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Editorial

José Fernando Rosa Maciel
Presidente Executivo

Nesta edição, destacamos matéria que mostra 
a importância de o consumidor ter suas garantias 
exigidas na compra do seu veículo, seja zero- 
quilômetro, seminovo ou usado. Orientamos 
o quanto é relevante saber da procedência 
do produto e dos serviços oferecidos pelas 
revendedoras.   

Informamos que além de motor e câmbio, 
muitas concessionárias apresentam outros 
serviços que objetivam fidelizar o cliente, além 
de oferecerem qualidade, preço e formas de 
pagamento. 

Ainda destacamos neste Informativo os 
esclarecimentos da Prefeitura sobre a taxa da 
coleta de lixo que começa a ser cobrada em 2018 
e abrange não só residências, mas também o 
comércio do município.

Mostramos os resultados importantes da 
economia em 2017, as boas expectativas para 
2018, palestras promovidas na Associação  e 
muito mais. 

Ótima leitura. 

Compra com garantia

Associação Comercial e Industrial de Piedade
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Entrega de Prêmios

 DS-2 Motos · Restaurante Itiban · Erica Silva Santos
Associação Comercial e Industrial de Piedade

Novos Associados

Motos são entregues oficialmente aos ganhadores 
da Campanha Compra Premiada de Natal

O presidente da Associação Comercial e Industrial de 
Piedade (ACIP) José Fernando Rosa Maciel fez a entrega 
oficial das cinco motos sorteadas na Campanha Compra 
Premiada de Natal. Os sorteios ocorreram no dia 6 de 
janeiro e a entrega aos ganhadores ocorreu no dia 31 de 
janeiro, na sede da entidade. 

Os sortudos também receberam a moto com toda 
documentação, inclusive com o IPVA 2018 quitado. 
“Agradecemos a todos que participaram da campanha 
e parabenizamos os ganhadores que acreditaram nes-
ta importante ação realizada no comércio de Piedade”, 
destaca o presidente. 

Os colaboradores que venderam produtos aos clientes 
sorteados receberam um vale-compras no valor de R$ 
100,00 que poderão ser utilizados nos estabelecimentos 

participantes da promoção. As motos entregues na sede 
da associação contou com as presenças dos ganhadores e 
de um representante de cada empresa onde o consumidor 
adquiriu o cupom. Confira o nome dos ganhadores: Carlos 
Nunes dos Santos ganhou uma Moto Yamaha Factor 
125 ED e adquiriu o cupom na loja Xavier Materiais para 
Construção. Antônio Silvino de Melo ganhou uma Moto 
Honda 125 i Fan e adquiriu o cupom na loja Hugo Hess 
Materiais para Construção. Edileia L. C. Moraes ganhou 
uma Moto Yamaha Factor 125 ED e adquiriu seu cupom 
na loja Líder Eletromóveis. Vania Aparecida Martins ga-
nhou uma moto Honda 125 i Fan e adquiriu seu cupom no 
Supermercado Pereira Filial. Alex Camargo da Silva ganhou 
uma Moto Yamaha Factor 125 ED e adquiriu seu cupom na 
loja Yoshizaki Irrigação.

Os prêmios foram entregues pelo Presidente da ACIP Fernando Rosa Maciel, na Sede da Associação

Foto: J.A Comunicação
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ACIP contra a Febre Amarela
Cerca de 300 colaboradores que trabalham no comércio local foram vacinados contra a Febre Amarela nos dias 

30 e 31 de janeiro. As vacinas foram aplicadas por uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde no auditório da 
Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP). A vacinação aconteceu entre 7h e 8h30, período que atendeu 
trabalhadores que não tinham condições de se dirigirem ao Ambulatório Médico no horário comercial. A listagem 
com o nome dos colaboradores foi realizada pela ACIP que disponibilizou um funcionário para passar em cada 
comércio das ruas centrais para saber quem ainda não havia recebido a vacina. É importante que todos sejam 
vacinados, a Campanha de Vacinação no Ambulatório Médico e postos das áreas rurais continuam até o dia 28 de 
fevereiro, entre às 8h e 10h.

