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Café da Manhã
ACIP e CIEE 
promovem palestra 
dia 7 de julho

“2018 dá Sorte”
Dia dos Pais terá 
sorteio de R$ 12.500,00 
em vales-compra

ACIP parabeniza Produtores de Piedade pelo Dia do Agricultor

Educação Financeira
Aprenda como 
economizar e controlar 
suas contas  

Agricultura é a base econômica 
do município e se destaca no Estado 

com cultivo de diversos produtos
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Editorial

José Fernando Rosa Maciel
Presidente Executivo

Nesta edição do Informativo da Associação Comercial e 
Industrial de Piedade (ACIP), um importante periódico que 
chega para mais de 440 associados e tem a distribuição de 
3.000 exemplares que chegam em diversos locais públicos 
e privados do município, parabenizamos os agricultores 
pelo seu dia, comemorado em 28 de julho.

Profissional que merece todo o reconhecimento pela 
sua importância econômica para Piedade e para o Brasil. 
Hoje, o município conta com cerca de 3.000 propriedades 
rurais e cultiva mais de 150 produtos hortifrutigranjeiros 
que são comercializados em grandes centros de 
entrepostos da região, do Estado de São Paulo e do país. 
Os alimentos que saem daqui chegam na mesa de milhões 
de brasileiros.

A agricultura impulsiona as vendas no comércio e é 
responsável por mais de 60% do potencial econômico 
de Piedade.  No país, a agricultura e o agronegócio 
contribuem com 23,5% do Produto Interno Bruto (PIB), 
segundo estimativa da Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil (CNA).

A ACIP também faz história junto aos agricultores com 
a realização da Feira Noturna dos Produtores de Piedade, 
uma ação inédita na cidade que há mais de um ano apoia 
diretamente os produtores rurais.  

Por estes e muitos outros motivos enaltecemos o 
trabalho do homem do campo.

Ótima leitura a todos.  

Parabéns Agricultor

Associação Comercial e Industrial de Piedade



Julho / 2018 3

CAMPANHA 2018 DÁ SORTE

A Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) fortalece o comércio piedadense com a 
Campanha “2018 dá Sorte”, que no dia 11 de agosto realizará sorteios de prêmios em comemo-
ração ao Dia dos Pais.  Serão sorteados R$ 12.500,00 em vales-compra, sendo 15 no valor de R$ 
500,00 e um no valor de R$ 5.000,00. Os sorteios ocorrerão no dia 11 de agosto, no Calçadão, a 
partir das 14h.

Para participar, o consumidor deve fazer suas compras em um dos comércios participantes da 
campanha que estão identificados com o banner “2018 dá Sorte”.  Depois, é só pedir seus cupons 
e depositar nas urnas. Os ganhadores podem gastar os vales-compra nas lojas que fizerem parte 
da campanha. A ação conta com apoio da Instituição Financeira Cooperativa  Sicredi. 

Dia 11 de agosto tem sorteio 

de mais R$ 12.500,00 
em vales-compra
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Inauguração do Sicoob Credceripa 
em Piedade

Piedade ganhou uma agência do Sicoob Credceripa, uma das maiores 
cooperativas de crédito da região. A inauguração foi realizada no dia 18 de 
junho e contou com as presenças do vice-prefeito Júnior JK (DEM), do presi-
dente do Sicoob, Hugo Ferraz da Silveira; do gerente da agência de Piedade, 
Artigas Aires de Alencar; de vereadores, de agricultores e profissionais de 
vários segmentos do comércio e indústria da cidade.  

Durante o evento foi ressaltada a importância da agência que tem o obje-
tivo de ser um parceiro da população, principalmente dos produtores rurais. 
O Sicoob oferece os mesmos produtos e serviços de um banco comum, com 
a vantagem de não objetivar lucro financeiro e trabalhar um sistema de ações 
que visa o interesse dos cooperados.

Em representação ao Sicoob Credceripa também participaram da inaugura-
ção o diretor administrativo financeiro Carlos Alberto Cezario, a diretora ope-
racional Ari Rosa do Nascimento, o gerente geral Eduardo Aparecido Ferreira 
e a gerente regional Cristina Renata França. A agência faz parte do quadro de 
associados da Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP).

