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Planejamento
Saber planejar 
é essencial para uma 
boa administração

Novo Portfólio
ACIP disponibiliza 
novos serviços de consultas 
ao SCPC

CEJUSC
Órgão oferece 
solução de conflitos 
de forma gratuita

12 de Maio 
tem o primeiro sorteio 

da Campanha 
2018 dá Sorte

Sorteios de 15 vales-compras de R$ 500,00 
e um vale-compra de R$ 5 mil serão realizados 

no Calçadão, a partir das 14h
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Editorial

José Fernando Rosa Maciel
Presidente Executivo

Aderimos a um novo portfólio de consultas ao SCPC 
para oferecer melhores serviços aos nossos associados, 
uma parceria com a Boa Vista SCPC, que desenvolveu uma 
plataforma moderna de pesquisas que agora passam a ser 
denominadas como ACERTA. Com este novo sistema, as 
consultas serão ainda mais ágeis, sintéticas e mais precisas.   

Com esta nova modalidade, que explicamos seu 
funcionamento mais detalhado na página 10 desta edição, 
a Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) traz 
para os lojistas as mudanças de mercado, simplificando os 
trabalhos e produtos oferecidos a todos. 

Levamos em consideração que atualmente são 
necessárias análises mais consistentes e robustas, que 
avaliem a situação atual e o comportamento do consumidor 
no mercado de crédito. 

O informativo de maio ainda traz novidades como a 
Semana do Microempreendedor Individual (MEI) que 
ocorrerá de 14 a 18 de maio, a Campanha “2018 dá 
Sorte” que oferece 70 mil em prêmios e já movimenta 
o comércio local, informações sobre o Plano de Saúde 
Unimed Empresarial para o grupo de associados, além 
da programação de aniversário de 178 anos de Piedade, 
notícias sobre economia, comércio e muito mais.

 

Ótima leitura !

Novo portfólio

Associação Comercial e Industrial de Piedade
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Campanha ACIP 2018

Lojas participantes da Campanha 
“2018 dá sorte” recebem urnas e são 

identificadas com banners
A Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) 

já distribuiu todas as urnas nas lojas participantes da 
Campanha “2018 dá Sorte”, iniciada em abril. Os esta-
belecimentos comerciais também receberam milhares 
de cupons, além de banners com a identificação de 
cada empresa. “As lojas receberam todo o material da 
campanha e os clientes já podem pedir cupons e parti-
cipar da nossa ação, que tem o objetivo de estimular e 
impulsionar as vendas no comércio”, frisa o presidente 
da entidade, José Fernando Rosa Maciel.

Fotos: Divulgação

Sobre a Campanha

A Campanha “2018 dá sorte” vai oferecer mais de 
R$ 70 mil em prêmios. São vales-compras de R$ 500,00 
a R$ 10 mil que serão sorteados nas três principais da-
tas comemorativas do ano: Dia das Mães, Dia dos Pais 
e Natal. Quem participar da campanha vai ter 85 chan-
ces de ganhar. A ação conta com apoio da Instituição 
Financeira Cooperativa  Sicredi.

Os primeiros sorteios ocorrerão no Dia das Mães (12 
de maio). Na data, serão sorteados 15 vales-compra de 
R$ 500,00 e um vale-compra no valor de R$ 5 mil. No 
Dia dos Pais (11 de agosto), serão mais 15 vales-compra 
no valor de R$ 500,00 e um de R$ 5 mil. Para encerrar 
a campanha com chave de ouro, a Associação fará o úl-
timo sorteio no dia 5 de janeiro de 2019, em referência 
ao Natal, onde serão sorteados 50 vales-compra de R$ 
500,00, dois vales-compra de R$ 5 mil e um vale-com-
pra no valor de R$ 10 mil.

Para participar, o consumidor deverá efetuar uma 
compra em um dos comércios participantes da campa-
nha. Não deixe de solicitar seu cupom. 

Cada data de sorteio terá a sua cor de cupom espe-
cífica, portanto os cupons não serão acumulados para 
as datas posteriores. Os vencedores poderão gastar os 
vales-compra nos comércios locais que fizerem parte 
da “2018 dá Sorte”. Outras informações podem ser 
conferidas no regulamento.



Evento
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ACIP recebe representantes de 
associações de cidades da região

O presidente da Associação Comercial de Piedade (ACIP), 
José Fernando Rosa Maciel, recebeu representantes de as-
sociações comercias das cidades de Pilar do Sul e Salto de 
Pirapora. As visitas ocorreram nos dias 10 e 26 de abril.