Oficina Ganhe Mercado é realizada 
no Auditório da ACIP

Mais uma oficina promovida pelo Sebrae SP em parceria 
com a Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP). 
O evento ocorreu no dia 24 de janeiro, no Auditório da 
ACIP, e contou com a participação de comerciantes do mu-
nicípio. Técnicas para construir um negócio atrativo para 
clientes foi o tema central da capacitação.  

O objetivo foi mostrar os caminhos para ganhar mercado 
por meio do marketing direcionado ao público-alvo especí-
fico e promover reflexão sobre o entendimento de merca-
do, seus aspectos e ferramentas. A oficina teve duração de 
quatro horas e contou com a participação de aproximada-
mente 15 comerciantes.

Iniciativas como esta visam à capacitação dos comerciantes locais

Fotos: J.A Comunicação
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Palestra

Palestra sobre alimentação 
lota Auditório da ACIP

A alimentação é um dos aspectos fundamentais para 
o desenvolvimento do ser humano. Tendo em vista a 
importância do tema, a nutricionista Wanessa Girotto e 
o psicólogo Caio de Souza trouxeram para o Auditório 
“Helmut Kurt Schneider”, da ACIP, a palestra com o 
tema “A alimentação e suas implicações na saúde física 
e emocional”. O evento ocorreu no dia 25 de janeiro e 
lotou o auditório da ACIP.

Foi arrecadado um litro de leite de cada participante 
que foi doado a Santa Casa de Misericórdia de Piedade. 
Segundo Wanessa, o objetivo da palestra foi atingido. 
“Eu como nutricionista e o Caio como psicólogo conse-
guimos alcançar nossa meta que era passar informações 
sobre o tema. A palestra trouxe também reflexões de 
como a alimentação pode proporcionar uma qualidade 
de vida melhor para as pessoas”, destaca a palestrante.

Ao final da exposição do assunto, o público teve a 
oportunidade de tirar suas dúvidas com os profissionais. 

“Houve muita interação. Fizemos ainda uma dinâmica 
para mostrarmos a importância de se procurar ajuda 
quando houver necessidade. Também sorteamos diver-
sos brindes”, complementa a nutricionista.

Segundo Wanessa, o evento deverá ocorrer mais 
vezes atendendo pedidos de pessoas interessadas. A 
palestra contou com apoio da Associação Comercial e 
Industrial de Piedade (ACIP) e de parceiros: Inova Farma, 
Júlia Flores, Tropical Calçados, Loja Bem Estar, Empório 
Saint Pierre, Quitanda Saito e Mini Mercado Domingues.

“Agradecemos o apoio da Santa Casa, da ACIP, de nos-
sos parceiros e participantes que enriqueceram nossa 
palestra com sua presença e interação”, finaliza Girotto.

Participantes fizeram doação de leite que foi destinado 
a Santa Casa de Misericórdia de Piedade

Ao final da palestra, o público tirou dúvidas relacionadas ao tema

Fotos: J.A Comunicação
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Empresas

Revendedoras legalizadas oferecem garantias na compra do seu carro 0km ou seminovo
Lojas e concessionárias devem oferecer produtos de qualidade e garantias ao consumidor

Quem já não teve o sonho de adquirir um carro 
zero-quilômetro ou seminovo, mas fica com algumas 
dúvidas sobre suas garantias ao adquirir seu veículo? 
Uma das principais dicas para saber a procedência 
do produto que você está comprando é ter conhe-
cimento dos serviços oferecidos pela loja onde você 
está comprando. É importante saber se a concessio-
nária ou revendedora são legalizadas e oferecem aos 
clientes todas as garantias exigidas na compra do seu 
automóvel, seja um carro, moto ou caminhão.

