Jundiaí, 24 de março de 2020
Ref: Ofício 007/2020

Ilmo Sr.
Fernando Nascimento Monteiro
Gerente de Negócios CPFL

A Associação Comercial Empresarial (ACE) de Jundiaí, no âmbito da saúde pública, tem adotado e orientado
os nossos associados a seguirem as medidas definidas pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria de Estado de Saúde,
pela Secretaria Municipal de Saúde e pelas demais autoridades sanitárias.

Todas as recomendações de preservação da saúde estão sendo adotadas, porque estas dependem
exclusivamente da responsabilidade individual. Nossa preocupação também passa a ser com ações que preservem a
economia do município e a continuidade dos negócios existentes na cidade.

A classe empresarial precisa de apoio neste momento. As Micro e Pequenas Empresas (MPEs) serão
fundamentais no pós-crise, pois, pelas suas características, podem retomar as atividades e gerar novos postos de
trabalho, no curto espaço de tempo. As MPEs podem contribuir de modo significativo na recuperação deste tempo
perdido.

Permita-nos, agora, solicitar a atenção de Vossa Excelência para a necessidade de providências urgentes e
indispensáveis para reduzir o impacto das restrições sobre a sobrevivência das empresas e manutenção do emprego:

POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CONTAS

Durante o período de crise, solicitamos que a conta de energia passe a ter a tarifa mínima do consumo
para todas as empresas do município. O excedente deverá ser parcelado, com início do pagamento em 2021.

SEM CORTE NO SERVIÇO
Outro ponto de grande importância é a suspensão do corte de fornecimento do serviço, durante este
período de crise do COVID-19.

O ineditismo do atual momento nos exige a implantação de medidas extremas e excepcionais. Contamos
com a Vossa compreensão para que possamos manter os empregos, evitar o caos social e oferecer condições para
que a classe empresarial sobreviva.

Sendo o que se apresenta no momento, colocando-nos à disposição para eventuais esclarecimentos,
aproveitamos a oportunidade para renovar elevados votos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

______________________________________
Mark William Ormenese Monteiro
Presidente Associação Comercial Empresarial de Jundiaí

