ACSO em Ação
100 anos juntos!
Confira as ações realizadas pela Associação Comercial de Sorocaba em 2022:

JANEIRO
• No Estado de São Paulo
A Associação Comercial de Sorocaba faz parte da Federação das
Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp), que promove
diversas ações em âmbito estadual e federal:
- Manifesto pela derrubada do veto ao Refis das MPEs
- Após diversas manifestações da Facesp, o Simples não é Renúncia Fiscal, o
veto foi derrubado e passou a ser reconhecido como regime diferenciado
- Aprovado o projeto do Refis das MPEs

• Projetos, eventos e ações
Representando o setor do comércio e serviços, a ACSO realizou as
seguintes demandas:
- Reunião com a Polícia Militar para discutir melhorias para a segurança da
região central de Sorocaba
- Desconto de 100% na taxa de adesão associativa
- Encerramento da Campanha 100 Anos + de 100 Prêmios que entregou além
de prêmios físicos, mais de R$ 70.000,00 em cartas de crédito para aquecer o
comércio local
- Coquetel comemorativo aos 100 anos da entidade
- Lançamento do livro que conta a história da ACSO (com distribuição gratuita
para associados e parceiros)

• Principais notícias da ACSO na imprensa de Sorocaba e
Votorantim
Por meio de releases enviados para as emissoras de TV, rádio, portais de
notícias e jornais, fomos destaque com os seguintes assuntos:
- SOS Cheques e Documentos
- 100 anos ACSO
- Compras de material escolar

FEVEREIRO
• No Estado de São Paulo
- A Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB)
e a Facesp manifestaram posicionamento contrário à inserção do ICMS na
proposta de reforma tributária e demonstraram preocupação com projetos, como
o auxílio diesel e o vale gás, que podem elevar ainda mais a inflação

• Projetos, eventos e ações
- Entrega do Prêmio Mulher Empreendedora Destaque de 2021
- Download gratuito do calendário com as datas comemorativas para auxiliar nas
campanhas e ações dos associados
- Download gratuito para os associados de peças digitais para ações de Carnaval
- Realização do 83º Café da Manhã de Negócios – Palestra: Tendências para
2022 com o Prof. Marins
- Auxílio ao Micro Empreendedor Individual
- Ofício enviado à Prefeitura de Votorantim e a Polícia Militar solicitando atenção
especial na limpeza e segurança da região central da cidade
- Parceria no plantão de dúvidas sobre o e-Social
- Auxílio para os associados em relação a LGPD

• Principais notícias da ACSO na imprensa de Sorocaba e
Votorantim
- LGPD
- Prêmio CMEC
- Eleições ACSO
- Café da Manhã de Negócios

MARÇO
• No Estado de São Paulo
- O Congresso Nacional antecipou a análise ao veto do Refis das MPEs. Esta
antecipação é resultado do trabalho de articulação do vice-presidente
da Facesp, o deputado, Marco Bertaiolli, e do envolvimento de toda a rede de
Associações Comerciais.
- Com o apoio da rede de Associações Comerciais e de toda a classe
empreendedora, foi possível derrubar o veto ao Refis das MPEs. Mais de 430
mil micros e pequenas empresas corriam o risco de fechar e demitir mais de 1
milhão de trabalhadores. Com o Refis, elas passam a ter a oportunidade de
seguir funcionando.
- A Facesp apoiou o pedido de ampliação do prazo de regularização fiscal das
empresas optantes pelo Simples Nacional. A Frente Parlamentar do
Empreendedorismo (FPE) solicitou à Receita Federal e ao Comitê Gestor a
prorrogação de 31 de março para 30 de abril. A extensão possibilitará que os
empreendedores possam aderir ao Refis das MPEs, de forma mais tranquila e
sem nenhum tipo de prejuízo.
- Após a mobilização feita pelas Associações Comerciais, os empreendedores,
enfim, terão a oportunidade de seguirem com as portas abertas, gerando
emprego e contribuindo com a retomada econômica. Prazo para regularização
do Simples foi prorrogado para 29 de abril e Refis das MPEs virou lei.

• Projetos, eventos e ações
- Evento especial realizado pelo CMEC em comemoração ao Dia da Mulher com
Andrea Chaguri e Susi Berbel sobre o tema “O desafio da gestão nas empresas
familiares”
- Download gratuito das peças digitais sobre o Dia da Mulher
- Evento em parceria com o Magalu sobre vendas na internet
- Eleição e posse da nova diretoria da ACSO. Até 2024 a entidade será presidida
pelo empresário Hygor Duarte
- Café da Manhã de Negócios com Rodrigo Figueiredo sobre o tema “É preciso
saber vender”
- Inauguração do posto de atendimento do Sebrae Aqui para atendimento
exclusivo e gratuito ao MEI

• Principais notícias da ACSO na imprensa de Sorocaba e
Votorantim
- Imposto de Renda
- Eleições ACSO
- Nova diretoria ACSO
- Inauguração Sebrae Aqui
- Auxílio ao MEI

• Benefícios aos associados
Para melhor atender todos os empreendedores associados, os serviços
disponíveis são:
- Plano de Saúde – Em parceria com a Unimed, oferecemos um plano
empresarial com valor diferenciado a partir de 01 vida;
- Plano Odontológico - Em parceria com a Uniodonto, oferecemos planos sem
carência com valor diferenciado;
- Premed - Área protegida com atendimento gratuito, 24 horas de urgência e
emergência médica;
- Consultas de análise de risco e crédito, prospecção de clientes e negativações
através da Boa Vista SCPC;
- Consultoria gratuita de marketing digital;
- Serviço de Recuperação de Crédito;
- Certificado Digital com atendimento online e presencial na Sede, na Unidade
de Atendimento no Shopping Cidade e na Distrital Votorantim;
- Clube de Compras - Uma vitrine digital gratuita para as empresas associadas
divulgarem seus produtos e serviços;
- Orientação jurídica consultiva verbal com o advogado da Associação Comercial
de Sorocaba;
- Declaração de Exclusividade - Documento que certifica que a empresa
solicitante é a única a comercializar determinado produto, isentando-a da
exigência de celebrar licitações;
- No WhatsApp, temos à disposição os grupos de negócios “Associados ACSO”
e “CMEC Sorocaba”, onde os empreendedores podem divulgar a sua empresa
e compartilhar experiências;
- O Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura oferece suporte para todas
as empreendedoras de Sorocaba, Votorantim e região;
- Dicas financeiras;
- Dicas para negócios;
- Apoio a todos os associados;
- Parceria com o BURH para contratação de novos colaboradores para as
empresas.

