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Editorial

José Fernando Rosa Maciel
Presidente Executivo

Comemoramos nossas conquistas em 2016. A exemplo dos 
últimos anos, mais uma vez foi preciso trabalhar com muita 
determinação, coragem e criatividade diante de um cenário de 
incertezas nos setores da política e economia do nosso país. 
Novamente houve a necessidade de criar novas estratégias e 
trabalhar com planejamento e disposição para superar algumas 
dificuldades encontradas no caminho. 

Mas a Associação, que tem seu objetivo de fortalecer o comércio, 
indústria e agricultura do município, comemora as relevantes ações 
desenvolvidas neste ano que passou. Uma das principais realizações 
em 2016 foi a implantação da Feira Noturna dos Produtores de 
Piedade, que está em funcionamento no estacionamento do 
Terminal Rodoviário da cidade. Uma importante iniciativa, que 
contou com apoio da Prefeitura e que já caiu no gosto de todos. Os 
consumidores aprovaram a Feira por oferecer produtos frescos, de 
qualidade e ótimo preço. Esperamos que esta ação possa crescer e, 
com apoio do poder público municipal, ter vida longa.

Destacamos, ainda, a Campanha ‘Aqui eu Moro, Aqui eu 
Compro’, que durou cinco meses e ofereceu oportunidades de 
aumento nas vendas aos lojistas. Pela primeira vez uma campanha 
da ACIP sorteou duas motos, além de outros importantes prêmios. 
Tivemos a eleição da nova diretoria e consolidamos ações com a 
realização de palestras e oficinas junto ao Sebrae e tantos outros 
parceiros. Não deixamos de oferecer nossos serviços e atender 
nossos associados. 

Agradecemos a dedicação da nossa diretoria e colaboradores 
que trabalharam com muito empenho para tornar 2016 um 
ano muito produtivo. Novamente vamos contar com a união e 
disposição de todos para que 2017 seja um ano ainda melhor, para 
que a entidade continue com ações que possam contribuir para o 
desenvolvimento de Piedade.

Desejamos a todos um feliz ano novo, um 2017 repleto de novas 
conquistas, com ótimas vendas no comércio e com crescimento nos 
setores da indústria e agricultura.

Comemoramos 2016 
e esperamos 2017 com entusiasmo

Associação Comercial e Industrial de Piedade
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Comércio

Lojas obtém resultado positivo 
em vendas de final de ano

O final de ano é marcado como a principal data de vendas 
do comércio graças ao natal. Embora o país atravesse um 
momento de dificuldades econômicas, alguns comércios 
obtiveram resultados positivos no fim de 2016. É o caso da 
Loja ÉD+, instalada no município há um ano e meio, que 
conseguiu atingir suas expectativas de vendas em dezembro.

De acordo com Nelson Lage, administrador da unidade 
ÉD+ Piedade, o movimento da loja cresceu neste fim de ano. 
“Dentro do esperado. Estamos com mais cartões na praça 
e mais clientes. Conquistamos um crescimento razoável 
mesmo neste momento de crise”, afirma Lage. O gestor 
destaca a capacidade de poder de compra da ÉD+ como um 
diferencial nos preços. “Como somos um grupo com diversas 
lojas temos a possibilidade de comprar grandes quantidades 
de produtos do fornecedor. Por conta disso conseguimos 
negociar preços e vender mais barato”, aponta.

Atualmente, a ÉD+ Piedade conta com 20 funcionários 
e trabalha com moda masculina, feminina, infantil, 
calçados, cama, mesa e banho, entre outros produtos. 
Formas de pagamento facilitada em até dez vezes sem 
juros, em todos os cartões, além do crediário e cartão 
da própria loja. A loja fica localizada na Rua Valdomiro 
de Lima, nº 50, Centro. Outras informações podem ser 
obtidas pelo telefone: (15) 3244-1070.

