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FASE EMERGENCIAL DA QUARENTENA ESTÁ EM 
VIGOR EM TODO ESTADO DE SÃO PAULO

A fase emergencial foi decretada pelo governo de João Doria (PDB) em 11 de março de 2021. 
Deve ficar em vigor até 30 de março.

Na fase emergencial ficam suspensas o funcionamento das atividades não essenciais, ce-
lebrações religiosas e esportivas coletivas, e uso de praias e parques. Alguns setores e ser-
viços, que tinham autorização para funcionar durante a fase vermelha, foram proibidos de 
operar até o final do mês, como lojas de materiais de construção e a retirada presencial de 
mercadorias e alimentos nas lojas.

As possibilidades permitidas são o drive-thru ou o delivery, que poderão funcionar por 24 
horas.

O teletrabalho é obrigatório nas atividades administrativas não essenciais, em órgãos pú-
blicos ou escritórios, e há toque de recolher das 20h às 5h, indicando que as pessoas per-
maneçam em casa no período.
 
Desde 3 de março, o Estado inteiro esteve na fase vermelha do Plano São Paulo, que era a 
mais rígida até o momento. Permitia apenas o funcionamento dos serviços essenciais.

Para as empresas foi determinado o home office para as atividades administrativas dos 
setores não essenciais, e o governo recomendou o escalonamento do início do expediente 
para diminuir aglomerações no transporte público.

A expectativa é de conter o avanço do número de casos e mortes provocadas pelo novo 
coronavírus, elevando o índice de isolamento social para mais de 50%, com a remoção 
temporária de 4 milhões de pessoas de circulação nas cidades. 

CLIQUE AQUI para conferir as principais alterações da Fase Emergencial do Plano São Paulo

https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/03/20210311_Fase-emergencial.pdf


Para auxiliar as empresas associadas impactadas pelos efeitos e novas restrições im-
postas pela pandemia, a ACIA, pelo segundo ano consecutivo, não fará o reajuste das 
mensalidades associativas.

As empresas associadas estarão isentas das correções previstas para maio de 2021, 
conforme ocorreu no ano de 2020.

Esta decisão vem em apoio às empresas nesse momento de tanta dificuldade.

Programa GRATUITO de capacitação online para pessoas físicas que desejam em-
preender ou se atualizarem no mercado. 

Data: 29/03 a 01/04 das 19 às 21 horas 

Atenção, as vagas são limitadas e devem ser realizadas na ACIA ou pelo telefone 
3543-7208.

MENSALIDADES ASSOCIATIVAS NÃO TERÃO 
AUMENTO PELO 2º ANO CONSECUTIVO

EMPREENDA SEM COMPLICAÇÃO E GARANTA SUA 
VAGA PARA O CURSO DESCOMPLIQUE



COMO SUA LOJA SE PREPAROU PARA 2021?

Num momento em que sair de casa para fazer compras se tornou inviável, o varejo se viu 
sem perspectivas: estoques cheios, lojas fechadas, renda em queda e uma crise sem pre-
cedentes.

Entre altos e baixos, o impacto da pandemia causada pelo coronavírus é bem diferente nos 
diversos setores do comércio, mas, de modo geral, é inevitável não notar que muita coisa 
não será como antes. 

Muitas das mudanças estabelecidas nesse último ano - forçadas e aceleradas pelo iso-
lamento social - revelam, de certa forma, os novos rumos do varejo e como as empresas 
precisam se transformar para entregar uma experiência cada vez mais completa ao con-
sumidor.

Camila Salek, sócia-fundadora da Vimer e especialista em visual merchandising, identifica 
alguns movimentos importantes em curso no setor varejista ocasionados pela pandemia, 
como melhor integração de canais e atendimentos digitais mais humanizados, por exem-
plo. Pequenos e grandes negócios também adotaram uma postura mais consciente, se-
gundo a especialista.

“Para mim, a nova influência é aquela que ensina as pessoas a serem melhores e marcas 
precisam ter esse papel na nossa sociedade, construindo comunidades onde as pessoas 
estão no centro de todos os processos”.

Seguindo esse raciocínio, trata-se do momento ideal para as marcas se tornarem neces-
sárias aos consumidores, gerando fidelização e criando uma nova era no consumo.
Para registrar e tentar entender quais serão as maiores transformações e tendências do 
varejo para este ano, a Vimer divulgou o UpComin´2021, um relatório apontando movimen-
tos que já estão acontecendo e devem permanecer pós-pandemia.

Não pare de falar: As marcas começaram a construir conversas que não podem parar. No 
início da quarentena, muitas varejistas adotaram uma cultura de cuidado com seus clien-
tes falando sobre esperança, alimentação, autocuidado, e construíram uma relação muito 
próxima e engajada com seus consumidores.