Vice-prefeito, presidente do Sicoob, diretores e 
equipe da agência

Sicoob Credceripa está localizado ao lado 
do Terminal Rodoviário

Fotos: J.A Comunicação

ACIP parabeniza comércio local 
pelo Dia do Comerciante 

O Dia do Comerciante é comemorado em 16 de julho. Esta 
data homenageia Visconde de Cairu, o Patrono do Comércio 
Brasileiro. A data foi oficializada a partir da criação da Lei n° 
2.048, de 26 de outubro de 1953, data de nascimento de Cairu. 
Ele foi o responsável pelo desenvolvimento das primeiras leis 
que beneficiaram comerciantes no Brasil. Seu principal feito foi 
orientar D. João VI a assinar a Carta Régia, de 28 de janeiro de 
1808, que abria os portos brasileiros ao comércio exterior.

O comerciante é o protagonista da atividade mercantil mais 
relevante do mundo. Nesta data também é necessário destacar 

o papel do consumidor, pois ele deve ser tratado com muito 
respeito, numa relação amistosa, onde o cliente se sinta sem-
pre acolhido, visando assim o crescimento e desenvolvimento 
constante desta área. A Associação Comercial e Industrial de 
Piedade (ACIP) parabeniza os comerciantes locais pela excelên-
cia e dedicação em seus serviços. O comércio é fundamental 
para o crescimento contínuo do município. Agradecemos aos 
empresários e equipes de funcionários que fazem parte do se-
tor em Piedade por desenvolverem serviços importantes que 
movimentam a economia local.
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AGRICULTURA

Dia do Agricultor é em 28 de julho
ACIP homenageia Produtores de Piedade. Agricultura é a base econômica do município

Profissional que merece total reconhecimento pela sua 
importância para o país. O agricultor é o responsável pelo ali-
mento em nossas mesas e isto torna a prática essencial para o 
desenvolvimento da sociedade.

Piedade município agrícola
Piedade é um município agrícola que cultiva mais de 

150 produtos hortifrutigranjeiros. A agricultura representa 
aproximadamente 60% do potencial econômico do muni-
cípio. Atualmente, Piedade conta com cerca de 3.000 pro-
priedades rurais e é uma das potências agrícolas do Estado 
de São Paulo e do Brasil. 

“No Estado de São Paulo, Piedade fica em evidência pela 
produção de alcachofra, caqui, morango e alface. Em relação 
à volume de produção no município, os principais são alface, 
repolho, acelga, abobrinha e alho-poró”, destaca Elton dos 
Santos, Diretor de Agricultura de Piedade. No país, a agricultura 

e o agronegócio contribuem com 23,5% do Produto Interno 
Bruto (PIB), segundo estimativa da Confederação da Agricultura 
e Pecuária do Brasil (CNA). 

Dia do agricultor
No dia 28 de julho é comemorado o Dia do Agricultor. A 

data foi oficializada por meio do decreto de lei n° 48.630, 
de 27 de julho de 1960, em comemoração aos 100 anos 
da criação do Ministério da Agricultura. O que motivou a 
oficialização foram as grandes contribuições do setor para 
o desenvolvimento econômico do país durante o século XX. 

A Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) 
parabeniza todos os agricultores por seu trabalho de 
fundamental importância para a vida de toda população. 
Também destacamos o empenho dos produtores que fize-
ram se tornar possível a realização da Feira Noturna dos 
Produtores de Piedade. 

Lavoura de quatro hectares de Alface Americana dos irmãos Lincon e Fábio Tenório, no Bairro Bairro Capela de São Roque

Foto: J.A Comunicação
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PALESTRA

Palestra destaca motivação e 
autoliderança no trabalho

A Associação Comercial e Industrial de Piedade 
(ACIP) promoveu mais uma importante palestra para 
comerciantes, empresários, colaboradores e profissio-
nais de vários segmentos. O evento teve como tema 
Motivação e Autoliderança no Trabalho e foi apresen-
tado pela coaching executiva, Sandra Tambara, no dia 
13 de junho, no auditório “Helmut Kurt Schneider”.

A palestrante destacou assuntos como dedicação, 
determinação e aplicação eficiente nos serviços. 
Apresentou conceitos essenciais da psicologia positiva 
e sua aplicabilidade na vida pessoal e profissional. 

Sandra falou sobre como despertar o interesse 

do autoconhecimento, motivação e autoliderança. 
A responsável pelo Centro do Empreendedor e do 
Trabalhador (CET), Ivana Santos, ressaltou a importân-
cia da palestra. “Me ajudou a criar um delineamento 
de ideias e projetos para atingir minhas metas de uma 
forma mais prática. Também estimulou a autoavalia-
ção e mostrou, principalmente, como posso trabalhar 
minhas competências e habilidades para chegar ao 
sucesso”, frisou.