Para melhor informar associados e consumidores 
sobre a importância destes fatores na aquisição do 
seu veículo, a Associação Comercial e Industrial de 
Piedade – ACIP vai apresentar importantes orienta-
ções. Atualmente, o quadro de associados da enti-
dade conta com seis empresas neste segmento que 
oferecem produtos de qualidade e garantia aos seus 
clientes, todas já consolidadas há anos no municí-
pio, são elas: Asa Motors, Dapsa, FS Caminhões, Gil 
Veículos, GV Veículos e Jet Motors.  

Garantias
Tradicionalmente, as empresas revendem carros 

seminovos garantindo motor e câmbio pelo perío-
do de até 90 dias,mas para atrair e consolidar seus 
clientes, muitas lojas já estão oferecendo mais do 
que apenas estes dois itens. Para minimizar a dor de 
cabeça do cliente e, claro, utilizando o bom senso 
entre ambas as partes, também são garantidos, em 
três meses, consertos que possivelmente possam 
ocorrer em peças dos automóveis. Importante, as 
garantias só começam a contar a partir da entrega 
do produto ou da finalização do serviço.

Já as concessionárias que vendem carros zero 
quilômetros oferecem garantias média de três anos, 
sendo também um bom atrativo para os compra-
dores. Normalmente, além de motor e câmbio, a 

garantia é válida para defeitos de fabricação e mon-
tagem ocorridos no uso normal do produto dentro 
do limite de quilometragem ou de tempo previstos 
no livro de manutenção.

Tanto para carro zero, seminovo ou usado, muitas 
lojas também têm atraído os clientes oferecendo, 
gratuitamente, a documentação e o Imposto sobre 
Propriedade dos Veículos Automotores - IPVA. Caso 
ocorram alguns problemas sérios de documentação, 
como por exemplo, multas antigas de veículos usa-
dos, as concessionárias também estão preparadas 
para solucionar o problema. Ainda para trazer o con-
sumidor para dentro da loja, as revendedoras têm 
investido em cursos aos colaboradores para oferecer 
bom atendimento aos clientes, além de conceder 
pequenos brindes aos compradores.

Condições para vendas
As lojas citadas acima possuem todas as condições 

para facilitar a venda do veículo. Além de qualidade, 
preço e formas de pagamentos, seja no seminovo ou 
zero-quilômetro.

Procedência das lojas
“Por isso, é muito importante que os consumidores 

tenham certeza de que a loja onde estão compran-
do trabalham legalmente. Elas precisam oferecer 
detalhes sobre o tempo de garantia e dos serviços 
que deverão ser realizados após aquisição do seu 
veículo”, afirma o presidente da ACIP, José Fernando 
Rosa Maciel. “Após estas orientações, desejamos 
uma ótima compra a todos e lembrem-se do nosso 
slogan: Aqui eu Moro, Aqui eu Compro”, destaca o 
presidente. 
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Revendedoras legalizadas oferecem garantias na compra do seu carro 0km ou seminovo
Lojas e concessionárias devem oferecer produtos de qualidade e garantias ao consumidor

Asa Motors fica localizada na Via Antônio Leite de Oliveira, 243

A FS Caminhões fica na Rua Vinte de Maio, 570, Vila Xavier

A GV fica na Via Antônio Leite de Oliveira, 330

A Dapsa está localizada na Rua Vinte de Maio, 186, Cotianos

Gil Veículos está localizada na Marginal, 1110

A Jet Motors está localizada na Via Antônio Leite de Oliveira, 243
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Eventos

Programação do Carnaval 2018

Inscrições abertas para os cursos do SENAR

Confira a programação completa do Carnaval 2018 pro-
movida pela Administração Municipal. No sábado, dia 10 
de fevereiro, a abertura do Carnaval acontece às 19h, na 
Praça da Matriz, com show da Banda Harmonia. 

