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Editorial

Sérgio Luiz Moreira
Presidente Executivo

Promover ações que contribuam com o crescimento 
das vendas no comércio é um dos objetivos dos serviços 
oferecidos pela Associação Comercial e Industrial de 
Piedade – ACIP, principalmente no mês de dezembro, 
melhor período para o lojista aumentar a comercialização 
de seus produtos.

A Campanha Cupom Premiado é uma ação de sucesso 
no comércio piedadense e oferece vantagens aos lojistas 
e clientes. São R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) em 
vales-compras para o período Natalino.

Além da Campanha, a ACIP ainda promove outras 
importantes atividades que visam potencializar as vendas 
de vários segmentos, como a instalação de iluminação e 
decoração de natal em várias ruas da região central do 
município, no Calçadão e nas Praças da Bandeira, Matriz e 
de Eventos ao lado da Rodoviária

A Casinha do Papai Noel já está instalada no Calçadão, 
um cenário ideal para a criançada ser fotografada com o 
bom velhinho.

É importante que os lojistas também façam sua parte 
decorando seus estabelecimentos, criando promoções 
e oferecendo ótimo atendimento. Estes são fatores 
fundamentais para atrair mais clientes.

A ACIP deseja a todos sucesso nas vendas de Natal e 
um ano novo repleto de novas conquistas.

Ótima leitura.

Associação Comercial e Industrial de Piedade

Vendas de Natal



Dezembro / 2019 3

 

Campanha Cupom Premiado de Natal vai
sortear R$ 50.000,00 em vales-compras

A Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) 
vai sortear R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) em vales-
compras na Campanha Cupom Premiado de Natal/2019. 
Serão sorteados 50 vales-compras de R$ 500,00 e cinco 
vales-compras de R$ 5.000,00. Os sorteios serão realizados 
no dia 4 de janeiro de 2020, a partir das 14h, Calçadão.

“A Campanha Cupom Premiado/2019 está um grande 
sucesso, agradando consumidores e lojistas. Estamos na 
última fase da campanha e será sorteado o último e esperado 
prêmio no total de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), não 
fique fora dessa, corra para as lojas participantes. (confira 
lista ao lado). A Campanha fortalece e estimula as vendas 
do comércio local, principalmente neste período de natal, 

oferecendo oportunidades aos lojistas e aos consumidores”, 
destaca o presidente da ACIP, Sérgio Luiz Moreira. Os sorteios 
serão transmiti dos ao vivo pela página oficial da Associação 
no Facebook.

Como participar da Campanha Cupom Premiado
Compre nas lojas participantes, peça seu cupom e deposite 

nas urnas espalhadas 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. Durante 

Confira os participantes da Campanha
Cupom Premiado

a campanha, o regulamento e a relação de estabelecimentos 
participantes permanecem disponíveis no site da ACIP    
www. acepiedade.com.br para consulta.

A Barateira
Agroforte
Agropinus
Alcalde
Anchieta Center
Andare Calçados
Arrazzo Calçados
Auto Posto Basilio
Auto Posto Cesar
Bari Motos
Beltrame Agrícola
Caixaria Liberdade
Centro Automotivo Pontal
Ci Mendes
Comercial Jimenez
Contra Mao Cd's
Ed+
Edir Tomioshi
Explosão Modas
Farma Cimco
Farmacia Piedade
G.V. Veiculos
Girotto Doces
Hugo Hess Materiais
Inova Farma
Iolanda Calcados
Iolanda Modas
Jumaf
Ki Loucura
Loja Cristal

Loja Kami
Lojas Diana
Marilda Lingeries E Pijamas
Moreira Sup. Cotianos
Moreira Sup. P/Mendes
Moreira Sup. V. Olinda
Nossa Otica
O Boticario
O Boticário Sup Pereira
Oticas Carol
Papelaria Cônego
Posto Do Sergio
Posto Do Sergio Diesel
Posto Pedrao
Posto Pedrão Tapiraí
Rede Lar Móveis
Relojoaria Mikami
Robell Calcados
Rogério Calçados 
Skala Center
Sorveteria Kimura
Supermercado Pereira
Supermer. Pereira Centro
Supermercado Bom Lugar
Tropical (Filial)
Tropical Calçados (Matriz)
Tropical Roupas
Xavier Mat. Construcao
Yoshizaki Irrigação

Sorteio no calçadão conta com participação do público

J.A Comunicação

Sorteio
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Inauguração da nova loja 
Tropical Roupas

A loja Tropical Roupas mudou de localização e passa a 
atender ao lado da Tropical Calçados, na rua Comendador 
Parada, 28. A reinauguração do estabelecimento ocorreu no 
dia 23 de novembro. O empresário Ross Henrique de Moraes, 
após 17 anos de trabalho, realizou o sonho que possuía desde 
o início da atividade comercial em Piedade: unir os segmentos 
de sua empresa em um único espaço.

