tetivas, mas o comércio e o se-
tor de serviços, principalmente 
os pequenos e médios, não po-
dem mais sofrer os efeitos de 
uma penalização que não lhes 
cabe, afirmou o presidente da 
ACIL, José Mário B. Gazzetta, 
no documento.

DIVULGAÇÃO
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ACIL tem o Certificado Digital ideal
para sua empresa

A ACIL oferece para o 
empresário limeirense, uma 
grande cartela de produtos 
com a qualidade e confiabi-
lidade da Certisign. Sendo 
uma Autoridade de Registro 
(AR), garante mais praticida-
de e rapidez no atendimento, 
agendamento e assistência di-
reta aos clientes. 

DIVULGAÇÃO
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pág. 6Limeira se destaca no ranking nacional de cidades empreendedoras

https://www.acillimeira.com.br/salamei
https://www.acillimeira.com.br/cadastropositivo
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EDITORIAL

O que esperar de 2021?

A esperança é que teremos um ano melhor que 2020, muito pauta-
do pelo início do processo de imunização, que está lento, mas espe-
ramos uma aceleração para que o maior número de brasileiros possa 
ser vacinado neste ano e que, pelo menos, os grupos de risco que são 
mais suscetíveis aos efeitos graves da COVID-19, possam estar va-
cinados ainda neste primeiro semestre.

Esperamos que disputas políticas não afetem essa emergência por 
vacinação, pois é a esperança de todos os brasileiros que com ela 
possamos reiniciar a volta à normalidade.

Torcemos também para que estas desavenças dos representantes 
governamentais não afetem ainda mais nossas atividades econômi-
cas, como vem ocorrendo, com decisões de difícil entendimento téc-
nico, em que os únicos impactados pelas medidas de restrição são os 
comerciantes e prestadores de serviços. São estes seguimentos que 
geram empregos, renda e que continuam sendo penalizados de for-
ma injustificável.

Outro fator que pode ajudar na recuperação econômica, e que nes-
te momento é só uma esperança, é que com a nova eleição para Pre-
sidente da Câmara e do Senado, com parlamentares mais alinhados 
com o Governo Federal, possamos ter destravados temas que são tão 
caros e importantes para nossa economia, como as reformas tribu-
tárias, administrativas e aceleração dos programas de privatizações, 
por exemplo.

Enquanto esta normalidade não volta, temos que continuar toman-
do todas as ações de mitigação e adotando todos os protocolos de 
saúde recomendados pelas autoridades médicas, a fim de darmos 
nossa contribuição para a contenção desta epidemia.

Mas isso não quer dizer que temos que ficar parados, somente 
esperando estes fatos narrados acima acontecerem. Temos que tra-
balhar de forma diuturna para ajudar nesta recuperação, e a ACIL 
vem fazendo a sua parte, quer seja disponibilizando cursos gratui-
tos para empresários e seus colaboradores, a fim de capacitá-los 
para esta retomada, em uma nova realidade; como também vem na 
medida do possível, desenvolvendo ações que visam incrementar 
as vendas no comércio local, quer seja incentivando a compra de 
produtos industrializados no Brasil, mas principalmente apoiando 
o consumo em nossa cidade.

Entendemos que nossa campanha Compras Premiadas de 2020 
foi um sucesso, e já estamos começando a desenhar o programa de 
2021, consultando nossos associados que participaram na edição an-
terior, para identificarmos os aspectos positivos e as oportunidades 
de melhoria para este ano.

Torcemos por uma adesão em massa para a Campanha de 2021, 
pois a relação custo benefício tem se mostrado bastante atraente para 
os empresários e prestadores de serviços que participam.

Concluindo, acreditamos sim que este ano seja mais promissor, 
mas não adianta somente aguardarmos, ficando dependentes das 
ações governamentais. Precisamos fazer nossa parte para ajudar nes-
ta recuperação, quer como empresários ou cidadãos. Juntos construi-
remos um 2021 muito melhor.

Valmir Lopes T. Martins
Vice-presidente da ACIL
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Consilius Administradora oferece gestão eficiente para condomínios
Ao longo dos anos houve 

aumento da procura por mo-
radias em condomínios, se-
ja pela localização, conforto 
ou segurança. Mas para que 
este lugar traga todos os be-
nefícios que se almeja, é pre-
ciso que nos bastidores haja 
uma administração eficiente 
e transparente, que procure 
sempre o bem-estar coletivo 
dos moradores.

A Consilius Administra-
ção de Condomínios e Asso-
ciações oferece todo o supor-
te necessário e uma gestão 
financeira eficiente, além de 
atendimento cordial e prio-
ritário ao cliente. Com sua 
plataforma online, gestores, 
síndicos, administradores e 

moradores, têm acesso a to-
dos os serviços da empresa 
de forma rápida e transpa-
rente através de seu aplicati-
vo para celulares.

Com mais de cino anos de 
experiência atuando na re-
gião metropolitana de Cam-
pinas, agora a administradora 
está presente com uma nova 
filial na Via Guilherme Dib-
bern, 3003, no Jardim Floren-
ça, apresentando as melhores 
alternativas para condomí-
nios e associações de Limei-
ra e região.

