


Introdução
Neste momento em que tantas pessoas e empresas são afetadas pela 
pandemia do novo coronavírus, a solidariedade é uma das principais 
ferramentas que podemos usar para ajudar a quem mais precisa. 

PPensando nisso, a Associação Comercial e Industrial de São José dos 
Campos lançou o projeto ACI Solidária, uma rede de apoio destinada a 
ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade, sejam trabalhadores que 
perderam emprego neste período ou microempresários, gerada em razão 
da pandemia. Trata-se de uma aplicação prática da máxima de que, juntos, 
somos mais fortes. Como ensina a letra da música “O Sal da Terra”, vamos 
precisar de todo mundo, um mais um é sempre mais que dois. 

Quer fazer Quer fazer parte dessa corrente?
Venha, é fácil.



Vamos lá?
O projeto ACI Solidária é simples e está baseado em doações feitas 
por empresas para ajudar pessoas ou microempresários em 
dificuldade temporária. Em linhas gerais, ele funciona assim:

> A ACI vai cadastrar 1.000 pessoas em situação de vulnerabilidade;
> Cada pessoa vai receber um cartão individual, o cartão ACI Solidária, que poderá ser usado no 
comércio de São José dos Campos (em estabelecimentos cadastrados) para compra de alimentos e 
bens de primeira necessidade;  
> O cartão terá recarga mensal e validade de 3 meses; 
> > Os recursos necessários para respaldar as compras feitas por meio do cartão ACI Solidária serão 
doados por empresas de São José dos Campos e depositados em conta bancária específica do projeto;
> O cartão terá um valor liberado de R$ 100 por mês;
> As empresas doadoras receberão um certificado de doação e vão poder acompanhar a prestação de 
contas da campanha por intermédio do site da ACI de São José dos Campos;





Etapas
Para se tornar realidade, o projeto ACI Solidária foi planejado em etapas. São elas:

Etapa 1: Beneficiários
Nas próximas duas semanas, a ACI vai cadastrar pessoas em situação de vulnerabilidade para receber o cartão ACI 
Solidária. Terão preferência nesse cadastro trabalhadores de empresas associadas da ACI que perderam o emprego em 
razão da pandemia (com vencimentos de até dois salários mínimos mensais) ou microempresários em situação de risco.

Etapa 2: Rede de Doadores
Também nas próximas duas semanas, a ACI vai prospectar empresas com potencial de apoio ao projeto, oferecendo níveis 
de adesão (mínimo de 10 cartões). As doações serão depositadas em conta bancária destinada especificamente para o 
projeto. Poderão aderir ao projeto empresas associadas ou não da ACI;

Etapa 3: Rede de Empresas
Em paralelo, a ACI vai iniciar o cadastramento dos estabelecimentos comerciais interessados em operar o cartão ACI 
Solidária. O cartão é de uso restrito ao comércio de São José dos Campos. A rede será formada, preferencialmente, por 
supermercados, em geral, farmácias e comércios de bairros.



Contrapartidas
As empresas doadoras do ACI Solidária terão direito a divulgar a sua 
participação no projeto e a logomarca da campanha associada à sua. E mais:

> A empresa doadora terá seu nome divulgado no site e nas redes sociais da ACI 
de São José dos Campos, em peças de divulgação do projeto;
> A empresa doadora também terá seu nome citado em releases divulgados pela 
ACI de São José dos Campos e no material oficial de divulgação do projeto;
> A empresa doadora terá sua logomarca exposta em backdroops e painéis 
oficiais de divulgação do projeto, elaborados pela ACI de São José dos Campos;
>> A empresa doadora terá seu nome citado em pronunciamentos oficiais sobre o 
projeto, feitos pela diretoria da ACI de São José dos Campos;
> A empresa doadora receberá o diploma especial ACI Solidária, como forma de 
agradecimento pela sua adesão do projeto.



As regras para cadastramento de pessoas em situação de vulnerabilidade 
para recebimento do cartão ACI Solidária serão definidas por um 
Conselho de Notáveis, criado pela ACI de São José dos Campos com a 
participação de representantes dos principais clubes de serviço da cidade 
e de especialistas em ações solidárias. As regras serão tornadas públicas 
no site da ACI, obedecendo ao princípio de total transparência do projeto.

Importante



O cartão
O cartão do projeto ACI Solidária é uma versão do AC Credito, 
cartão criado pela Facesp (Federação das Associações Comerciais 
do Estado de São Paulo), para o qual a ACI de São José dos 
Campos já tem permissão de uso. Presente em todo o Estado de 
São Paulo, o AC Credito tem diversas versões: AC Credito 
Alimentação, AC Credito Combustível, ACI Servidor, AC Credito 
Refeição e AC Credito Social, entre outros. Idealizadora do AC 
Credito, a Credito, a Facesp representa 400 Associações Comerciais do 
Estado, dentre elas, a ACI de São José dos Campos, com mais de 
250 mil empresas cadastradas.



Você
Pessoas físicas também poderão participar e contribuir com a 
campanha ACI Solidária. Faça sua parte por meio de doações ou 
então, adotando uma família em situação de vulnerabilidade 
decorrente da pandemia pelo COVID-19. Toda e qualquer ajuda é 
bem-vinda neste momento e quanto mais pessoas estiverem 
conosco nesta corrente do bem, mais longe conseguimos chegar.





ACI & Você
Preservando vidas, 
empregos e empresas
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