Estão abertas inscrições para os seguintes cursos do 
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) que 
ocorrerão em fevereiro: Programa Olericultura Orgânica 
– sensibilização acontecerá dia 15 de fevereiro, às 8h, 
no Sindicato Rural de Piedade e Programa Turismo Rural 
– Sensibilização será realizada no dia 27 de fevereiro, às 
8h, na Casa da Cultura. As inscrições devem ser feitas no 
Sindicato Rural, localizado na Rua 31 de Março, número 5, 
Centro. Os interessados devem apresentar originais do CPF 
e RG. Os cursos são gratuitos e as vagas limitadas. Outras 
informações: 3244-1350.

No domingo, dia 11 de fevereiro, tem esquenta com a 
CIA#Requebra, às 18h, em frente à Casa da Cultura. A con-
centração do Bloco Voz do Morro acontece às 19h30, no 
início da Rua Comendador Parada. Às 20h inicia o desfile 
do Bloco Voz do Morro e outros blocos pelas ruas da cidade 
até a Praça da Matriz. O show do Bloco Voz do Morro fecha 
a segunda noite de folia às 20h45, na Praça da Matriz.Na 
segunda-feira, dia 12 de fevereiro, quem se apresenta é a 
CIA#Requebra, às 18h, na Praça da Matriz. A Banda Tradição 
do Carnaval faz show às 19h30 também na Praça da Matriz.
As atrações do último dia de festas, 13 de fevereiro,iniciam 
às 18h com esquenta em frente à Casa da Cultura. Quem 
se apresenta é a CIA#Requebra. Às 19h o Bloco Voz do 
Morro se concentra no início da Rua Comendador Parada. 
O desfile do Bloco Voz do Morro e outros blocos acontece 
às 19h30 e vai percorrer as ruas centrais até a Praça da 
Matriz. O encerramento do Carnaval 2018 ocorre às 20h, 
na Praça da Matriz, com show do Bloco Voz do Morro.

Bloco Voz do Morro será uma das atrações do Carnaval 2018

Os cursos são gratuitos e as vagas são limitadas

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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Comércio

Perspectivas 
para 2018

2018 será ano de Copa do Mundo, de eleição presiden-
cial e de recuperação da economia. A aposta otimista é dos 
empresários de micro e pequenas empresas de Piedade. 
A maioria dos empreendedores acreditam em melhora da 
economia do país nos próximos 12 meses.

Tudo indica que o consumo das famílias, retraído por 
anos, e que foi o destaque na grande recessão que viven-
ciamos, será o carro chefe do crescimento. Isso porque 
a renda familiar tende a aumentar devido a reposição e 
manutenção dos estoques, e consequente gerador de 
empregos e renda. A recuperação parece ter seu caminho 
bem delineado, basta torcer para efeitos políticos e efeitos 

relacionados às contas públicas não interferirem nessa 
retomada econômica. O setor de comércio, impulsiona-
do pelo consumo das famílias, cujo suporte, entre outros 
fatores, teve a liberação de recursos do FGTS e do PIS, 
associados ao recuo da inflação e queda da taxa de juros 
indica crescimento de 1,6%. Para este ano as estimativas 
demonstram ser favoráveis.

Finalizando, a agricultura, também apresenta boas esti-
mativas para 2018, o que aquece a cadeia do agronegócio 
(agrobusiness) composta por produtores rurais, fornece-
dores de insumos, executores de processamento, distribui-
dores e comerciantes desses produtos.
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Economia

Economia fecha 2017 em alta e gera 
expectativa de crescimento

O Brasil passa por um momento de recuperação econô-
mica e obteve importantes resultados no fechamento do 
ano de 2017. O desemprego caiu em 11,8% em dezembro 
e o setor industrial cresceu 2,5% após três anos de queda. 
Segundo previsão do Fundo Monetário Internacional (FMI), 
o Brasil avançou 1,1% no Produto Interno Bruto (PIB). Os 
dados demonstram um bom momento para a economia e 
geram expectativas de crescimento para 2018.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
atualizou suas previsões e a projeção de crescimento para 
2017 subiu de 0,7% para 1,1%. O número oficial será lança-
do no dia 1º de março. 