Outro comércio que obteve bons resultados neste fim 
de ano foi a Diana Modas. “Superamos as expectativas 
em 2016”, conta Tânia Cristina, gerente da unidade 
de Piedade. Cristina aponta os motivos pelos quais 
a Diana Modas atingiu seus objetivos. “Temos uma 
grande variedade de produtos como: calçados, roupas, 
brinquedos, cama, mesa e banho etc. Trabalhamos com 
crediário próprio em até seis vezes sem juros e aceitamos 
todos os tipos de cartão. Também é importante destacar 
o atendimento. Contamos com 15 funcionários para 
agilizar o atendimento do cliente”, complementa.

Sabrina Lemes, outra gerente do comércio, garante que 
as campanhas da ACIP também auxiliam muito na atração de 
clientes. “Temos os cupons para sorteio fornecidos pela ACIP, 
além de diversas palestras e treinamentos para preparação 
de nossos funcionários que a Associação oferece. Isso 
ajuda muito”, finaliza. A Diana Modas fica localizada na Rua 
Comendador Parada, nº 52, Centro. Entre em contato pelo 
telefone: (15) 3344-1878.

Fotos: J.A Comunicação

Diana Modas aceita parcelamentos em até seis vezes sem juros

Há um ano e meio no município, ÉD+ Piedade obteve bons resultados no fim de ano



Feira

Além das frutas, legumes e verduras, a Feira também conta 
com música ao vivo e barraca de pastel

Consumidores aprovam Feira Noturna dos 
Produtores de Piedade

A Feira Noturna dos Produtores de Piedade oferece uma 
grande gama de produtos aos seus visitantes. Verduras, legumes 
e frutas cultivadas dentro do município são oferecidas aos 
clientes por um preço acessível. A edição do evento, realizado 
no dia 23 de dezembro, reuniu ótimo público. Nesta data, quem 
ficou responsável pela montagem da barraca dos pasteis foi a 
Associação Amigos dos Autistas (AMAP). Parte do lucro obtido é 
revertido em recursos para a AMAP e também para as seguintes 
entidades:  Educandário, Santa Casa, Apae e Lar da Mônica. 

Na Feira também houve música ao vivo com Felipe Surano 
(saxofone) e Thiago Torres (violão). Os músicos trouxeram um 
repertório que explorava diversos ritmos brasileiros. 

Para Eduardo Mendes, residente em Piedade e visitante da 
Feira, a ideia da realização do evento trará benefícios. “A ideia 
é muito boa. O que falta ainda é um apoio maior da população. 
Acredito que quanto mais a Feira se popularizar, mais produtores 
vão se interessar pelo espaço e isso vai fortalecer o evento”, 
afirma. Cintia Santos estuda fora da cidade, mas visita a família 
com frequência. Ela aprova a iniciativa. “Gostei muito da proposta 
inicial. A Feira Noturna traz uma outra dinamicidade, além de 
proporcionar o espaço para fortalecer a nossa variedade de 
produção agrícola local, assim como poderá agregar as pequenas 
produções familiares”, destaca.

Todas as sextas-feiras
A Feira Noturna dos Produtores de Piedade ocorre toda 

sexta, das 18h às 21h, no estacionamento da Rodoviária. 
Visitantes devem estacionar os seus carros no estacionamento 
do Ambulatório Médico Municipal. A entrada é em frente ao 
Posto Basílio. Participe!

Fotos: J.A Comunicação
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SEBRAE

Presidente da ACIP participa da 
inauguração do SEBRAE Aqui Piedade

O presidente da Associação Comercial e Industrial de 
Piedade – ACIP, José Fernando Rosa Maciel, participou 
da inauguração do SEBRAE Aqui Piedade. O evento foi 
realizado no dia 8 de dezembro, no prédio do Centro do 
Empreendedor e do Trabalhador – CET. 

A ocasião contou com a presença da ex-prefeita 
Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, do Assessor 
da Diretoria Técnica do SEBRAE-SP e Gestor Estadual do 
Programa SEBRAE Aqui, Alexandre Robazza; do Gerente 
Regional do SEBRAE-SP em Sorocaba, Alexandre 
Martins; da Gestora de SEBRAE Aqui Piedade, Priscila 
Rabano Budenberg, além de autoridades municipais, 
parceiros e servidores públicos.  