Os membros da associação de Pilar do Sul conheceram 
a sede da ACIP e o funcionamento de seus departamentos. 
Na ocasião, conversaram sobre ações e serviços desen-
volvidos nos setores do comércio, indústria e agricultura. 
Estavam presentes na reunião o presidente da Associação 
Comercial e Empresarial de Pilar do Sul, Antônio Carlos da 
Silva e um dos Diretores da Associação, Maurício José Paes.

Já os empresários de Salto de Pirapora solicitaram infor-
mações junto à ACIP, uma vez que estão em fase de cons-
tituição de uma Associação naquela cidade. Eles pergunta-
ram sobre a estrutura da entidade, as campanhas e cada 
serviço oferecido aos associados. Ainda tiraram dúvidas 
sobre o setor administrativo e área comercial. 

ACIP e representantes da Associação Comercial de Pilar do Sul

ACIP e representantes da futura 
Associação Comercial de Salto de Pirapora

Fotos: J.A Comunicação

Compareceram na reunião os senhores André Andrade 
(Conselho Fiscal), Agenor Junior (Vice-Presidente / Diretor 
Comercial), Lucas Rolim (Presidente), Renato Antunes ( 2° 
Secretário/Diretor de Marketing), Dyego Freitas (Acessor 
Jurídico) e Aber Lencioni (1° Secretário / Diretor de Marketing). 
“Agradecemos a visita de todos e a ACIP está sempre de por-
tas abertas para trocar conhecimento sobre os trabalhos de-
senvolvidos.”, afirma Fernando Maciel.  
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Cejusc

Solução de conflitos de forma rápida e 
gratuita é no CEJUSC de Piedade

Foto: Divulgação

Com pouco mais de dois anos de atividade, o Centro 
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC 
de Piedade já recebeu mais de duas mil reclamações e 
firmou cerca de 800 acordos, o que equivale a 40% de 
soluções. O principal objetivo do órgão é reestabelecer o 
diálogo entre as partes e solucionar conflitos por meio de 
acordos amigáveis.

De acordo com o Cejusc, o que inviabiliza o aumento no 
número de acordos é a ausência dos reclamados. “Quem 
recebe uma carta convite para uma sessão de conciliação 
no Cejusc, tem a grande oportunidade de solucionar suas 
pendências sem a necessidade de uma ação judicial. É uma 
excelente oportunidade de conciliação. Orientamos e so-
licitamos a todos que receberem nosso convite para que 
compareçam”, destaca a chefe do referido órgão.

Complementa, ainda, que o clima amigável e informal 
deixa as pessoas mais propensas a fazerem acordos. Os 
serviços do Centro são de grande importância, pois faci-
litam o acesso de todos à justiça, de forma rápida, ágil e 
totalmente gratuita.

Os atendimentos do Cejusc também abrangem o mu-
nicípio de Tapiraí. O comerciante que possuir inadim-
plentes também pode procurar o órgão para agendar 
uma sessão de conciliação. As sessões são mediadas por 
um conciliador devidamente capacitado, que fará o me-
lhor possível para que as partes fiquem satisfeitas em 
seus propósitos. 

O Cejusc de Piedade fica localizado na Rua Marechal 
Deodoro da Fonseca, nº 198 – Centro. Outras informa-
ções podem ser obtidas pelo telefone: (15) 3244-2999.

O Cejusc de Piedade fica localizado na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 198 - Centro
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Curso / Economia

Inscrições abertas para 
Vestibulinho Etec até 25 de maio

Com alta de 1% do PIB, especialistas 
apostam em maior crescimento em 2018

Abertas as inscrições para o Vestibulinho Etec Piedade. Para o segundo semestre de 2018, serão ofertadas 
40 vagas para o curso técnico em Cozinha e 40 vagas para o curso técnico em Agronegócio. O valor da taxa 
de inscrição é R$ 27,80. As provas estão marcadas para o dia 24 de junho, em locais que serão divulgados no 
dia 19 do mesmo mês. O exame deve começar às 13h30 e terá duração de até quatro horas. Os estudantes 
inscritos deverão responder 50 questões objetivas, sobre as disciplinas do ensino fundamental (do 6º ao 9º 
ano). A previsão é que os gabaritos sejam publicados no dia 25 de junho, a partir das 14h. 

A relação final de aprovados no Vestibulinho 2018/2 das Etecs será divulgada no dia 16 de julho. Novas 
chamadas são esperadas para os dias 17 e 19 do mesmo mês. Outras informações podem ser obtidas pelo 
site: www.vestibulinhoetec.com.br ou telefones 3244-1367 e 3244-4570. A Etec de Piedade fica localizada 
na rua Bento Xavier de Oliveira, 50, Paulas e Mendes.