O ano passado foi marcado pela retomada econômica já 
no seu primeiro trimestre, quando o PIB voltou a crescer 
após oito quedas seguidas.

De acordo com dados do FMI, a previsão é que o PIB 
brasileiro tenha alta de 1,9% neste ano. Tecnicamente isto 
marca o fim da recessão e o início de uma nova perspectiva 
econômica para o país. Outro dado que gerou otimismo 
foi a supressafra de 2017, onde a agricultura produziu 238 
milhões de toneladas de grãos, algo considerado histórico 
pelo Governo Federal. Tudo isso gera influência direta nos 
âmbitos estadual e municipal. Segundo os levantamentos, 
2018 será um bom ano para a economia brasileira. 

Foto: Divulgação
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ACIP solicita à Prefeitura informações 
sobre taxa de coleta de lixo

Presidente da ACIP participa 
de reunião sobre o Carnaval 2018

Atendendo pedidos de comerciantes, a Associação 
Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) encaminhou 
questionamento à Prefeitura, solicitando ao prefeito José 
Tadeu de Resende (PSDB) informar quais motivos levaram a 
Administração Municipal a lançar a taxa de coleta de lixo no 
carnê de Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) que serão 
cobrados em 2018. 

“Agradecemos o espaço oferecido pelo jornal para infor-
mar à população que Nossa Administração quer oferecer 
melhorias no município referentes aos serviços de coleta, re-
moção e destinação final do lixo. Atualmente, os custos para a 
realização destes serviços para a Prefeitura chega ao valor de 
R$ 3,6 milhões e sem a aplicação da referida taxa, o Governo 
Municipal ficaria impossibilitado de ampliar os trabalhos já ci-
tados acima. Realizamos estudos junto à Diretoria de Tributos 
e Arrecadação e chefia de gabinete para que a taxa não cau-
sasse impactos financeiros para o contribuinte, que receberá 
melhores serviços neste setor”, explica o prefeito. 

O presidente da Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) foi 
convidado para participar da reunião que debateu vários assuntos referentes 
ao carnaval 2018. O encontro aconteceu na Prefeitura, no dia 1 de fevereiro,  
e contou com as presenças da Diretoria de Cultura e Diretoria de Turismo, de 
representantes da Polícia Militar (PM), Guarda Civil Municipal (GCM), Polícia 
Civil, Câmara Municipal, Conselho Tutelar, Conselho Municipal dos Direitos das 
Crianças e do Adolescente (CMDCA), além de secretários e diretores de vários 
outros departamentos municipais. Na ocasião, foi apresentada a programação 
do evento que ocorrerá entre os dias 10 e 13 de fevereiro. 

A Administração Municipal informa, ainda, que os co-
mércios pequenos, como loja de roupas, calçados entre 
outros, pagarão uma taxa do mesmo valor das residências 
localizadas na área central do município. Isso porque geram 
menos resíduos. Os comércios médios e grandes, como su-
permercados, mini mercados e lanchonetes, açougues, en-
tre outros pagarão um pouco a mais em razão de gerarem 
mais lixo. Também existe o fato de que todos os comércios 
localizados na região central do município terem disponibi-
lizados os serviços diariamente, diferente de outros bairros 
onde os trabalhos ocorrem três vezes por semana.  

A Prefeitura informa ainda que, como a coleta de lixo é 
feita em todos os bairros do município, incluindo a área 
rural, está sendo tributado na área urbana apenas 50% das 
despesas efetuadas. Isso ocorre após estudos criteriosos, 
tendo como parâmetro as áreas central e bairros, bem 
como o número de imóveis, frequencia da coleta e produ-
ção de lixo por setor. 

Comércio




