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Editorial

Sérgio Luiz Moreira
Presidente Executivo

Inovar a cada ano. Oferecer mais oportunidades aos 
consumidores e visibilidade aos lojistas. Impulsionar de 
forma efetiva as vendas no comércio. Estes são alguns dos 
principais objetivos da Associação Comercial e Industrial 
de Piedade (ACIP) que em março lançou a Campanha 
“Cupom Premiado”.

Este ano, esta importante ação no município oferece 
R$ 80 mil em prêmios e 7 TVs de 40 polegadas que serão 
sorteados em comemoração ao Dia das Mães, Dia dos 
Pais e Natal.

A Associação fez algumas mudanças na campanha 
para proporcionar ainda mais prêmios aos participantes, 
mas continua divulgando seu slogan de sucesso: “Aqui eu 
Moro, Aqui eu Compro”, que tem o objetivo de mostrar a 
importância de o consumidor realizar suas compras em 
Piedade. Participe, o cupom premiado pode ser o seu.

Nesta edição, o Informativo da ACIP ainda destaca 
matéria sobre a aprovação pelo Senado do projeto 
Cadastro Positivo, a boa expectativa dos supermercados 
em relação ao aumento das vendas no período de páscoa, 
as capacitações por meios de palestras e oficinas voltadas 
aos contadores e funcionários públicos sobre o Via Rápida 
Empresa, a reinauguração de loja no município, o evento 
Colha e Pague Kaki Fuyu como grande ação ligada ao 
turismo rural, e muito mais.

Ótima leitura a todos.

O cupom premiado 
pode ser o seu

Associação Comercial e Industrial de Piedade
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Serviços

Cadastro Positivo 
é aprovado no Senado

A Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) 
informa, que o Senado aprovou o projeto da nova Lei 
Complementar do Cadastro Positivo (54/19), no dia 
13 de março. Depois desta etapa, faltará apenas que 
o presidente da república, Jair Bolsonaro (PSL), sancio-
ne a Lei e em seguida a publique no Diário Oficial para 
que a mesma passe a valer no Brasil. Com a mudança, 
os consumidores e empresas serão incluídos automa-
ticamente no Cadastro Positivo e suas informações 
de pagamento passarão a ser consideradas no cálculo 
do score de crédito. Isso significa que as informações 
positivas serão disponibilizadas na Boa vista SCPC para 
ajudar empresas a realizarem concessões de crédito de 

Fotos: Divulgação

forma mais segura, possibilitando-as melhores decisões 
para suas operações. A avaliação positiva trará novos 
negócios, aumentos significativos de oportunidades e 
ampliação de receita, tornando essa operação maior e 
muito mais rentável.



Empresas
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Proprietário da loja

Proprietário e equipe da loja A Barateira

Loja conta com diversos produtos

Loja oferece espaço amplo aos consumidores

Silvano’s Cosméticos está em novo endereço

Loja A Barateira é reinaugurada

A loja Silvano’s Cosméticos teve início em 2009, quando funcionava 
dentro do salão do proprietário Silvano Monteiro.  Em 2016, devido au-
mento da demanda, a loja passou a ter uma instalação própria. 

Dois anos depois, o ambiente ficou pequeno para a acomodação dos 
produtos comercializados e, recentemente, a loja foi reinaugurada em 
novo endereço, no dia 8 de março.

Atuante no comércio piedadense há 19 anos, a loja Barateira voltou 
a atender em seu antigo endereço. A primeira mudança do estabeleci-
mento ocorreu há sete anos, mas há dois meses a loja retornou para seu 
prédio próprio, localizado na Praça Coronel João Rosa, 249, Centro.

A Barateira oferece mais de mil itens de toda a linha de confecção e 
possui nove funcionários. De acordo com o proprietário Jorge Mota, os 

Fotos: J.A Comunicação

Fotos: J.A Comunicação

A mudança, de acordo com o proprietário, além de 
oferecer um espaço ampliado, facilita o acesso à loja. 
“Aqui o acesso é melhor, justamente por que já tem 
um espaço na frente com vagas para estacionar”. O 
estabelecimento oferece produtos de cosméticos pro-
fissionais, perfumaria e higiene pessoal. Atualmente, 
a loja conta com três funcionários. Monteiro comenta 
que até o final do semestre prevê a contratação de 
mais dois funcionários. A Silvano’s Cosméticos está 
localizada ao lado do Silvano’s Cabelereiros, na Rua 
General Waldomiro de Lima, 218, Centro.