Um dos principais des-
taques da Consilius está na 
gestão completa da saúde 
financeira do condomínio, 
controlando assim as des-

pesas e reduzindo a inadim-
plência; a realização da se-
leção e registro de pessoal 
competente e fiscalização 
das condições de traba-
lho das atividades condo-
miniais; o gerenciamento e 
acompanhamento dos im-
postos devidos ao condo-
mínio e encargos sociais; 
e também a construção de 
uma administração volta-
da ao futuro, oferecendo as-
sim um ambiente saudável e 
sustentável aos moradores e 
prestadores de serviços.

Para saber mais informa-
ções sobre a administrado-
ra, acesse o site www.con-
silius.com.br ou o perfil 
@consiliusadministradora 
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Com mais de cinco anos de experiência, a Consilius apresenta
as melhores soluções para condomínios e associações

no Facebook, Instagram e 
LinkedIn. Contato também 
através do telefone e What-

sApp (19) 97111-5833 e 
pelo e-mail atendimento@
consilius.com.br.

As melhores soluções em produtos e acabamentos estão na Casa da Hidráulica

A Casa da Hidráulica é especializada em materiais hidráulicos, 
além de linha completa de reparos para torneiras e registros

Manter a parte hidráuli-
ca de uma residência ou em-
presa em perfeito estado é 
extremamente importante. 
Qualquer dano pode ocasio-
nar algum tipo de vazamen-
to, o que pode gerar proble-
mas maiores, inclusive no 
solo e estrutura do imóvel. 
Portanto além de profissio-
nais capacitados para rea-
lizarem as manutenções, é 
preciso contar com produtos 
de qualidade.

E para garantir que uma 
obra ou reforma terá os me-
lhores itens possíveis, o con-
sumidor pode procurar a 
Casa da Hidráulica, uma em-
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presa limeirense especializa-
da em hidráulica residencial 
e ampla linha de reparos para 
torneiras e registros. 

Com o objetivo de ser a 
principal parceira de seus 
clientes, a loja possui uma 
equipe experiente no merca-
do, que estão atentos às no-
vidades do segmento, ofere-
cendo soluções específicas 
para todos que os procuram.

Na empresa é possível en-
contrar diversas opções de 
grandes marcas como Aman-
co, Docol, Deca, Acqualimp, 
Fortlev, Rinnai e Astra. Aces-
sando o perfil @casadahi-
draulicalimeira no Facebook 

ou o @casa.dahidraulica no 
Instagram, é possível acom-
panhar as novidades em pro-
dutos, além de dicas sobre 
instalações hidráulicas.

Com compras e pagamen-
tos facilitados e rapidez na 
entrega, a Casa da Hidráuli-
ca convida todos para faze-
rem uma visita. A sede fica 
na Rua Leandro Castelar, 
391, no Jardim Piratininga, 
e o horário de atendimento 
é de segunda a sexta-feira, 
das 7h30 às 17h30 e aos sá-
bados das 08h às 12h. Dú-
vidas e informações pelo 
telefone e WhatsApp (19) 
3792-2510.

Pensou em intercâmbio? Procure a Experimento Intercâmbio Cultural
Ter a experiência de co-

nhecer um país estrangeiro é 
algo que, para muitos, é in-
descritível. Novos costumes, 
pratos típicos, estilos de vi-
da e idioma são algumas das 
coisas que uma viagem in-
ternacional pode proporcio-
nar em um intercâmbio cul-
tural e que, com toda certeza, 
marcarão a vida de uma pes-
soa para sempre.

E para auxiliar os viajantes 
em todo o processo e buro-
cracias existentes para a rea-
lização deste sonho, a Expe-
rimento Intercâmbio Cultural 
está presente em mais de 60 
cidades brasileiras, incluin-
do Limeira. Com atendimen-
to na Rua Duque de Caxias, 

681, no Centro, quem procura 
a assessoria encontra orienta-
ções em todos os programas 
no exterior desde um curso de 
línguas à uma universidade, 
seguro viagem, passagens aé-
reas, chip de telefone interna-
cional, cartão de recarga mul-
ti moedas, além da opção de 
realizar trabalhos voluntários 
pelo mundo.

“Convidamos todos a co-
nhecerem as oportunidades 
que o mundo oferece, desco-
brindo a infinidade de coisas 
que podem ser realizadas, e 
com o intercâmbio desenvol-
ver as soft skils necessárias 
para a vida, o que acaba co-
laborando imensamente com 
o desenvolvimento pessoal e 

profissional, além das vanta-
gens que o mercado lhe ofe-
recerá no futuro que serão, 
com toda a certeza, merece-
doras do investimento reali-
zado”, convida a equipe da 
Experimento.

Com atendimento persona-
lizado, o cliente é instruído a 
conhecer todas as oportuni-
dades disponíveis de acordo 
com o seu perfil próprio, fa-
zendo o melhor investimento, 
com direcionamento e acom-
panhamento durante todo o 
processo de ida, estadia e re-
torno ao Brasil.

Para saber mais sobre a Ex-
perimento Intercâmbio Cul-
tural e todos os planos de via-
gens disponíveis, faça uma 
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A Experimento Intercâmbio está preparada para oferecer as oportunidades 
disponíveis no exterior, de acordo com o perfil de cada cliente

visita até a agência, acesse o 
site www.experimento.com.

br, ou siga o perfil @giinter-
cambios nas redes sociais.
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Auxílio emergencial contribuiu para redução da 
inadimplência no 2º semestre de 2020

O auxílio emergencial teve con-
tribuição direta na queda dos paga-
mentos com vencimentos atrasa-
dos em mais de 15 dias em 2020, 
principalmente no segundo semes-
tre, segundo estudo inédito da área 
de Indicadores Econômicos da 
Boa Vista SCPC. Foram compa-
rados os atrasos acima de 15 dias 
entre os consumidores que recebe-
ram o auxílio, e o total de consumi-
dores (beneficiados ou não).