Todos que participaram do evento doaram litros de 
leite que foram encaminhados pela ACIP ao Lar São 
Vicente de Paulo.

Participantes parabenizam ACIP pela realização do evento

Palestrante e coaching executiva Sandra Tambara

Palestra aborda assuntos como determinação e aplicação eficiente nos serviços

Gerente comercial da ACIP entrega leite ao Lar São Vicente de Paulo

Fotos: J.A Comunicação
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EMPRESAS

Entenda o eSocial 
Nova norma passa a valer a partir do dia 2 de julho para empresas privadas, 

incluindo Simples, MEIs e pessoas físicas

O eSocial é um projeto conjunto do governo federal 
que integra o Ministério do Trabalho, Caixa Econômica, 
Secretaria de Previdência, INSS e Receita Federal. A iniciati-
va permitirá que todas as empresas brasileiras possam rea-
lizar o cumprimento de suas obrigações fiscais, trabalhistas 
e previdenciárias de forma unificada e organizada, reduzin-
do custos, processos e tempo gastos hoje pelas empresas 
com essas ações.

Na prática, o eSocial instituirá uma forma mais simples, 
barata e eficiente para que as empresas possam cumprir 
suas obrigações com o poder público e com seus próprios 
funcionários. Quando totalmente implementado, o eSocial 
representará a substituição de 15 prestações de informa-
ções ao governo – como GFIP, RAIS, CAGED e DIRF – por 
apenas uma.

Além disso, o eSocial também não introduzirá nenhuma 
nova obrigação ao setor empresarial. As informações que 
serão encaminhadas ao programa já precisam ser regis-
tradas hoje pelas empresas em diferentes datas e meios, 
alguns deles ainda em papel.

Além dos avanços que traz ao setor produtivo – por meio 
da redução de burocracia e do ganho de produtividade – o 
eSocial também beneficiará diretamente a classe trabalha-
dora, uma vez que será capaz de assegurar de forma mais 
efetiva o acesso aos direitos trabalhistas e previdenciários.

A exemplo do módulo do eSocial voltado ao empregador 
doméstico, já em funcionamento desde 2015, está sendo 
desenvolvida uma plataforma simplificada que também 
será direcionada a outras categorias de empregadores 
como as micro e pequenas empresas, MEIs - microempre-
endedores individuais - e segurados especiais, por exemplo. 

Em relação aos MEIs, é importante esclarecer que o eSo-
cial será destinado apenas àqueles que possuam emprega-
dos. Sendo assim, a partir de julho de 2018, quando o eSocial 
torna-se obrigatório para este público, os microempreen-
dedores individuais continuarão usando o SIMEI, o sistema 
de recolhimento dos tributos em valores fixos mensais do 
Simples Nacional voltado para o microempreendedor, para 
geração da guia de recolhimento relativa à sua atividade 
como MEI. Aliado a isso, passarão a utilizar o eSocial para o 
cumprimento de obrigações trabalhistas, fiscais e previden-
ciárias relativas ao trabalhador que empregar. 

Confira cronograma de implantação:

Etapa 1 - Empresas com faturamento 
anual superior a R$ 78 milhões

Fase 1: Janeiro/18 - Apenas informações relativas às empre-
sas, ou seja, cadastros do empregador e tabelas

Fase 2: Março/18: Nesta fase, empresas passam a ser obri-
gadas a enviar informações relativas aos trabalhadores e seus 
vínculos com as empresas (eventos não periódicos), como ad-
missões, afastamentos e desligamentos

Fase 3: Maio/18: Torna-se obrigatório o envio das folhas de 
pagamento

Fase 4: Julho/18: Substituição da GFIP (Guia de Informações 
à Previdência Social) e compensação cruzada

Fase 5: Janeiro/19: Na última fase, deverão ser enviados os 
dados de segurança e saúde do trabalhador

 
Etapa 2 - Demais empresas privadas, incluindo Simples,
MEIs e pessoas físicas (que possuam empregados)

Fase 1: Julho/18 - Apenas informações relativas às empresas, 
ou seja, cadastros do empregador e tabelas

Fase 2: Set/18: Nesta fase, empresas passam a ser obrigadas 
a enviar informações relativas aos trabalhadores e seus vínculos 
com as empresas (eventos não periódicos), como admissões, 
afastamentos e desligamentos