preços são muito acessíveis para 
a população, com pagamento que 
pode ser efetuado em até sete ve-
zes no cartão de crédito. A loja fun-
ciona de segunda a sexta, das 8h30 
ás 18h30.
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Palestra

Consultoras do Sebrae durante capacitações

Explicação prática para funcionários Participação de funcionários 
públicos na oficina

Palestra para contadores

CET e SEBRAE capacitam servidores públicos 
e contadores sobre Via Rápida Empresa

Capacitações foram realizadas no auditório da ACIP

O Centro do Empreendedor e do Trabalhador (CET) e o Sebrae 
Aqui Piedade promoveram capacitações aos servidores públi-
cos municipais de Piedade de vários setores e contadores do 
município sobre o Via Rápida Empresa. As ações ocorreram no 
Auditório “Helmut Kurt Schneider”, da Associação Comercial e 
Industrial de Piedade (ACIP). 

Fotos: J.A Comunicação
A oficina para os funcionários públicos ocorreu nos dias 19 

e 20 de março e contou com representantes de áreas como 
Agricultura, Meio Ambiente, Obras, Social, CET, Sebrae, Tributos, 
Turismo e Tecnologia da Informação. O objetivo da oficina foi 
de oferecer condições para que os participantes desenvolvam 
competências para entender o que é registro empresarial e ins-
crição fiscal municipal por meio do Via Rápida Empresa. Foram 
destacados temas como: Licenciamento e Registro Empresarial e 
Consulta de Viabilidade de localização.

Os contadores receberam uma palestra na tarde do dia 20 de 
março sobre o mesmo assunto. A proposta foi orientar os conta-
bilistas sobre a legislação do processo do Via Rápida Empresa. O 
município sabe da importância desses profissionais para o desen-
volvimento econômico no ambiente de negócios, no que tange as 
regulamentações, principalmente as pequenas e médias empre-
sas que são responsáveis pela criação e crescimento do emprego 
e da economia. As capacitações foram ministradas pela consultora 
da unidade de políticas públicas do Sebrae SP, Thais Escridelli. O 
evento contou ainda com as presenças da consultora do Sebrae 
Sorocaba, Priscila Rabano Budemberg, da responsável pelo CET, 
Ivana Santos e do gerente comercial da ACIP, Marcos Santics.
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Campanha de prêmios 2019

Campanha Cupom Premiado 
vai sortear R$ 80 mil em vales-compras 

e 7 TVs de 40 polegadas
ACIP oferece mais oportunidades para você ganhar 
ampliando campanha para o período de oito meses

O presidente da Associação Comercial e Industrial de 
Piedade (ACIP) Sérgio Luiz Moreira e diretores definiram 
a programação da Campanha 2019 intitulada “Cupom 
Premiado”. Esta importante ação, que tem como princi-
pal objetivo impulsionar as vendas no comércio, sortea-
rá, pela primeira vez no município, R$ 80 mil em vales-
compras, além de sete TVs de 40 polegadas.

“Este ano a campanha foi reformulada e oferece mais 
prêmios e oportunidades aos consumidores”, garante 
Sérgio. “Para dar ainda mais transparência a todos os 
participantes e visibilidade aos lojistas, vamos continuar 
transmitindo os sorteios ao vivo pela nossa página oficial 
do Facebook”, afirma o presidente. “Fizemos pequenas 
mudanças, mas continuamos com nosso slogan de su-
cesso: Aqui eu Moro, Aqui eu Compro”, destaca.

Principais prêmios 
No dia 25 de maio, em comemoração ao Dia das 

Mães, serão sorteados 10 vales-compras de R$ 500,00, 
um vale-compras de R$ 5.000,00 e uma TV de 40 pole-
gadas. Em referência ao Dia dos Pais, ocorrerão sorteios 
no dia 31 de agosto. Também serão sorteados 10 vales-
compras de R$ 500,00, um vale-compras de R$ 5.000,00 
e uma TV de 40 polegadas.

Já na comemoração do Natal, quando os sorteios 
acontecerão no dia 4 de janeiro de 2020, os prêmios 
serão: 50 vales-compras de R$ 500,00 e cinco vales-com-
pras de R$ 5.000,00.

