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Pesquisa
ACIP vai contratar 
serviço para realizar 
pesquisa no comércio
 

Feira 
Feira Noturna 
dos Produtores acontece 
somente às sextas-feiras  

Curso
Abertas as inscrições 
para Curso de Gestão 
Comercial 

Evento foi realizado dia 15 de janeiro e contou com as 
presenças do presidente e diretores da ACIP

ACIP entrega R$ 45 mil em prêmios 
aos ganhadores da Campanha “2018 dá Sorte”
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Editorial

Sérgio Luiz Moreira
Presidente Executivo

A entrega de mais de 50 prêmios mostrou o quanto foi 
importante a realização de uma campanha que apresentou 
diversas oportunidades aos consumidores que compraram 
seus produtos no comércio local e confiaram, mais uma vez, 
na ação promovida pela Associação Comercial e Industrial 
de Piedade (ACIP).

São mais de 50 pessoas que utilizaram ou ainda utilizam 
seus vales-compras para consumirem nas lojas participantes 
da campanha, o que dá ênfase ao lema da entidade: Aqui eu 
Moro, Aqui eu Compro.

Agradecemos a todas as empresas que mais uma vez 
acreditaram nesta iniciativa e aos clientes que participaram 
efetivamente desta importante ação que tem o objetivo 
de impulsionar as vendas do comércio. A ACIP já planeja 
a campanha de 2019 que em breve será divulgada pelos 
meios de comunicação da Associação.

Além dos vales-compras entregues aos ganhadores da 
Campanha “2018 dá Sorte”, esta edição do Informativo da 
ACIP mostra as expectativas de crescimento da economia 
para 2019, oportunidade e visão estratégica no setor 
da indústria, o curso de gestão comercial oferecido pela 
Associação, informações da Feira Noturna dos Produtores 
de Piedade e muito mais.

Ótima leitura a todos.

Mais de 50 ganhadores
Associação Comercial e Industrial de Piedade
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Feira Noturna

Dia da Feira Noturna dos Produtores 
de Piedade não foi alterado, acontece 

todas às sextas-feiras
Barracas de produtos agrícolas, espetinhos, 

chopp artesanal, churros e muito mais

A Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) in-
forma que o dia da tradicional Feira Noturna dos Produtores 
de Piedade não foi alterado. O local continua aberto ao 
público todas às sextas-feiras, a partir das 18h, na Praça de 
Eventos da Rodoviária. Além do comércio de produtos agrí-
colas de Piedade e o espaço de alimentação que oferece 

Fotos: J.A Comunicação

comida típica japonesa e pastel, a feira oferece espetinhos, 
chopp artesanal, churros, cocada e uma variedade de doces. 
No local ainda tem espaço para o turismo e artesanato lo-
cal. Esta importante ação é realizada pela ACIP com apoio 
da Prefeitura. Traga sua família e prestigie esse importante 
evento oferecido para todos.

Barracas da Praça de Alimentação Barracas de turismo e produtos agrícolas

Feira atrai grande público todas às sextas-feiras

Local conta com venda de espetinhos e Chopp



Eventos
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Confira a programação do 
Carnaval de Piedade

De 2 a 5 de março, na Praça de Eventos da Rodoviária    

O Carnaval 2019 acontece nos dias 2, 3, 4 e 5 de mar-
ço. A festa promovida pela Prefeitura traz diversão e folia 
para toda família. Neste ano, para garantir mais segurança 
e comodidade aos munícipes e turistas, toda programação 
ocorre na Praça de Eventos da Rodoviária, localizada na 

Foto: Divulgação

Rua Benjamin da Silveira Baldy, ao lado da Rodoviária. A 
folia tem início no sábado, dia 2 de março, às 18h, com 
concentração dos blocos. Às 19h quem se apresenta é a 
Bateria Voz do Morro. O primeiro dia se encerra com show 
da Banda Voz do Morro, a partir das 20h. No domingo, dia 
3 de março, tem matinê com a Banda Tradição do Carnaval, 
às 16h. Às 18h, o Grupo Atitude Digna sobe ao palco para 
agitar o público. 

Quem fecha o segundo dia de folia é a Tradição do 
Carnaval com show a partir das 19h30.