Aumento de 1% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2017 mostra a retomada do crescimento da economia 
do país. Para o diretor de Estudos e Políticas Macroeconômicas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea), José Ronaldo de Souza Jr., o resultado já era esperado e mostra o processo de recuperação econômica.

O diretor aposta em um consumo maior das famílias, com previsão de alta de 3,4% este ano. Em 2017, o 
crescimento foi de 1%. “A gente vê recuperação do consumo das famílias e do investimento também”.

Apesar do aumento do consumo ter ficado em 1%, o diretor lembra que é o quarto consecutivo depois de 
dois trimestres de alta bastante expressiva. “Eu diria que está ficando claro uma recuperação do consumo 
que teve impacto bastante significativo no comércio também”. 

Leia mais: https://epocanegocios.globo.com/Economia/noticia/2018/03/com-alta-de-1-do-pib-especialistas-apos-
tam-em-maior-crescimento-em-2018.html

Fonte: Época Negócios



Cursos / Workshop  / Palestras

Abertas as inscrições para 5 cursos do 
Programa Via Rápida Emprego

Foto: Divulgação

Estão abertas as inscrições para cinco cursos do 
Programa Via Rápida Emprego: Bartander, Camareira, 
Garçom, Rotinas Financeiras e Pintor. As inscrições devem 
ser feitas pelo site www.viarapida.sp.gov.br.

Para quem não possui acesso à Internet, a inscrição tam-
bém pode ser realizada no Acessa São Paulo, localizado no 
Centro do Empreendedor e do Trabalhador (CET), no perí-
odo das 9h às 12h e das 13h às 16h. Outras informações 
pelo telefone 3340-1991.
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Negócios

O planejamento 
na pequena empresa

O planejamento é essencial para a eficácia de uma 
boa administração. Planejar significa traçar objetivos, 
escolher qual caminho será seguido para o melhor fun-
cionamento de uma empresa. Não adianta querer abrir 
seu próprio negócio se o objetivo não está claro, pois 
não será possível fazer planos para alcançá-lo. É preci-
so saber por onde começar e quais os próximos passos 
da empresa. De acordo com o gerente comercial da 
Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) e 
administrador, Marcos Sanctis, muitos empresários têm 
a consciência da importância do planejamento para sua 
empresa, mas, na prática, esse conhecimento não é 

posto em ação. São poucas empresas que fazem e prati-
cam o planejamento.

Hoje em dia tudo parece mudar com uma frequência 
cada vez maior e a cada dia surgem novidades que geram 
tanto oportunidades como ameaças.  “O planejamento 
pode e deve ser mudado, afinal, o mundo está em cons-
tante mudança e nós temos obrigação de segui-lo, pois 
agindo de outra maneira, estaremos colocando a vida 
da empresa em jogo”, comenta Marcos. “A maneira de 
atingir nossos objetivos vai se adequar a cada época, por 
isso é importante estar bem informado e fazer nosso 
planejamento caminhar junto à atualidade”, ressalta.

No Brasil, milhares de pequenas empresas fecham 
por ano e têm como uma das causas a falta de planeja-
mento. Portanto, o conhecimento sobre administração 
é indispensável, uma vez que sabendo melhor sobre tal 
área, pode ser definido uma forma mais apropriada de 
se planejar, quais os melhores recursos a serem usa-
dos, quais métodos vão ajudar no alcance do objetivo, 
quais os profissionais que fazem o perfil da empresa, 
quais tecnologias podem ser utilizadas e muitos outros 
métodos. Mais importante que abrir uma empresa é 
saber administrá-la e se o planejamento não está cami-
nhando junto ao fim desejado, é necessário que se faça 
uma análise profunda, traçando novos planos para esta 
caminhada. “Mais importante que abrir uma empresa 
é saber administrá-la. Se o planejamento não estiver 
caminhando junto ao fim desejado, é necessário que 
se faça uma análise profunda, traçando novos planos 
para esta caminhada, planos esses”, destaca o gerente 
comercial da ACIP.  



The History a Salute To Abba

Desfile Cívico das Escolas Municipais
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Eventos

Associação Comercial parabeniza 
Piedade pelos seus 178 anos

A Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP), 
que representa o comércio do município, parabeniza a ci-
dade pelo aniversário de 178 anos que será comemorado 
no próximo dia 20 de maio. Piedade, que tem na agricul-
tura seu potencial econômico com o cultivo de grande va-
riedade de produtos agrícolas, também vem conquistando 
espaço nos setores do comércio, indústria e turismo. 

A ACIP tem orgulho em fazer parte da história do muni-
cípio, oferecendo serviços e realizando ações que possam 
contribuir com o crescimento de Piedade.  