“Gostaria de parabenizar a todos pela realização desta 
ação no município e destacar a importância da parceria de 
sucesso mantida entre a Prefeitura, ACIP, Sindicato Rural, 
APPRUPI e SEBRAE”, comemorou Fernando Maciel.

O SEBRAE Aqui Piedade visa oferecer um ambiente 
mais favorável para o surgimento de novas empresas e 
o crescimento das já instaladas no município, além de 
estimular o empreendedorismo, que gera riqueza para 
a cidade, novos empregos e qualidade de vida para os 
munícipes.

Evento contou também com participação da 
ex-prefeita Maria Vicentina e representantes do Sebrae

José Fernando Maciel (esquerda), presidente da ACIP e 
Alexandre Martins (Direita), Gerente do Sebrae

Fotos: J.A Comunicação
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Ações da ACIP em 2016

Retrospectiva 2016
A implantação da Feira Noturna dos Produtores de Piedade, a Campanha Aqui Eu Moro, 

Aqui eu Compro - que durou período de cinco meses - e a eleição de uma nova diretoria 
foram algumas das principais ações promovidas pela Associação Comercial e Industrial de 
Piedade – ACIP em 2016. A entidade inovou com o lançamento da Feira e continuou se 
empenhando em estimular e fortalecer o comércio local, a indústria e a agricultura, três 
importantes setores que contribuem para o desenvolvimento do município. 

Para representar diversos trabalhos realizados pela Associação em 2016, está sendo 
divulgada a capa de cada edição do Informativo da ACIP.
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2016
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Evento

Sebrae Móvel estará em Piedade 
nos dias 18 e 19 de janeiro

Haverá palestra na ACIP sobre Microempreendedor Individual

Piedade é uma das primeiras cidades da região 
que vai contar com o Sebrae Móvel já no mês de 
janeiro. O atendimento será nos dias 18 e 19, das 
10h às 19h, na Praça da Matriz. O Sebrae Móvel 
funciona como um escritório sobre rodas em uma 
van customizada, equipada com computadores, 
internet, ar condicionado e cartilhas com informações 
e orientação para quem já tem uma empresa ou 
deseja investir em um pequeno negócio. Serão 
oferecidos os serviços de abertura, encerramento, 
alteração, declaração anual de rendimentos ao 

Micro Empreendedor Individual (MEI), atendimento 
aos empresários e empreendedores, consultoria 
empresarial gratuita, além de esclarecimento de 
dúvidas de comerciantes e microempreendedores. 

Dia 18 tem palestra do 
Sebrae na ACIP
Também no dia 18 de janeiro, às 9h, será realizada 

palestra do Sebrae - O Microempreendedor 
Individual (Mei), que abordará o tema ‘Ter seu 
negócio formalizado é fazer parte de um novo perfil 
empreendedor’. O evento ocorrerá no auditório da 
Associação Comercial e Industrial de Piedade – ACIP. 
O objetivo da palestra é sensibilizar os participantes 
sobre os benefícios da nova figura do empreendedor 
individual como mecanismo de formalização e 
fomento ao empreendedorismo, inclusive em 
relação a produtos e serviços desenvolvidos 
especificamente para esse público. Alguns dos 
assuntos abordados pelo palestrante serão: regras, 
benefícios e obrigações do Mei. 

O evento será realizado por meio de parceria entre 
Prefeitura, ACIP, Sindicato Rural, APPRUPI e SEBRAE. 
Outras informações podem ser obtidas no Sebrae 
Aqui Piedade, localizado no Centro do Empreendedor 
e do Trabalhador – CET. Telefone: 3244-1522.