Todos estes sorteios serão realizados no Calçadão, 
Centro, das 14h às 17h.
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Campanha de prêmios 2019

Mais prêmios
Além dos principais prêmios sorteados em datas 

comemorativas, a ACIP inova e também sorteará mais 
5 TVs de 40 polegadas, sendo nas seguintes datas: 29 
de junho, 27 de julho, 28 de setembro, 26 de outubro 
e 30 de novembro. Estes prêmios serão sorteados no 
Auditório da ACIP, “Helmut Kurt Schneider”.

Oito sorteios
Na campanha deste ano, a ACIP promoverá oito sor-

teios todo último sábado do mês a partir de maio.

Cupons
Para participar da promoção, compre nas lojas parti-

cipantes, peça seu cupom e deposite nas urnas espalha-
das no comércio de Piedade. Atenção para não deixar 
de preencher os campos obrigatórios para não correr o 
risco de ter o cupom invalidado no sorteio. Participe e 
boa sorte.

Regulamento
Durante a campanha, o regulamento e a relação de es-

tabelecimentos participantes permanecem disponíveis 
no site da ACIP www.acepiedade.sp.gov.br para consulta.

Solicite a presença da ACIP
Caso haja alguma dúvida sobre a campanha, os lojistas 

podem entrar em contato pelo telefone 3344-9770 e so-
licitar a presença do gerente comercial Marcos Sanctis.

MUTIRÃO

29 abril
das 09h às 16h  / Auditório Cariocão

R. Francisco Antônio Corrêa, 531 – Parque da Torre

 Informações : ( 15 ) 3340-1991
Evento Gratuito!

Realizaçã
o

Apoio

- Abertura, baixa e alteração
- Declaração Anual
- Guias de pagamento
- Orientação sobre usos e

permissões municipais
- Orientação para acesso a

Crédito
- Orientação sobre boas

práticas sanitárias
- Filiação junto as Entidades

de Classe

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: RG, CPF,
Título de eleitor, Comprovante de

endereço, Carnê IPTU, Recibo do IRPF
* Trazer o seu celular
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Comunicado

Foto: Divulgação

Justiça Eleitoral informa novo horário de 
atendimento da revisão biométrica

Supermercados do Estado de SP têm expectativa 
de aumento de vendas de 5% na Páscoa 2019

O Cartório Eleitoral da 089ª ZE, que atende as cidades de 
Piedade, Pilar do Sul e Tapiraí comunica que desde o dia 11 
de março de 2019 atende o público das 9 às 19 horas, na 
sede do cartório localizada na Rua Dr. Campos Sales, 66 – 
casa 2 – Centro, Piedade. 

Não deixe para última hora para fazer a sua revisão bio-
métrica, agende seu horário no endereço eletrônico: www.

Com a chegada da páscoa, em 21 de abril, os supermer-
cados em Piedade estão preparados para atender os con-
sumidores com grande variedade de ovos de páscoa, ofere-
cendo todos os valores e formas de pagamento. Assim como 
aponta levantamentos no Estado de São Paulo, o comércio 
do município está com ótimas expectativas de aumento nas 
vendas para este ano.

tre-sp.jus.br ou compareça diretamente neste cartório elei-
toral, onde, havendo disponibilidade, faremos o atendimen-
to de imediato ou agendaremos data para retorno caso não 
seja possível o pronto atendimento. Não sofra desnecessa-
riamente nas filas que costumeiramente se formam no final 
do prazo da revisão que ocorrerá em 19/12/2019. Contamos 
com a sua colaboração!

Projeção de 5%
Com um desemprego levemente menor e a confiança 

maior com o novo governo entre os empresários e os con-
sumidores, os supermercados paulistas demonstraram isso 
com a projeção de 5% no aumento de vendas no setor, aci-
ma dos 4% de 2018/2017. Na última pesquisa de confiança, 
54% dos empresários do setor estão otimistas com o futuro 
sendo que 85% confiantes em aumentos de venda nos pró-
ximos meses.

Geração de emprego
A Associação Brasileira das Indústrias de Chocolates, 

Amendoim e Balas (ABICAB) divulgou um levantamento no 
qual foi apontada a geração de mais de 18 mil empregos 
este ano, tanto em fábricas quanto em pontos de venda. 
De acordo com o presidente da ABICAB, Ubiracy Fonseca, o 
mercado de chocolate voltou a ganhar penetração nos lares 
brasileiros com maior consumo de ovos e figuras de Páscoa, 
como também de produtos regulares. “Estamos confiantes. 
A indústria tem amplo portfólio que agrada todos os perfis 
dos brasileiros”, justificou.
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Pesquisa

Alunos do Curso de Gestão Comercial

Dia das Mães: Associação Comercial de 
Piedade prevê alta nas vendas

 O Dia das Mães é considerado uma das datas mais im-
portantes para o comércio. A boa notícia aos comerciantes 
é que neste ano os consumidores estão mais dispostos a 
presentear a protagonista desta data. Uma pesquisa realizada 
pelos alunos do Curso de Gestão Comercial, patrocinado pela 
Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) indica 
que em 2019 as vendas terão aumento em relação a 2018. 