Enquanto em abril de 2020 os 
atrasos acima de 15 dias chegaram 

a 25,8% entre beneficiados pelo au-
xílio e a 17,7% entre o consumi-
dor geral – uma diferença de 8 pon-
tos percentuais (p.p.) – em outubro 
do mesmo ano a diferença entre os 
dois foi reduzida para 2,7 p.p., com 
os atrasos entre beneficiados che-
gando a 18,3% e a 15,6% entre os 
consumidores em geral.

“Constatamos que o auxílio 
emergencial teve papel crucial 
nos pagamentos de dívidas dos 
consumidores. Com o consumo 
desacelerado por conta das medi-

das de isolamento e restrições ao 
comércio e a renda de parte das 
famílias auxiliada pelo benefício, 
o segundo semestre de 2020 teve 
queda nos atrasos de pagamentos 
entre os beneficiados pelo auxílio, 
cenário que pode voltar a mudar 
em 2021 com o fim deste auxí-
lio”, explica Flavio Calife, econo-
mista da Boa Vista e responsável 
pelo levantamento.

Outra conclusão deste estudo 
é que parte dos recursos do au-
xílio emergencial colaborou pa-
ra que as famílias pagassem dívi-
das bancárias, o que fez com que 
a recuperação de crédito não fos-
se tão prejudicada e a inadimplên-
cia se mantivesse controlada. Tan-
to que a taxa de inadimplência do 
consumidor deve encerrar o ano de 
2020 próxima de 4,3% (inadim-
plência com recursos livres calcu-
lada pelo Banco Central), ou seja, 
numa queda de aproximadamen-
te 14% em relação ao nível de de-
zembro de 2019, quando marcava 
5,0%. Tal movimento, inclusive, 

foi acompanhado de perto pelo In-
dicador de Registros de Inadim-
plentes da Boa Vista, que no ano 
de 2020 apontou queda de 15,9% 
nos fluxos de novos registros. Pa-
ra 2021, no entanto, a expectativa é 
de elevação em função do término, 
ou redução, do programa de auxí-
lios emergenciais, bem como do 
prazo de carência das postergações 
que foram realizadas, sobretudo, 
no 2º trimestre do ano passado.

Débitos recuperados 
em Limeira

O impacto positivo do auxílio 
emergencial na economia das fa-
mílias brasileiras, já estava sendo 
refletido nos acordos de pagamen-
to de débitos em Limeira, como foi 
percebido pela Central de Recupe-
ração de Crédito (CRC) da Asso-
ciação Comercial e Industrial de 
Limeira (ACIL), um serviço que 
realiza uma cobrança amigável e 
personalizada com alta taxa de re-
torno, efetivando o resgate de dé-
bitos de clientes inadimplentes.

Com o trabalho da CRC, em 
2020 foram recuperados pa-
ra o mercado limeirense R$ 
599.365,93. “Isso é fruto do nosso 
intenso trabalho, já que entramos 
em contato com os consumidores 
e fazemos uma proposta para ne-
gociarem seus débitos. E o mais 
importante é que uma grande par-
te deles honram com estes acor-
dos”, explica a coordenadora da 
Boa Vista SCPC da ACIL, Adria-
na Marrafon. No ano passado, fo-
ram realizados 2.649 acordos, que 
eram dívidas de mais de 200 em-
presas associadas que contrataram 
os serviços da recuperadora.

O empreendedor associado à 
ACIL que deseja contratar aos ser-
viços da CRC deve solicitar o con-
trato de adesão, que pode ser reti-
rado na Associação ou requerido 
através de suas consultoras. Mais 
informações sobre a Central de 
Recuperação de Crédito podem 
ser obtidas pelos telefones (19) 
97141-7322 e 3404-4928, ou pelo 
e-mail crc@acillimeira.com.br.

População utilizou parte do auxílio para quitar dívidas 
e recuperar o controle de sua vida financeira
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Conheça 6 capacitações gratuitas da ACIL para o empreendedor em 2021
A ACIL disponibilizou, gratui-

tamente e online, uma série de ca-
pacitações que irão ajudar o em-
preendedor a pensar e se reinventar 
diante do chamado “novo normal”. 
Ao todo são seis vídeo-aulas, com 
no máximo uma hora cada.

Google Meu Negócio Primei-
ros Passos: Nesta capacitação 
criada pelo estrategista de marke-
ting digital Alê Vieira, os partici-
pantes terão uma percepção do bá-
sico necessário para inserirem suas 
empresas no mercado digital, além 
de dicas e orientações de como se 
tornar relevante nas pesquisas on-
line. Nela serão abordados o que é 
o Google Meu Negócio, os fatores 
que influenciam o posicionamen-
to de uma empresa nos resultados 
de busca, como criar uma ficha na 
plataforma, os recursos disponí-
veis, entre outros.