Ross comenta que aos poucos foi adquirindo os lotes das 
laterais de sua primeira unidade e assim foi possível a junção 
das lojas de calçados e roupas. “Pude unir o útil ao agradável, 
visto que pagava um valor excessivo na locação do antigo 
endereço”, diz. No município, a empresa possui três lojas. O 
empreendimento atual possui 26 funcionários. O horário de 
funcionamento é das 9h às 19h, de segunda-feira a sábado.

Empresa

Ross Henrique de Moraes e esposa Janaina Moraes

Tropical roupas e Tropical Calçados

Loja conta com espaços amplos

Fachada da Tropical ROUPAS.

J.A Comunicação

J.A Comunicação

J.A Comunicação
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A palestra ‘Você no Comando’ realizada no dia 21 
de novembro no auditório “Helmut Kurt Schneider”, 
proporcionou para o público de 30 mulheres, dicas e 
orientações para quem deseja ter sucesso trabalhando por 
conta própria. A exposição foi conduzida pelos empresários 
Graciane Leite e Edson Egilio do ‘Empreenda Maria’, que 
expuseram um panorama sobre o empreendedorismo 
feminino. De acordo com eles, para a mulher é muito mais 
difícil ser dona do próprio negócio, pois o preconceito velado 
inibe e desestimula a ação empreendedora.

O público foi bastante participativo e várias pessoas 
compartilharam vivências de intolerância e superação que 
inspiraram outras mulheres. Como é o caso de Rosalina 
Correa, 57 anos, farmacêutica aposentada, que anos depois 
da inatividade percebeu que o marido enfrentava alguns 
problemas financeiros. Ela retornou brevemente para 
o mercado de trabalho e após sair do emprego, decidiu 
fazer algo que não precisasse de investimento imediato. 
“Resolvi abrir um canal no Youtube e uma página na internet 
falando sobre o uso de medicamentos em uma linguagem 
acessível para as pessoas. Durante todos os anos em que 
trabalhei, percebi que os indivíduos sempre tinham dúvidas 
frequentes”, menciona. Egilio enfatiza que as pessoas 
podem olhar para as dificuldades que enfrentam na área de 
atuação e encarar como uma oportunidade de inversão.

"Empreenda Maria" dá dicas sobre 
empreendedorismo para mulheres

Palestra 

Palestra orienta mulheres que  desejam sucesso trabalhando por conta própria

Palestrante fala sobre a importância do empreendedorismo

Evento reuniu bastantes pessoas

O evento contou com apoio da Associação Comercial 
e Industrial de Piedade (ACIP), Sebrae Aqui Piedade e 
Prefeitura.
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Feira Noturna

Aniversário de 3 anos da Feira Noturna é
realizado com sucesso

O aniversário de três anos da Feira Noturna dos Produtores 
de Piedade foi comemorado em grande estilo, com atrações 
culturais e homenagens dos agricultores à Associação Comercial 
e Industrial de Piedade (ACIP) e autoridades municipais. O evento 
foi realizado no dia 29 de novembro e atraiu grande público que 
permaneceu na Praça de Eventos da Rodoviária até às 22h.

“Com muita alegria comemoramos mais um aniversário da 
feira noturna. Gostaria de agradecer a presença de todos, em 
especial aos produtores rurais que todas às sextas-feiras estão 
presentes aqui, nesta praça, para oferecer produtos de qualidade 
à população e aos turistas. Agradeço também às presenças dos 
diretores da ACIP Fernando e Alexandre, do prefeito Tadeu, 
do vice-prefeito Júnior JK e de todos que contribuíram para o 
sucesso desta belíssima festa”, destaca o presidente da ACIP, 
Sérgio Luiz Moreira.

O público ainda curtiu apresentações do músico André Luis, 
do grupo de choro do Conservatório Musical “Davino Tardelli 
da Silva e do grupo de dança Adrenaline Dance. A criançada 
se divertiu com brinquedos infláveis. Por meio de apoio da 
Secretaria de Desenvolvimento Social, no local houve distribuição 
de pipoca e algodão-doce. O evento ofereceu a tradicional venda 
de verduras e legumes e praça de alimentação.

O presidente da ACIP, Sérgio, o Diretor Fernando, o prefeito 
Tadeu e o vice-prefeito Júnior receberam dos produtores que 
trabalham na feira cestas de legumes e verduras. 