João Neto e Frederico

Fotos: Divulgação

Programação da Festa
Os eventos alusivos ao Aniversário de 178 anos de 

Piedade ocorrerão nos dias 18, 19 e 20 de maio, na Praça 
de Eventos da Rodoviária. Dia 18 de maio, às 19h, terá show 
do músico Felipe Surano  que apresentará repertório com 
musicais autorais e muita MPB. Às 20h, a Banda Sinfônica 
Lira São João realizará concerto. A banda de metal ópera 
Soulspell encerrará o primeiro dia de apresentações. No 
dia 19, a Festa começará às 17h com o Grupo Maracatu 
Mukumby. Às 18h, o cantor Carlinhos Sales traz o melhor 
do sertanejo. Newton e Willian fazem show às 20h. A noite 
se encerrará com The History a Salute To Abba.  Dia 20 terá 
a Cia #Requebra, às 19h. O cantor Léo Duarte se apresen-
tará às 20h. O show da dupla João Neto e Frederico fecha a 
Festa de 178 Anos de Piedade.

Eventos Cívicos - no dia 19, às 18h, acontece a Sessão 
Solene na Câmara Municipal; no dia 20, no Paço Municipal, 
tem Hasteamento das Bandeiras, às 8h; na sequência, na Via 
Antônio Leite de Oliveira, ocorre o tradicional  Desfile Cívico.



Serviços

ACIP inicia novo portfólio 
de consultas de SCPC

Foto: Divulgação

Desde o dia 21 de abril a Associação Comercial e Industrial 
de Piedade (ACIP) iniciou novos serviços de consultas ao SCPC. 
A medida tem o objetivo de acompanhar as mudanças de mer-
cado e simplificar os trabalhos e produtos, além de atender 
um novo portfólio desenvolvido pela Boa Vista SCPC. Agora, as 
pesquisas são denominadas ACERTA, uma nova modalidade de 
consultas de Pessoa Física.

As novas consultas ACERTA são mais ágeis, sintéticas e ainda 
mais precisas. Os dados cadastrais, restritivos e comportamen-
tais observados isoladamente não são mais suficientes para 
uma concessão de crédito segura. Atualmente são necessárias 
análises mais consistentes e robustas, que avaliem a situação 
atual e o comportamento do consumidor no mercado de cré-
dito. A ACIP informa que as consultas do antigo portfólio não 
estão mais disponíveis desde 1 de maio e os valores dos novos 
produtos estão disponíveis na tela de cada consulta no Site, jun-
to com as informações de abrangência. Veja no quadro abaixo 
como funcionará a nova plataforma. Outras informações podem 
ser obtidas pelo telefone: 3344-9770.



Empresas

Produtos By Dany fazem sucesso 
no mercado paulistano

Foto: Divulgação

“Diferentes do que você encontra no mercado”. Esta frase é a 
definição de Dany Campos, produtora de deliciosos patês, brusque-
tas, geleias, molhos e chutneis do selo By Dany, atuante no mercado 
desde outubro de 2017.  Dany conta que seguiu os passos de seu 
avô, pois ele também era chef de cozinha.

Apesar de ser uma marca recente, os Produtos By Dany já fazem 
sucesso em São Paulo. “Fazemos a entrega das mercadorias em 
diversos locais na Capital. Muita gente tem nos procurado também 
para fazer encomendas. Em Piedade, os produtos By Dany já po-
dem ser encontrados em alguns pontos”, relata Alfredo Campos, 

responsável pela parte comercial da marca. A média de vendas é de 
vinte caixas por mês. “São produtos sem conservantes e 100% natu-
rais. Na hora de degustar, o cliente sempre vai encontrar pedaços dos 
ingredientes utilizados na preparação”, comenta Dany. “Compramos 
os ingredientes diretamente das roças aqui de Piedade”, destaca. As 
combinações dos sabores são elaboradas por ela. Destaques para 
sabores exóticos como o patê de shimeji, champignon e castanha 
de caju. A saborosa brusqueta de berinjela defumada, azeitona pre-
ta, champignon e alcaparra e a geleia de abacaxi, lima da pérsia e 
pimenta biquinho. 

Tudo começou com o patê de alcachofra, azeitona verde e ale-
crim. Atualmente são 25 sabores. “A intenção para os próximos 
meses é ampliar o mercado e iniciarmos com a linha de orgânicos, 
diet e veganos também, sem perder a característica artesanal e a 
qualidade dos produtos”, complementa Alfredo. Dany também uti-
liza as redes sociais para dar dicas de comidas, combinações, drinks, 
etc. Por meio do Instagram @bydanypresentes, ela passa toda sua 
experiência de diversos cursos de gastronomia aos seus seguidores. 
Entre em contato com a By Dany pelo telefone (15) 99684-6454.