Vendendo Mais (e melhor) pe-
lo WhatsApp: Este curso foi cria-
do em parceria com a especialista 
em compras estratégicas e co-fun-
dadora do Grupo Vitrinne, Andre-
za Leite. Nela os participantes irão 
aprender como utilizar as ferramen-
tas do aplicativo, principalmente a 
versão Business, como vender onli-
ne, além de identificar e se comuni-

car com seu público.
É Hora de Investir?: A capa-

citação sobre investimentos foi 
disponibilizada pela assessora de 
investimentos da Manhattan | XP, 
Daniele Cardoso, e os empreen-
dedores verão os princípios do 
mercado de investimentos, além 
de descobrirem a melhor forma 
de se desenvolverem e alcança-
rem resultados. Durante o treina-
mento, serão abordados de forma 
dinâmica e prática os métodos de 
como se montar um orçamento 
familiar; como controlar despe-
sas; a diferença entre banco e cor-
retora; os perfis de investidores; 
entre outros assuntos.

5 Pilares da Captação Rápida 
e Com Lucro: E para auxiliar o 
empresário a dominar um dos apli-
cativos que se tornou uma gran-
de ferramenta de vendas, o Insta-
gram, o Consultor em Marketing 
Digital e fundador da Geseth Po-
sicionamento de Marcas, Leandro 
Geseth, está lançando esta incrível 
vídeo-aula. Em seu conteúdo os 
participantes irão ver como apre-
sentar uma empresa ou produto do 
jeito certo, a atrair o cliente ideal, 
criar seguidores-clientes, aumentar 
a taxa de recorrência na empresa, 

entre outros assuntos.
Investimentos Estratégicos 

e Inovação: O representante do 
Núcleo Campinas, Luan Lopes 
Fontes, irá apresentar uma série 
de orientações aplicáveis ao em-
preendedor, úteis para entender 
que processos e engrenagens da 
empresa podem ser otimizados 
de modo a acelerar seu cresci-
mento, economizando dinheiro 
e tempo. Como um bônus, trará 
dicas  para guiar o empresário a 
enxergar de que forma pode con-
ceber inovações que sejam perti-

nentes a sua realidade.
Saúde Financeira: A educa-

ção financeira nunca se fez tão ne-
cessária como nos tempos atuais, 
principalmente com as recentes 
mudanças do mercado e do con-
sumo. Por isso, o Sicoob Acicred 
está lançando esta capacitação, 
criada pelo educador financeiro 
e palestrante Laércio Caires. No 
curso serão abordados pontos im-
portantes para que o participante 
resgate e aperfeiçoe o controle de 
sua vida financeira; a consequên-
cia da falta de controle financeiro 

na saúde, trabalho e família; seus 
principais benefícios; fluxo do en-
dividamento; etc.

Inscrições
Para assistir os cursos, basta 

acessar www.acillimeira.com.br/
agenda, e preencher o formulá-
rio para realizar a inscrição. Após 
a confirmação dos dados, o parti-
cipante receberá no e-mail infor-
mado o link para acesso à aula. No 
fim do treinamento, ele poderá res-
ponder um questionário e solicitar 
um  certificado.

As inscrições podem ser feitas no site da ACIL: www.acillimeira.com.br/agenda

DIVULGAÇÃO
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Certificado Digital traz segurança e praticidade na 
autenticação de documentos 

O Certificado Digital é uma 
ferramenta cada vez mais pre-
sente nas transações digitais, 
principalmente de Pessoas Ju-
rídicas. No Brasil, até 2022, a 
expectativa é que todos os ser-
viços públicos sejam digitali-
zados, e muitos deles podem 
exigir do empresário brasileiro 
o documento eletrônico como 
forma de evitar possíveis frau-
des ou vazamentos de dados.

Não apenas como um critério 
para operações fiscais e jurídi-
cas governamentais, esta ferra-
menta traz mais segurança pa-
ra diversos tipos de transações 
realizadas, garantindo mais 
credibilidade para a empresa 
e conquistando a confiança de 
clientes e fornecedores.

Um produto para
cada necessidade

Com o Certificado Digital, 
o empreendedor tem um do-
cumento de identificação no 
meio eletrônico, que permite 
realizar diversos serviços e as-
sinaturas com validade jurídi-
ca, além de mais praticidade e 

agilidade para o dia a dia. Para 
cada processo existe um pro-
duto com a solução que o em-
preendedor necessita.

e-CNPJ - É a Identida-
de Digital da Pessoa Jurídica 
no meio eletrônico, que permi-
te a autenticação em sistemas 
públicos e privados em nome 
da empresa. Com ele, é possí-
vel validar documentos juridi-
camente, se comunicar com a 
Receita Federal, acessar o pro-
grama Conectividade Social, 
emitir Nota Fiscal Eletrônica 
(NF-e) e a Nota Fiscal do Con-
sumidor Eletrônica (NFC-e).

Na prática, alguns outros ser-
viços já são possíveis de serem 
acessados com o e-CNPJ: De-
claração de Benefícios Fiscais 
(DBF), Central de Serviços da 
Receita Federal (e-CAC), Es-
crituração Fiscal Digital (EFD), 
Demonstrativo do Crédito Pre-
sumido do IPI (DCP), entre di-
versas outras aplicações.

e-CPF - É a Identida-
de Digital da Pessoa Física 
eletrônica. Também conheci-
do como CPF Digital, pode 

ser utilizado para assinatura 
de documentos, comunicação 
com a Receita Federal do Bra-
sil (RFB) para continuidade 
de serviços oferecidos pelos 
governos Estaduais e Fede-
rais, ou enviar a Declaração de 
Imposto de Renda (IR).