Foto: Divulgação
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Campanha

Ganhadores da Campanha Aqui eu Moro 
Aqui eu Compro do mês de novembro

Empresas com mais de 3 funcionários devem ter Certificado Digital

Gisele Isabel de Oliveira, moradora da Vila João Garcia, foi 
a ganhadora da TV Panasonic Viera de 32”. Ela realizou suas 
compras na loja Diana Móveis. A ganhadora do Smartphone 
Samsung Galaxy J1 ACE foi Helen Cristina Godinho é moradora 
da Rua Manoel Mendes. A sortuda comprou na Divas Modas 
Plus Size. Os sorteios, que ocorreram no dia 26 de novembro, 

A partir de janeiro de 2017, o Certificado Digital passa a ser 
obrigatório para empresas optantes do Simples que possuam mais de 
três empregados. Caso contrário, estarão impossibilitadas de entregar 
documentações trabalhistas, previdenciárias e fiscais ao governo, 
como por exemplo, a Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à 
Previdência Social – GFIP ou o eSocial.

A obrigação está prevista na Resolução do Comitê-Gestor do 
Simples Nacional nº 122, em seu artigo 72 altera os limites para 
exigência da certificação digital para a apresentação das informações 
trabalhistas, fiscais e previdenciárias por meio da GFIP e do eSocial, 
com o seguinte cronograma:

a) até 31 de dezembro de 2015, para empresas com mais de 10 
(dez) empregados; b) a partir de 1º de janeiro de 2016, para empresas 
com mais de 8 (oito) empregados; c) a partir de 1º de julho de 2016, 
para empresas com mais de 5 (cinco) empregados; d) a partir de 1º 
de janeiro de 2017, para empresas com mais de 3 (três) empregados.

A ganhadora do celular foi Helen Cristina GodinhoGisele levou pra casa uma TV Panasonic de 32” 

Fotos: J.A Comunicação

ACIP oferece serviços de Certificado Digital
A ACIP possui parceria com a Confia Certificação Digital, empresa 

habilitada para comercialização de certificado digital para pessoas 
jurídicas e físicas, com sede na cidade de Sorocaba. A parceria 
possibilita a aquisição e validação de Certificados Digitais diretamente 
na sede da ACIP com rapidez, conforto, segurança e sem filas.

O que é um Certificado Digital?
O Certificado Digital é um documento eletrônico, assinado 

digitalmente por uma terceira parte confiável, que identifica 
uma pessoa, seja ela física ou jurídica, associando-a a uma chave 
pública. Um certificado digital contém os dados de seu titular como 
nome, data de nascimento, chave pública, nome e assinatura da 
Autoridade Certificadora que o emitiu, podendo ainda conter dados 
complementares como CPF, título de eleitor, RG etc.

 

no Calçadão, foram realizados pelo presidente da ACIP, José 
Fernando Rosa Maciel  e  contou com a presença do conselheiro 
deliberativo da ACIP, Gilmar Figueiredo. Os prêmios, que fazem 
parte da Campanha ‘Aqui eu Moro, Aqui eu Compro’, foram 
entregues aos ganhadores no dia 29 de novembro pelo gerente 
comercial da ACIP, Marcos Sanctis. 



Palestra

Diferencie as contas pessoais das
contas da sua empresa

Empresário precisa separar despesas e criar o seu pró-labore, 
gerando renda para si e também para a empresa.

Um dos maiores erros que um empresário comete ao abrir 
um negócio é não separar seu CPF do CNPJ. O trabalho muitas 
vezes acaba se misturando com a rotina e as contas pessoais 
não se diferenciam mais das empresariais. É importante 
definir desde o início o que é da pessoa e o que é da empresa. 
O primeiro passo é determinar o seu salário, que é o seu pró-
labore. Você é o seu próprio chefe, então para chegar no valor 
adequado verifique se a empresa tem condições de pagá-
lo. Se, depois de feitas as contas, a empresa tem como te 
pagar, escolha a melhor data para a retirada desses recursos 
financeiros e planeje com antecedência para não atrapalhar o 
fluxo de caixa do seu negócio.