Evento atrai grande público, destaca o trabalho dos agricultores e oferece atrações culturais do município  

Prefeito, vice-prefeito, produtor rural Joel, diretor e presidente da ACIP

J.A Comunicação

Praça de Alimentação

Brinquedos para criançada

J.A Comunicação

J.A Comunicação
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Feira Noturna

Presidente da ACIP e vice-prefeito Júnior JK 
inauguram iluminação de natal

O presidente da ACIP, Sérgio Luiz Moreira e o vice-prefeito 
Júnior JK inauguraram a iluminação de natal do município 
em cerimônia realizada na Praça da Bandeira no dia 30 de 
novembro. Grande público prestigiou o evento, que contou 
com a presença do Papai Noel. No local teve abertura do “Natal 
Encantado Mundo de ATHENA” com participação do Mickey, 
Minnie e personagens da Disney, além da apresentação de 
dança da CIA#REQUEBRA e do Clube da Terceira Idade. No dia 
29 de novembro também houve inauguração da iluminação 
de natal da Praça de Eventos ao lado da Rodoviária e da Via 
Antônio Leite de Oliveira, que dá acesso à Sorocaba.

Grupo Adrenaline Dance

Pipoca e algodão-doce

Sérgio e Júnior na Praça da Bandeira

Grupo de Choro do Conservatório Davino Tardelli da Silva

Praça da Bandeira com iluminação de natal

Foto com Papai Noel e personagens do “Natal Encantado Mundo de ATHENA”

Clube da Terceira Idade

Músico André

J.A Comunicação

J.A Comunicação

J.A Comunicação

J.A Comunicação

J.A Comunicação

J.A Comunicação

J.A Comunicação

J.A Comunicação
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ACIP participa de audiência pública sobre mobilidade urbana

Presidente da ACIP prestigia aniversário de 
90 anos da ECIL

O presidente da Associação Comercial e Industrial 
de Piedade (ACIP), Sérgio Luiz Moreira, participou da 
cerimônia que comemorou o aniversário de 90 anos da 
ECIL, realizado no dia 19 de novembro. O evento contou 
com as presenças do vice-prefeito Júnior JK, da diretora 
presidente da ECIL, Dirce de Carvalho Freire; do sócio da 
ECIL, Luis Antonio de Carvalho Freire; do vereador Alex 
Silva (PTB), de colaboradores da empresa e de convidados.

Durante a cerimônia foram feitas homenagens ao então 
empresário e presidente da ECIL, Nelson Peixoto Freire, 
falecido em 2017. Autoridades municipais, representantes e colaboradores da ECIL

Diretor da ACIP prestigia o evento Presidente da ACIP participa da audiênica

J.A Comunicação

J.A Comunicação
J.A Comunicação

Eventos

município pela empresa GO Soluções em Projetos.
A audiência contou com as presenças de vereadores, 

de diretores públicos municipais e de representantes 
da sociedade civil. O evento foi realizado pela 
Secretaria de Serviços Públicos e Transporte e 
Diretoria de Mobilidade Urbana.

A Associação Comercial e Industrial de Piedade 
(ACIP) esteve representada pelo seu presidente 
Sérgio Luiz Moreira e diretor José Fernando Rosa 
Maciel na Audiência Pública do Plano de Mobilidade 
Urbana realizada no dia 11 de novembro, na Câmara 
Municipal. O evento mostrou resultados obtidos 
em reuniões sobre o Plano que é desenvolvido no 
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Representantes do SEBRAE Piedade recebendo o prêmio

Presidente da ACIP e colaboradora realizam sorteio

Dezembro / 2019

SEBRAE Piedade conquista 1º lugar no
 Prêmio Aqui + Atendimento

ACIP sorteia TV de 43” da Campanha Cupom Premiado

 O SEBRAE Piedade conquistou o primeiro lugar no Prêmio 
Aqui + Atendimento em evento realizado pelo SEBRAE 
São Paulo. A cerimônia de premiação aconteceu dia 22 de 
novembro, no Parque Tecnológico de Sorocaba. O município 
concorreu na categoria Médio Porte, onde participaram 
outras 14 cidades da região.

 Receberam o troféu de primeira colocação as agentes do 
SEBRAE Piedade Irene Vieira da Costa Rosati e Rafaele Cecilia 
Torquete de Camargo e representando o conselho gestor, 
Ivana Ferreira dos Santos. A premiação foi entregue pelo 
diretor regional do SEBRAE, Alexandre Martins.

O prêmio destaca a parceria do SEBRAE Piedade com a 
Prefeitura, Associação Comercial e Industrial de Piedade 
(ACIP), Sindicato Rural e Associação dos Pequenos Produtores 
Rurais de Piedade (APRUPI).