Outras aplicações possíveis 
com o e-CPF, e que não está pre-
senta na de Pessoa Jurídica é a da 
Declaração de Operações Imo-
biliárias (DOI), Declaração de 
Débitos e Créditos Tributários 
Federais (DCTF) e o Documen-
to de Origem Florestal (DOF).

CT-e - O Certificado Di-
gital CT-e Certisign foi criado 
especialmente para as opera-
ções de Nota Fiscal e Contro-
le de Transporte Eletrônico, o 
que permite à uma empresa 
organizar a solicitação de cer-
tificados digitais para cada um 
dos seus usuários. Ele é desti-
nado a empresas que emitem 
documentos fiscais eletrôni-
cos referentes ao transporte de 
cargas, especificamente para 

Pessoa Jurídica e podem ser 
dos seguintes tipos: A1 e A3.

NF-e - apesar do e-CNPJ 
poder realizar a emissão de 
Notas Fiscais, só é aconselha-
do a sua utilização se for pe-
lo próprio titular deste Certifi-
cado Digital. Em empresas, é 
comum que mais de uma pes-
soa realize a emissão deste do-
cumento, e para isso existe o 
Certificado Digital Emissor de 
Notas Fiscais, que é vinculado 
ao e-CNPJ da empresa, porém 
com o CPF do funcionário.

Com isso há mais segurança 
e controle do processo, pois es-
te documento está restrito a ape-
nas realizar a emissão de Notas 
Fiscais, sendo invalidado para 
qualquer outro tipo de operação 
ou assinatura jurídica. 

AR ACIL
A ACIL oferece para o em-

presário limeirense, uma gran-
de cartela de produtos com a 
qualidade e confiabilidade da 
Certisign. E para trazer ainda 

ACIL/LEONARDO BARDINI

Para facilitar a emissão do certificado, a ACIL disponibiliza a opção de atendimento online,
com hora agendada, o que traz mais praticidade ao empresário

mais comodidade para seus 
associados, a Entidade tornou-
-se uma Autoridade de Regis-
tro (AR) credenciada desde 
2018, o que garante mais pra-
ticidade e rapidez no atendi-
mento, agendamento e assis-
tência direta aos usuários do 
Certificado Digital. 

Há também benefícios pa-
ra os escritórios de contabili-
dade de Limeira que fecharem 
contrato com a AR da ACIL. 
Eles poderão oferecer para seus 
clientes valores diferenciados 
na aquisição do Certificado Di-
gital, além de receberem uma 
bonificação pela indicação.

Para conhecer todos os pro-
dutos disponíveis na Certifica-
ção Digital da ACIL, entre em 
contato com a Renata, pelo te-
lefone/WhatsApp (19) 3404-
4907 ou pelo e-mail renata@
acillimeira.com.br. Alguns ser-
viços como renovação, por 
conta da pandemia e para segu-
rança dos usuários, estão sendo 
feitos por videoconferência.

e-CNPJ, e-CPF, NF-e e o CT-e são alguns dos produtos da Certisign disponibilizados na ACIL

DIVULGAÇÃO

Para cada processo existe um produto da Certisign
com a solução que o empreendedor necessita

http://www.accertificadodigital.com.br/1071950053


6 08 A 21 DE FEVEREIRO DE 2021

ACIL encaminha manifesto ao governo de São Paulo para flexibilizar 
funcionamento das atividades comerciais

A Associação Comercial e In-
dustrial de Limeira (ACIL), que 
é representante ativa dos setores 
do comércio, indústria e prestado-
res de serviço na cidade, realizou 
o envio de um ofício ao gover-
nador de São Paulo, João Dória, 
sugerindo mudanças e aprimora-
mentos no atual modo de gestão 
da crise causada pela COVID-19, 
devido às inúmeras imposições 
feitas às atividades econômicas 
consideradas “não essenciais”.

Entende-se a importância de 
diversas medidas e protocolos de 
segurança que são adotados pelo 
Governo Estadual, porém a ACIL 
observa que se faz necessário uma 
análise de casos mais específicos 
nas cidades e regiões paulistas, que 
possuem índices que permitiriam 
atividades mais flexíveis.

Entre as diversas sugestões, es-
tão as de abertura do comércio aos 

finais de semana, por 12 horas, 
pois se observa que, quanto maior 
o tempo de funcionamento, meno-
res são as chances de aglomeração 
nos estabelecimentos; funciona-
mento dos serviços ditos não es-
senciais; criação de microrregiões, 
dentro dos Departamentos Regio-
nais de Saúde (DRS), para que as 
restrições sejam mais assertivas e 
adequadas às realidades dos muni-
cípios; entre outras medidas.

Por fim, a ACIL entende que a 
adoção de tais medidas seria um 
ato imensurável por parte do Go-
verno Estadual, visto as dificul-
dades econômicas que a popula-
ção vem enfrentando nos últimos 
meses, como perda de renda e 
desemprego. “São grandes os 
riscos decorrentes das restrições 
impostas à classe empresarial, 
em especial das cidades do inte-
rior. Milhares de famílias estão 

sendo afetadas diretamente, pois 
com as dificuldades enfrentadas 
pelos pequenos e médios empre-
endedores para manter sua em-
presa viva, muitas pessoas estão 
perdendo emprego e renda”, res-
salta o presidente da ACIL, José 
Mário Bozza Gazzetta.