Dicas para separar as Contas Pessoais 
das Contas da Empresa:
• Devemos separar as contas bancárias pessoais das da 

empresa (nunca misture o dinheiro pessoal com o dinheiro 
do negócio, por menor que sua empresa seja);

• Seu salário mensal não é o lucro da empresa. Seu 
pró-labore é um valor fixo destinado para atender as 
necessidades financeiras do proprietário. O lucro é investido 
no Capital da empresa;

 
Palestra Fluxo de Caixa
Fluxo de Caixa será tema da primeira palestra/oficina do 

ano do SEBRAE Aqui, que será realizada no dia 23 de janeiro. 
O evento orientará as ações para o planejamento e análise 
do fluxo de caixa em função das necessidades da empresa e 
contribuir para desenvolver habilidades gerenciais com ênfase 
na gestão do caixa. Esta ação será promovida no SEBRAE 
Aqui, localizado no prédio do Centro do Empreendedor e 
do Trabalhador (CET). Informações e inscrições podem ser 
obtidas pelo telefone 3244-1522.

A realização da palestra/oficina conta com parceria da 
Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP), Prefeitura 
de Piedade, SEBRAE, Cooperativa dos Produtores Familiares 
de Piedade (COFARP) e Sindicato Rural de Piedade.

Imagem ilustrativa
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A Caravana de Natal da Coca-Cola esteve em Piedade 
no dia 1° de dezembro. Seis caminhões iluminados e 
decorados com artes e personagens do universo natalino 
passaram por diversas ruas e avenidas do município, 
levando a magia do natal para as famílias. Teve Papai 
Noel, Renas, Árvores de Natal, além do tradicional Urso 
Polar da Coca-Cola. A ação foi realizada pela Sorocaba 
Refrescos e contou com apoio da Associação Comercial 
e Industrial de Piedade – ACIP.

Evento

Caravana de Natal da Coca-Cola
Fotos: J.A Comunicação



ACIP sorteia as 2 motos da Campanha 
Aqui eu Moro, Aqui eu Compro

A Associação Comercial e Industrial de Piedade – ACIP 
sorteou as duas motos da Campanha Aqui eu Moro, Aqui eu 
Compro em evento realizado no dia 7 de janeiro, na Praça 
da Matriz. Os prêmios foram entregues pelo presidente da 
entidade, José Fernando Rosa Maciel. 

Andressa Cristiana Moscate de Sá participou com 
10 cupons e levou para casa uma Honda FAN 125 I KS. A 
sortuda, que é moradora do Bairro Bom Pastor e realizou 
suas compras no Supermercado Pereira, ficou muito 
emocionada ao receber o prêmio. “Eu não acreditei quando 
recebi a ligação do presidente da ACIP dizendo que eu havia 
ganhado a moto. É a primeira vez que participo da campanha 
e este prêmio veio em um momento muito bom, pois meu 
marido irá usar esta condução para trabalhar”, comemorou 
Andressa que é mãe de três filhos. “Gostaria de agradecer 
imensamente a ACIP”, finalizou. 

Marta Zeferino de Oliveira, moradora do Bairro Vila Olinda, 
foi a ganhadora da Honda FAN 160 START. Ela depositou apenas 
dois cupons na urna do supermercado Rede Bom Lugar. “Eu já 
estava planejando trocar de moto, esse prêmio chegou na hora 
certa”, comentou. “Gostaria de parabenizar a ACIP por esta 
importante ação que incentiva o comércio da nossa cidade. 
A campanha agradou muitos comerciantes pelo fato de ter 
durado vários meses”, destacou.

 O evento teve apresentação musical do cantor sertanejo 
Carlinhos Sales e contou com a presença do diretor Sérgio 
Moreira, que participou da entrega dos brindes. 

A Campanha Aqui eu Moro Aqui eu Compro foi realizada 
com sucesso, durou período de cinco meses e, além das 
motos, sorteou TVs de 32”, Notebook, Tablet, PaySation, 
Bicicleta e Smartphone. A diretoria da ACIP já está planejando 
uma grande campanha para este ano.

Sorteio
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Fotos: J.A Comunicação