A Associação Comercial e Industrial de Piedade sorteou 
uma TV de 43 polegadas da Campanha Cupom Premiado. 
O cupom foi sorteado no dia 30 de novembro, na sede da 
Associação. Participaram do sorteio o presidente da ACIP, 
Sérgio Luiz Moreira e a colaboradora Cristiane Domingues.

O ganhador do prêmio foi Celso Godinho da Silva, morador 
do Bairro Furnas. Ele adquiriu o cupom no Supermercados 
Pereira.

SEBRAE Piedade

Ações do SEBRAE contam com parceria da ACIP
 C´redito SEBRAE Piedade

J.A Comunicação

Fotografe com Papai Noel a partir do dia 13 e apareça na página 
do Facebook da ACIP

 
A Associação Comercial e Industrial de Piedade – ACIP 

instalou a Casinha do Papai Noel no Calçadão, Centro. O 
bom velhinho estará no local a partir do dia 13, das 17h30 
às 20h30. Leve seus filhos, amigos e familiares para serem 
fotografados com o Papai Noel. Aos sábados e na véspera do 
Natal o atendimento será das 15h às 18h. Ao ser fotografado, 
você pode enviar sua foto para ser divulgada na página do 
Facebook da ACIP: www.facebook.com/acepiedade/
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Saiba como usar bem o seu 13º salário

Para pagar dívidas atrasadas

Para fazer uma poupança

Para se presentear

Para ajudar em 2020

Para começar um negócio

Para pagar despesas extras à vista

O dia de receber o 13º salário está chegando. Claro que a vontade de comprar alguma coisa sempre vem primeiro à mente, 
mas que tal usar este dinheiro, ou parte dele, para colocar as finanças em dia ou até fazer uma poupança de emergência? 

A seguir, algumas dicas de como você pode usar bem o seu 13º.

Caso você tenha dívidas atrasadas, faça um levantamento 
dos valores dessas dívidas e quem são os credores. Se for para 
o cartão de crédito ou cheque especial, priorize o pagamento 
deles, já que são os juros mais altos do mercado. Se está em 
dia com os pagamentos, pode antecipar o pagamento de 
parcelas ou de algum financiamento ou crediário. Isso pode 
trazer vantagens para o seu bolso com a redução dos juros.

É normal que no final de ano a gente gaste com presentes 
de Natal, festas, roupas e viagens. O 13º salário pode ser 
reservado para pagar tudo isso à vista ou em menos parcelas, 
evitando novas e longas dívidas. Você pode também reservar 
parte do dinheiro para pagar à vista alguns custos do início 
do ano que vem, como o material escolar dos filhos, o IPTU 
e o IPVA, que chegam logo em janeiro. Tendo o dinheiro 
reservado, você poderá negociar descontos e não terá seu 
orçamento comprometido durante o primeiro semestre. Isso 
pode trazer vantagens para o seu bolso com a redução dos 
juros.

Sabe aquela reserva financeira que você está tentando fazer 
há um tempão? O dinheiro do 13º salário pode ser o pontapé 
inicial para isso, ou servir como reforço dos investimentos que 
você já tem. Depois, é hora de se planejar financeiramente 
e definir um valor para guardar todos os meses. A reserva 
financeira poderá ser útil em qualquer tipo de imprevisto, 
como perda de emprego, problemas no carro, problemas de 

saúde ou até mesmo para ajudar financeiramente parentes 
ou amigos próximos que estão vivendo um momento de 
sufoco.

Se você tem vontade de empreender e até já sabe no que 
gostaria de investir para ter seu próprio negócio, pense se o 
valor do 13º salário pode ser o investimento inicial do seu 
negócio. Para mais informações e dicas de Educação Financeira 
e Orçamento Doméstico siga a Boa Vista no Facebook.

Está com o seu orçamento equilibrado e já tem o hábito 
de poupar todos os meses? Então que tal se dar o direito de 
comprar um presente? Afinal, a gente merece! Pode ser o 
momento de realizar aquele sonho de consumo que sempre 
fica para depois. Se o valor do seu 13º não for suficiente para 
pagar o que você quer, deixe-o guardado para juntar com o 
que irá receber no ano que vem.

Dicas

Se o seu orçamento anda muito apertado e todos os 
meses é um sufoco para não ficar no vermelho, pense na 
possibilidade de deixar este dinheiro de reserva para fechar 
suas contas durante o próximo ano no azul, sem precisar fazer 
malabarismo. Faça já um orçamento do ano que vem e tente 
ver mais ou menos quanto você precisará para pagar tudo 
mensalmente. Se o resultado for vermelho, divida o valor do 
seu 13º salário em 12 meses e veja quanto terá em cada mês 
para ajudar nas despesas do dia a dia.
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