“Centenas de empresas já fe-
charam e com as novas restrições 
impostas nas últimas semanas, 
esse cenário pode ser ainda mais 
crítico. Entendemos e reconhece-
mos a gravidade da pandemia e 
a necessidade de medidas prote-
tivas, mas o comércio e o setor 
de serviços, principalmente os 
pequenos e médios, não podem 
mais sofrer os efeitos de uma pe-
nalização que não lhes cabe. É 
por essa razão, pensando tam-
bém na preservação dessas inú-
meras famílias, que tomamos es-
sa atitude” completa Gazzetta.

O documento sugere mudanças e aprimoramentos no atual
modo de gestão dda crise causada pela COVID-19

DIVULGAÇÃO

Limeira é destaque em ranking nacional de cidades empreendedoras

A boa classificação de Limeira no ranking é 
reflexo do potencial empreendedor no município

ACIL/ARQUIVO

Limeira é o 13º município no 
ranking principal, 5ª cidade do 
País em Inovação e a 3ª em In-

fraestrutura do Índice de Cidades 
Empreendedoras 2020. O estu-
do foi elaborado pela Endeavor, 

organização de apoio a empree-
dedorismo e empreendedores de 
alto impacto, em parceria com a 
Escola Nacional de Administra-
ção Pública (Enap). De acordo 
com o estudo, foram analisadas 
as 100 cidades mais populosas 
do Brasil em sete determinantes: 
ambiente regulatório, infraestru-
tura, mercado, acesso a capital, 
inovação, capital humano e cul-
tura empreendedora. O objetivo 
do ranking é levantar quais os lo-
cais mais favoráveis para o em-
preendedorismo.

No determinante de ambiente 
regulatório são analisados fato-
res como a burocracia para abrir 

empresas e os valores de taxas 
e tributos locais. No item in-
fraestrutura são avaliados aces-
sos facilitados a rodovias e ae-
roportos, custos de manutenção 
e qualidade de internet. No de-
terminante de mercado são con-
siderados os índices de emprego 
e desemprego. O acesso a capi-
tal é referente a disponibilida-
de de recursos para investir no 
negócio, independentemente de 
ser no início do empreendimen-
to ou durante algum momento 
de expansão. O nível de tecno-
logia dos negócios é avaliado no 
determinante de inovação. Em 
capital humano é considerado 

o nível de qualidade da mão de 
obra básica e qualificada.

Para o secretário de Desen-
volvimento, Turismo e Inova-
ção, Tito Almirall, o destaque 
de Limeira no Índice de Cida-
des Empreendedoras 2020 mos-
tra todo o potencial empreende-
dor do município. “O resultado 
da pesquisa reflete o trabalho 
que fizemos durante os últimos 
quatros anos”, afirma Tito. “A 
pesquisa mostra de forma mui-
to clara a vocação da cidade pa-
ra o empreendedorismo, situa-
ção que indica um novo cenário 
da economia”, afirma o prefeito 
Mario Botion.
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Não pagamento da DAS pode gerar cancelamento de CNPJ do MEI
Débitos do Microempreendedor Individual (MEI) são inscritos na Dívida Ativa e acarretam em diversos problemas na sua formalização

O Microempreendedor Indi-
vidual (MEI), assim como ou-
tras categorias de regularização 
de profissionais e negócios, pre-
cisa seguir uma série de obri-
gações fiscais para garantir sua 
formalidade. Às vezes por ser 
inexperiente neste tipo de buro-
cracia, este novo empreendedor 
pode acabar deixando passar 
despercebidas algumas dessas 
responsabilidades, o que acar-
reta em problemas como mul-
tas ou até mesmo desenquadra-
mento do empresário.

Segundo a coordenadora da 
Sala do MEI da Associação 
Comercial e Industrial de Li-
meira (ACIL), Mariana Fer-
nandes, um dos débitos mais 
comuns entre estes empresá-
rios é o atraso do pagamento 
do Documento de Arrecadação 
do Simples Nacional (DAS). 
“Ele é uma guia mensal e de 

valor único, onde constam to-
dos os impostos do regime tri-
butário do Simples Nacional 
que o MEI deve pagar. Tam-
bém é comum o esquecimento 
da entrega da declaração Anu-
al do Simples Nacional do Mi-
croempreendedor Individual 
(DASN-SIMEI), que é a onde 
ele irá declarar toda sua receita 
bruta do ano anterior”, explica. 

O não pagamento do DAS ou 
emissão da DASN-SIMEI po-
de acarretar multas ou até mes-
mo o cancelamento do CNPJ 
da empresa. “Ele também pode 
não conseguir emitir certidões 
negativas solicitadas em finan-
ciamentos, processos de com-
pra e venda, não conseguir tirar 
passaporte, realizar inventário, 
entre outras coisas, visto que os 
débitos do MEI com a Receita 
Federal são inscritos na Dívi-
da Ativa, que é um cadastro de 

débitos dos governos Federal, 
Estadual e Municipal que não 
prescrevem, além de poder ter 
seu nome negativado junto aos 
órgãos de proteção ao crédito, 
como a Boa Vista SCPC”, ex-
plica Mariana. 