Fase 3: Nov/18: Torna-se obrigatório o envio das folhas de 
pagamento

Fase 4: Janeiro/19: Substituição da GFIP (Guia de informa-
ções à Previdência Social) e compensação cruzada

Fase 5: Janeiro/19: Na última fase, deverão ser enviados os 
dados de segurança e saúde do trabalhador

 
Etapa 3 - Entes Públicos

Fase 1: Janeiro/19 - Apenas informações relativas aos órgãos, 
ou seja, cadastros dos empregadores e tabelas

Fase 2: Março/19: Nesta fase, entes passam a ser obrigadas a 
enviar informações relativas aos servidores e seus vínculos com 
os órgãos (eventos não periódicos) Ex: admissões, afastamen-
tos e desligamentos

Fase 3: Maio/19: Torna-se obrigatório o envio das folhas de 
pagamento

Fase 4: Julho/19: Substituição da GFIP (guia de informações 
à Previdência) e compensação cruzada

Fase 5: Julho/19: Na última fase, deverão ser enviados os 
dados de segurança e saúde do trabalhador

Fonte: http://portal.esocial.gov.br/noticias/esocial-sera-implantado-em-cinco-fases-a-partir-de-janeiro-de-2018
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INSTITUCIONAL

Edital de Convocação para Assembleia de Eleição
Piedade, 02 de julho de 2018 

É a presente para convocar oficialmente a todos os associados em dia com suas obrigações associativas, em conformidade com o disposto nos artigos 27, §2º, 29 e 30 
do Estatuto Social da Associação Comercial e Industrial de Piedade – ACIP, para em Assembleia de Eleição convocada pelo Presidente Diretor José Fernando Rosa Maciel, 

dentro de suas atribuições, a qual será realizada no dia 24 de agosto de 2018 (sexta-feira), com início da votação às 17:00 horas (dezessete horas), na sala de reuniões Sérgio 
Barboza Ortiz , a Rua Fernando Cróccia, 126 – Centro, município de Piedade, Estado de São Paulo, e término às 20:00 horas (vinte horas) do mesmo dia, com a seguinte 

ordem do dia: eleição da Diretoria Executiva, Membros do Conselho Deliberativo e Suplentes e Membros do Conselho Fiscal e Suplentes, para o período de 1º de setembro 
de 2018 à 31 de agosto de 2020.  Informa-se, ainda, que as inscrições de chapas serão abertas em 11 de julho de 2018, a partir das 09:00 horas, e, encerram-se no dia 09 
de agosto de 2018, às 17:30 horas (dezessete horas e trinta minutos), conforme inciso III do artigo 29 do Estatuto Social e as chapas inscritas deverão atender ao disposto 

nos mencionados artigos e demais dispositivos do Estatuto Social vigente, aprovado na Assembleia Geral Extraordinária do dia 18 de julho de 2008.

Atenciosamente,

Diretor Presidente
José Fernando Rosa Maciel
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PLANEJAMENTO

Planeje seu dia e ganhe tempo

Para quem tem uma agenda apertada e imprevisível, 
aproveitar bem o tempo é a única solução para dar conta de 
todas as tarefas do dia. A primeira coisa que os empreende-
dores devem considerar é que não é a quantidade de coisas 
que você faz durante o dia que elevará sua produtividade. 
“As pessoas acabam fazendo mais, só que parece que não 
fizeram nada”, afirma o gerente comercial da ACIP, Marcos 
Sanctis. Empresários que têm problemas com a falta de 
tempo, na verdade, têm outras dificuldades clássicas. “Não 
delega, não capacita, não prioriza e não confia”, completa.

Confira algumas recomendações para 
ganhar tempo durante um dia na sua empresa 

Faça um planejamento 
Anote seus compromissos, resuma suas tarefas em lem-

bretes no celular ou, se preferir anote em pequenos papeis. 
Liste também os compromissos pessoais

Foto: Divulgação

Prepare-se para cada compromisso
Organização é tudo. Tem um encontro com um cliente 

ou fornecedor? Tem uma palestra ou curso que gostaria de 
participar. Tenha em mente qual é o seu objetivo. Quando 
fazemos nossas palestras na ACIP, muitos empresários dizem 
não ter tempo, mas na verdade esse empresário está sem 
foco em seus objetivos.

Priorizar o que é fundamental para cada evento, seja com 
clientes, funcionários ou palestras.