O material destaca que a interação nos posts orgânicos das marcas no Facebook e no 
Instagram tiveram um crescimento de 200% durante o período de isolamento social, de 
acordo com a social bakers – quando as marcas se voltaram mais para conteúdos de in-
formação e entretenimento, do que para conteúdos comerciais.

Mude rápido: A rapidez com a qual tudo se transformou em 2020 evidenciou uma neces-
sidade que já era premissa no varejo físico: flexibilidade. Novas realidades foram criadas, 
novas conexões se estabeleceram e novas demandas surgiram transformando o merca-
do. Cabe ao varejo absorver e reagir a tais mudanças e a agilidade deste processo é o ele-
mento-chave para o sucesso de uma marca que provoca, surpreende e engaja.

Personalização: O avanço da digitalização despertou a evolução do chamado marketing 
one to one, onde processos de personalização e individualização de ofertas se fazem fun-
damentais em uma sociedade que valoriza a diversidade e a autenticidade.

Humanização: Usar a influência da sua marca para tornar a vida do outro melhor pode 
trazer reflexos mais duradouros para uma empresa do que o produto ou serviço ofertado. 
Camila cita que a crise humanitária causada pela pandemia impactou diretamente no 
bem-estar da população - cerca de 80% da população brasileira relata sintomas mode-
rados a graves de ansiedade e 68% reportaram sintomas de depressão.

Por essa razão, na opinião da empresária, as marcas precisam assumir seus papéis sociais 
para trazer equilíbrio e segurança ao consumidor.

Fonte:Diário do Comércio



ACIA APOIA MANIFESTO FACESP: UNIÃO EM 
DEFESA DA VACINA, DA VIDA E DA ECONOMIA

A Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp) 
manifesta apoio aos governantes a favor da vacinação em massa. A rede de 
Associações Comerciais, como representante das micro e pequenas empresas 
(MPEs), apela por uma união de toda nação em defesa da vacina, da vida e da 
economia.

Considera a entidade que a vacinação em massa, planejada e com a celerida-
de que o País precisa, é a única forma de preservação da saúde, dos negócios 
e do emprego do brasileiro.

Mesmo que tenhamos perdido a oportunidade de vacinar a população de forma 
mais ágil, ainda há tempo. Um tempo cada vez mais curto a cada recorde de 
mortes, a cada rusga trocada entre os governantes, a cada negócio que baixa 
as portas. E a questão aqui tratada não é sobre a morte, mas sobre a vida. 

Vacina é vida. A vida das pessoas, das empresas e do emprego. 

Como entidade sempre aberta ao diálogo, a Facesp, e sua rede de Associações, 
continuará a colaborar para a ampliação da vacinação no Estado, para que a 
guerra contra o coronavírus seja vencida com a maior brevidade possível, para 
que a vida da população possa ir retornando gradativamente à normalidade. 

Mas, reitera sua posição de que é indispensável que o Poder Público, em seus 
três níveis, ofereça medidas de apoio, para a preservação das empresas e do 
emprego e, principalmente, para a subsistência da população menos favore-
cida.

Considera também a entidade que é fundamental proceder a flexibilização das 
medidas restritivas em cidades que contam com números para tal. Há muni-
cípios que fizeram esforços hercúleos e conseguiram ampliar a estrutura de 
atendimento em saúde, e, desta forma, não se justifica que recebam o mesmo 
tratamento que outras em situação de maiores dificuldades. 

Uma revisão se faz necessária, para que as medidas restritivas sejam limitadas 
ao mínimo indispensável. 

Dirigindo-nos à rede das Associações Comerciais lembramos das responsa-
bilidades das entidades neste momento. Temos importante papel a cumprir 
procurando ser um porto seguro para os empreendedores.

Temos que continuar a apoiar os empresários com informações e sugestões, 
orientando e incentivando sobre a importância dos protocolos sanitários, tais 
como a higienização das mãos, o uso de máscara e de álcool em gel e o dis-
tanciamento social, além de alertarmos, constantemente, sobre os riscos das 
aglomerações.  

É hora de união. De diálogo. De apontar caminhos. De debater soluções con-
juntas, com as autoridades locais, como incentivar que a Prefeitura de sua ci-
dade participe do consórcio nacional para a compra de vacina. A Prefeitura 
de Araras já aderiu a esse movimento.

O enfrentamento da pandemia é responsabilidade de todos nós e não pode-
mos nos eximir deste compromisso.

Com a colaboração de todos, São Paulo superará a pandemia e retomar o ca-
minho do desenvolvimento e da justiça social.

Este é um manifesto pela vacina. Pela vida. Por Araras. Pelo Brasil. Pela Eco-
nomia.



História de um povo que em suas lutas e glórias se fortalece na missão de continuar traba-
lhando pelo desenvolvimento de sua cidade.

Desanimar jamais, acreditar em dias melhores, sempre!

A ACIA segue empreendendo por dias mais prósperos, pela economia ativa e pela vida!