Ela acrescenta também que, 
caso tenha o seu CNPJ cance-
lado por falta de pagamentos, 
este empresário não poderá ser 
reativado dentro do MEI. Isso 
quer dizer que para voltar à for-
malidade, ele precisará realizar 
um novo processo, com a aber-
tura de outro CNPJ, já que a dí-
vida em aberto no anterior can-
celado ainda estará ativa.

Caso o empresário possua 
débitos de atraso do DAS e 
queira quitá-los com o fisco, 
é possível fazê-lo pelo próprio 
Portal do Simples Nacional ou 
pelo “e-Cac”, que realiza o cál-
culo da dívida e as opções pa-

ra parcelamento. “O valor total 
será computado e, consideran-
do a parcela mínima de R$ 
50,00, serão apresentadas au-
tomaticamente a quantidade de 
prestações possíveis. A quita-
ção da dívida só será conside-
rada após a solicitação e o pa-
gamento das parcelas”, conta a 
coordenadora da Sala do MEI.

Se este empreendedor não 
conseguir quitar seu débito 
negociado, ele será cancelado 
(já a partir da terceira parcela 
em atraso). A dívida também 
permanecerá ativa se o MEI 
quitar apenas o que for devi-
do e não manter o pagamento 
do DAS dos meses atuais em 
dia, por isso a recomendação é 
de planejar um valor acessível 
das parcelas.

Quanto a dívida pelo atraso 
da entrega da DASN-SIMEI, 
o microempreendedor fica su-
jeito ao pagamento de multa 
no valor mínimo de R$ 50,00. 
“A notificação da existência 
da multa é apresentada no mo-
mento do envio da declaração e 
o boleto para pagamento é ge-
rado junto com a impressão do 
recibo de entrega da DASN-
-SIMEI. Se o pagamento da 
mesma for feito em até 30 dias 
de sua emissão, será aplicado 
desconto de 50%, totalizando a 
multa em R$ 25,00. Todos os 
anos as declarações devem ser 

realizadas também pelo Portal 
do Simples Nacional, de 01 de 
janeiro a 31 de maio”, esclare-
ce Mariana. 

Para acessar o Portal do 
Simples Nacional, basta aces-
sar www8.receita.fazenda.gov.
br/SimplesNacional.

Sala do MEI 
Para auxiliar o Microempre-

endedor nestas e em outras di-
versas questões referentes à sua 
formalização e obrigações fis-
cais, a ACIL conta com um de-
partamento exclusivo: a Sala 
do MEI. Nele os interessados 
encontram consultoras capaci-
tadas para sanar dúvidas e dar 
orientações.

Além disso, o MEI pode tor-
nar-se sócio da ACIL por um 
valor diferenciado, e assim usu-
fruir da assessoria completa das 
consultoras, e também utilizar 
todos os serviços oferecidos na 
Associação como participar de 
cursos e palestras, acesso ao 
Banco de Currículos, orienta-
ção jurídica, descontos do Clu-
be de Benefícios, abertura de 
conta na cooperativa Sicoob 
Acicred, entre outras coisas.

Para ser atendido na Sala do 
MEI, basta fazer o agendamen-
to pelo telefone (19) 3404-4910, 
e comparecer na sede da ACIL 
com todos os documentos soli-
citados no momento da ligação.

É possível quitar alguns débitos do fisco pelo próprio Portal Simples 
Nacional, que realiza o cálculo e oferece opções para parcelamento

DIVULGAÇÃO

Pagamento de tributos do Simples é adiado para 26 de fevereiro
O Comitê Gestor do Sim-

ples Nacional (CGSN) pror-
rogou o prazo para pagamen-
to dos tributos apurados pelo 
Simples Nacional relativos 
ao período de apuração janei-
ro de 2021.

A data de vencimento, que 
originalmente seria 20 de fe-
vereiro de 2021, passou a ser 
26 de fevereiro de 2021, con-
forme Resolução do Comitê 
Gestor nº 157, de 28 de janei-
ro de 2021.

A decisão do Comitê busca 
atender aqueles contribuintes 
que fizerem a opção pelo Sim-
ples Nacional até o dia 29 de 
janeiro, para que possam regu-
larizar suas pendências a tem-

po e terem a opção aprovada.
Para essas empresas, as 

pendências relativas a débitos 
fiscais poderão ser regulari-
zadas até o dia 15 de feverei-
ro de 2021.

Para optar pelo Simples Na-
cional, a lei exige que a em-
presa não possua débitos nas 
administrações tributárias fe-
deral, estadual e municipal.

O CGSN verificou que a 
postergação do prazo de opção 
pelo Simples Nacional, defini-
do para o último dia útil de ja-
neiro, é um dispositivo expres-
so na Lei Complementar nº 
123, de 2006, e não poderia ser 
alterado por este colegiado.

A aprovação ou rejeição da 
Para optar pelo regime do Simples, o empresário não 

pode ter débitos nas admistrações tributárias

opção pelo Simples Nacio-
nal será realizada de forma 
eletrônica, por meio do Do-
micílio Tributário Eletrônico 
(DTE), no Portal do Simples 
Nacional, até o dia o 25 de fe-
vereiro de 2021.

A Receita Federal explica 
que o ano de 2020 foi um ano 
atípico decorrente da pan-
demia de coronavírus, o que 
resultou na redução da ativi-
dade econômica em geral e 
no resultado operacional das 
empresas. “Nesse cenário, es-
pera-se que haja um aumento 
no número de novos optantes 
pelo Simples Nacional”.