Delegue mais 
Pensar que não existe ninguém para fazer as coisas por 

você é uma desculpa que toma muito tempo do empresário. 
Se você tem pessoas capacitadas, elas não fazem porque 
você não manda. Reúna profissionais que você confie e que 
possam colaborar.

Se você é um empreendedor, você usualmente é um cen-
tralizador e acaba fazendo coisas que deveria delegar. Por 
isso, ao fazer o planejamento de suas tarefas diárias, não se 
esqueça de marcar aquelas que podem ser feitas por outras 
pessoas.

Evite distrações
Hoje, o celular é um dos principais elos que o empreen-

dedor tem com o seu negócio. Entretanto, para que seu dia 
renda mais, essa ferramenta tem que ser bem utilizada. A 
concentração é indispensável para um dia produtivo e a 
recomendação é que há momentos que o celular precisa 
ser desligado, para evitar a tentação de checar e-mails, ver 
quem ligou ou receber notificações de redes sociais.
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DICAS

Educação Financeira: você sabe 
o que é e para que serve?

Você sabe o que é Educação Financeira? Sabe para que 
serve? A área de serviços ao Consumidor da Boa Vista SCPC 
aproveitou o Dia da Educação, comemorado em 28 de abril, 
para abordar o tema Educação Financeira, conceito que 
ganhou mais relevância nas duas últimas décadas no país, 
período em que houve uma melhora da situação econômica 
em virtude de três principais determinantes: controle da in-
flação, aumento da bancarização e do crédito.

Como explica Pablo Nemirovsky, superintendente de 
Serviços ao Consumidor da Boa Vista, usualmente a palavra 
educação é associada ao ambiente escolar e acadêmico, mas 
é muito mais abrangente e se aplica também no âmbito so-
cial e familiar. A Educação Financeira propriamente, introduz 
conceitos financeiros e orienta as pessoas a aprimorar sua 
relação com o dinheiro, ajudando-as a usá-lo de forma mais 
responsável e consciente no curto, médio e longo prazo.

Pelo viés econômico, o economista da Boa Vista SCPC, 
Flávio Calife, explica que o controle da inflação, o aumento 
da bancarização e bem como do crédito associados, nas últi-
mas duas décadas, permitiram ao brasileiro de renda média 
uma oportunidade de compreender melhor o conceito de 

planejamento financeiro difundido pela Educação Financeira, 
e que consiste na prática em identificar a situação financeira 
atual, lançando receitas e despesas.

“Buscamos orientar as pessoas sobre a importância da 
gestão de suas finanças e de seu patrimônio, para que evi-
tem problemas como superendividamento e inadimplência, 
principalmente em momentos de crise, já que infortúnios fi-
nanceiros acontecem, mas com organização e planejamento 
esses contratempos podem ser minimizados e superados”, 
ressalta Nemirovsky.

Com o auxílio da Educação Financeira as pessoas apren-
dem a organizar as contas, a cortar gastos, e a poupar para 
concretizar projetos, sejam eles profissionais ou pessoais, 
que vão desde um curso, uma viagem, a compra de um carro 
ou um imóvel, até abrir seu próprio negócio. “O primeiro 
passo é colocar no papel ou em uma planilha no Excel, re-
ceitas e despesas, e assim identificar qual é a situação finan-
ceira”, detalha.

Para obter mais informações sobre assunto, 
acesse www.consumidorpositivo.com.br

Foto: Divulgação
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EVENTOS

CIEE oferece programas de estágio 
e vagas para jovem aprendiz

O Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) oferece pro-
gramas de estágio e vagas para jovem aprendiz. 

O principal objetivo da instituição é garantir a capacidade 
de criar e manter o espírito de renovação e oxigenação para 
o futuro das empresas, permite ampliar e renovar quadros 
funcionais técnicos administrativos, possibilita ao empresário 
contribuir para formar as novas gerações de profissionais com 
rapidez e qualificação. Aos jovens atendidos pelo Centro, os 
programas oferecidos proporcionam maior assimilação das 
disciplinas curriculares e auxiliam nas escolhas profissionais. 

Para se inscrever acesse o site www.ciee.org.br/portal/
acesso.asp ou procure a unidade mais próxima. O CIEE de 
Sorocaba fica na Rua Rui Coelho de Oliveira Filho, 119, Jardim 
Faculdade – Sorocaba.

Foto: Divulgação