O estudo também revela que 94,5% dos entrevistados 
pretendem comprar presentes. Outro dado importante é 
referente ao valor a ser gasto. A maioria dos entrevistados 
(33,6%) irão investir até R$ 50,00, já 31,9% esperam gastar 
de R$ 50,00 a R$ 100,00 e 25% disseram que irão gastar entre 
R$ 100,00 e R$ 150,00. O restante (9,5%) planejam investir 
acima de R$ 150,00. E para agradar as mães, os produtos 
mais citados como opções de presente são: artigos de vestu-
ário (35,8%), produtos artesanais (1,4%), acessórios e flores 
(13%), jantar ou almoço (6,5%), chocolates (12,6%), calçados 
(18,6%) e 12,1% dos entrevistados não souberam responder.  

Quanto aos locais de compra, a preferência dos consumi-
dores se dividem da seguinte forma: lojas de Piedade (68,5%), 
outras cidades (18,5%) e pela internet (13%).

Fotos: Divulgação

 Já a forma de pagamento, a preferência dos entrevistados 
é: a vista (55%), Cartão de Crédito (33%) e Crediário próprio 
da loja, carnê, (12%) 

Segundo o Gerente Comercial e Coordenador do Curso de 
Gestão Comercial da ACIP, Marcos Sanctis, a dica é pesquisar 
preços, optar por produtos de qualidade com formas de paga-
mento acessíveis e não deixar para última hora. 

Sobre a pesquisa
O estudo da ACIP em parceria com os alunos do Curso de 

Gestão Comercial, foi realizado durante o mês de março em 
Piedade, como objeto de estudo, a intenção do consumidor 
em relação ao Dia das Mães, com amostra heterogênea de 
253 pessoas.
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Evento

Sérgio Moreira em discurso no evento

Autoridades municipais e convidados na abertura do Colha e Pague

Sérgio Moreira recebe cesta de Kaki de Fumiko e Márcio Sakaguti

Local conta com praça de alimentação Evento tem comercialização de artesanato

Presidente da ACIP participa da abertura 
do Colha e Pague Kaki Fuyu

O presidente da Associação Comercial e Industrial de 
Piedade (ACIP), Sérgio Luiz Moreira, participou da abertu-
ra da 13ª edição do Colha e Pague Kaki Fuyu, realizado no 
dia 23 de março, no Sítio da Família Sakaguti. Sérgio des-
tacou a realização deste tradicional evento ligado ao turis-
mo rural no município. Autoridades municipais, estaduais 
e convidados participaram da cerimônia de abertura.

Fotos: Divulgação

O Colha e Pague, que prossegue até o dia 21 de abril, conta 
com jardim de flores, artesanatos, pratos típicos japoneses, 
Museu da Família Sakaguti e muito mais. É sucesso desde 
as edições anteriores e atrai muitos turistas para Piedade. 
O evento é promovido pela Família Sakaguti e tem apoio da 
Administração Municipal, por meio da Diretoria de Turismo.

O local é aberto aos finais de semana e feriados, das 
9h às 17h. A entrada custa R$ 10,00. O Sítio da Família 
Sakaguti está localizado no Bairro Sarapuí de Cima (Estrada 
Vila Elvio, Km5). Outras informações podem ser obtidas 
no telefone 3244-2973.
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Feira Noturna

Toda sexta tem Feira Noturna 
dos Produtores de Piedade
Produtos agrícolas de qualidade e com ótimo preço, música ao vivo com artistas do mu-

nicípio, espaço de alimentação que oferece comida típica japonesa e pastel, além de espeti-
nhos, chopp artesanal, churros, cocada e uma variedade de doces. Esta é a Feira Noturna dos 
Produtores de Piedade, promovida todas as sextas-feiras, na Praça de Eventos da Rodoviária, a 
partir das 18h. No local ainda tem espaço para o turismo e artesanato de Piedade.  Uma ação 
realizada pela Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP), com apoio da Prefeitura.

Foto: J.A Comunicação