Fonte: Diário do Comércio

DIVULGAÇÃO
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Pequenos negócios criaram 293 mil postos de trabalho em 2020

As micro e pequenas em-
presas (MPE) foram, em 
2020, as únicas a consegui-
rem reverter a perda de pos-
tos de trabalho provocada pe-
la pandemia.

Depois de acumular um 
saldo negativo até o mês de 
outubro, os pequenos negó-
cios se recuperaram e fecha-
ram o ano com a geração de 

293,2 mil novos empregos, 
segundo informações do Se-
brae com base em dados con-
solidados pelo Ministério da 
Economia.

Já as médias e grandes em-
presas (MGE) foram na con-
tramão, extinguindo 193,6 
mil postos de trabalho.

No cálculo geral, as peque-
nas empresas foram as res-

ponsáveis pelo saldo final de 
142,7 mil empregos gerados 
no país durante o ano.

O saldo positivo de empre-
gos gerados pelos pequenos 
negócios, no acumulado dos 
meses de julho a dezembro de 
2020 (pouco mais de 1 milhão 
de empregos), possibilitou a 
reversão do saldo negativo re-
gistrado no período mais críti-
co da crise econômica, situada 
entre março e junho.

No mês de dezembro, as 
MPE, pela sexta vez conse-
cutiva, puxaram a geração de 
empregos no país, tendo sido 
responsáveis pela criação de 
22.731 postos de trabalho.

Importante destacar que os 
pequenos negócios foram os 
únicos a gerar empregos nes-
se último mês do ano, uma 
vez que as médias e grandes 
empresas (MGE) mais demi-
tiram do que contrataram, re-

gistrando saldo negativo de 
69 mil empregos.

Apesar do desempenho das 
micro e pequenas empresas, 
o saldo total do último mês 
do ano acabou sendo negati-
vo com a perda de 67,9 mil 
empregos.

Em dezembro de 2020 fo-
ram as MPE do Comércio que 
puxaram a geração de postos 
de trabalho, criando cerca de 
48 mil novos empregos; se-
guidas pelos pequenos negó-
cios do setor de Serviços, com 
a geração de 16,4 mil vagas.

Nos demais setores de ati-
vidade, as MPE registraram 
perdas. No caso das médias e 
grandes, os saldos foram ne-
gativos em todos os segmen-
tos, no último mês do ano.

Segmentos
Apesar dos bons resultados 

das MPE do Comércio em de-

zembro, foram os pequenos ne-
gócios da Construção Civil que 
fecharam 2020 com o maior 
saldo de empregos gerados: 
136,5 mil empregos, 46,6% do 
total de empregos gerados por 
todas as MPE no ano.

A Construção foi acompa-
nhada pelas MPE do setor de 
Serviços, responsáveis pela 
criação de quase 51 mil va-
gas, no ano passado.

Já as micro e pequenas em-
presas da Indústria de Trans-
formação também fecharam 
2020 com saldo positivo de 
empregos: 44,5 mil postos.

Em todos os setores, as MPE 
criaram novos postos de traba-
lho em 2020, diferentemente 
das MGE que só registraram 
saldo positivo de empregos 
na Indústria de Transformação 
(13 mil vagas).

Fonte: Diário do Comércio

Em dezembro de 2020 foram as MPE do Comércio que puxaram 
a geração de empregos, com cerca de 48 mil novas vagas

DIVULGAÇÃO

“Solução Sebrae na Sua Empresa” conta com duas agentes em Limeira

Os agentes do Sebrae realizam visitas gratuitas nas empresas, 
identificando melhorias e apresentando soluções

DIVULGAÇÃO

O programa “Solução Se-
brae na Sua Empresa” (an-
tigamente conhecido como 
“Sebrae Com Você”) é uma 
ação de atendimento pre-
sencial voltada para as mi-
cro e pequenas empresas do 
Estado de São Paulo, e se 
propõe a realizar uma in-
tervenção imediata no em-
preendimento através da 
entrega de ferramentas de 
gestão, que contribuirão pa-
ra melhoria da competitivi-
dade dos negócios.

Em Limeira, foram dis-
ponibilizadas duas agentes 

para realizarem este aten-
dimento, que é feito na 
própria sede da empresa e 
totalmente gratuito: as pro-
fissionais Alcione Campos 
da Silva Marques e a Ma-
rinalva Toledo Silva. Elas 
estarão na cidade durante o 
mês de fevereiro.

Os atendimentos não são 
feitos de forma agendada, 
portanto a qualquer momen-
to uma empresa pode rece-
ber a visita de uma delas pa-
ra realizar a consultoria. A 
agente irá se identificar e so-
licitar alguns dados cadas-

trais, e com isso conseguirá 
identificar junto ao empre-
sário os seus maiores pontos 
de melhoria e as soluções 
possíveis.

Se a necessidade do cliente 
for aumentar as suas vendas, 
por exemplo, a agente entre-
gará imediatamente diversas 
ferramentas que o auxilia-
rão na definição de ações de 
marketing voltadas para esse 
propósito, e ensinará o ges-
tor a como utilizar este ma-
terial dentro de seu negócio.

O “Solução Sebrae na 
Sua Empresa” poderá repe-

tir o atendimento em outros 
anos, com o intuito de en-
tregar novas ferramentas, 

conteúdos e soluções, bus-
cando a melhoria contínua 
do negócio.

https://www.acillimeira.com.br/locacaodesalas