No dia 4 de março, segunda-feira, a programação come-
ça às 18h com concentração dos blocos. A Bateria Voz do 
Morro faz a batucada às 19h. A partir das 20h tem Banda 
Voz do Morro para encerrar o terceiro dia de carnaval. Na 
terça-feira, dia 5 de março, a festa começa às 16h com a 
#CiaRequebra e Requebra Kids. O Grupo Doce Refúgio sobe 
ao palco às 18h. Quem encerra o Carnaval 2019 é a Banda 
Harmonia, a partir das 19h30.
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Curso

Inscrições abertas para Curso de Gestão 
Comercial promovido pela ACIP

Aulas iniciam em março, ocorrerão à noite duas vezes por 
semana e o período do curso é de 9 meses    

Foto: Divulgação

Estão abertas as inscrições para as pessoas interes-
sadas em participar do Curso de Gestão Comercial que 
será realizado pela Associação Comercial e Industrial 
de Piedade (ACIP) para empresas e pessoas associadas 
e não associadas à entidade. A inscrição pode ser fei-
ta no período das 9h às 17h, diretamente na sede da 
ACIP, localizada na Rua Fernando Croccia, 126, Centro, 
ou pelos telefones 3344-9770 ou 9 9143-1357.

Sobre o Curso
O curso é voltado para funcionários que trabalham 

praticamente em todos os departamentos de uma 
organização. Também para aqueles que são responsá-
veis pela comunicação de previsões e demandas aos 
fornecedores, efetuam controle quantitativo e qualita-
tivo de produtos e procedem a sua armazenagem no 
estabelecimento comercial. As aulas ainda atendem os 
profissionais que operacionalizam planos de marketing 
e comunicação, logística, recursos humanos e comer-
cialização. O objetivo é formar profissionais que apre-
sentem um conjunto de competências pessoais gerais 
trabalhadas ao longo da programação didática.

A previsão de início do curso é para março de 2019 
e terá duração de 9 meses. A mensalidade será R$ 
50,00 para associados à ACIP e R$ 75,00 para não 
associados. As aulas serão ministradas duas vezes 
por semana (segunda e quarta), das 19h às 21h. Os 
alunos recebem materiais apostilados, contendo lin-
guagem prática e dinâmica e são permanentemente 
acompanhados pelo orientador de aprendizagem e 
Gerente Comercial da ACIP, Marcos Sanctis, que será 
o responsável pela organização das aulas, mediação, 
registros de frequência e o apoio aos alunos durante a 
realização de atividades de estudo, pesquisa, debate 
e avaliação de aprendizagem nas aulas.
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Entrega de Prêmios

ACIP entrega prêmios da Campanha
“2018 dá Sorte”

O presidente da Associação Comercial e Industrial de 
Piedade – ACIP, Sérgio Luiz Moreira, o vice-presidente 
Anderson Luis Girotto e os diretores Jair Fresneda e 
Edno Aparecido de Souza realizaram entrega dos prê-
mios da Campanha “2018 dá Sorte” – Natal. O evento 
foi promovido no auditório Helmut Kurt Schneider, da 
própria Associação, no dia 15 de janeiro, na presença 

Auditório da ACIP com os ganhadores dos prêmios

dos ganhadores e de representantes das empresas 
participantes da campanha. A entrega dos prêmios 
foi referente aos sorteios de 50 vales-compras de R$ 
500,00, dois vales-compras de R$ 5.000,00 e um vale-
compra no valor de R$ 10.000,00.

“Quanto mais a gente agradece, mais as coisas boas 
acontecem”, destaca a ganhadora de R$ 10.500,00 
Alessandra Yuri Ogata Rojo que ganhou dois prêmios e 
recebeu R$ 10.500,00 em vales-compras. Ela comen-
tou que perdeu a conta do número de cupons preen-
chidos e depositados na urna do Centro Automotivo 
Pontal, onde realizou suas compras. 

Em entrevista para o Informativo da ACIP, Yuri desta-
cou. “Tenho foco na minha frase de vida: quanto mais 
a gente agradece, mais as coisas boas acontecem”.

Diretores da ACIP entregam prêmios de R$ 10.500,00



Uma das ganhadoras do prêmio de R$ 500,00

Presidente da AMAP recebe prêmio de R$ 500,00

Entrega de um dos prêmios de R$ 500,00 Um dos ganhandores do prêmio de R$ 500,00

Ganhador do prêmio de R$ 5.000,00 Ganhadora do prêmio de R$ 5.000,00
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“Muita fé”
A sortuda também ressaltou que ganhar os prêmios 

foi uma das maiores emoções de sua vida. “Sempre fui 
uma pessoa otimista. Sabia que esse ano começaria 
com tudo, mas jamais imaginei ter tamanha sorte de 
ganhar o maior prêmio. Confesso que tenho muita fé 
em Deus, foi a ele que agradeci de primeiro momento. 
Foi uma surpresa maravilhosa”, disse emocionada.

Campanha positiva para o comércio
Para a ganhadora, esse formato de campanha da 

ACIP é fundamental para o município. “Ajuda a popula-
ção e sem dúvidas influencia positivamente o comércio 
local. As oportunidades oferecidas pela Associação fa-
zem com que as pessoas deem mais valor ao município 
e mostra o potencial de Piedade”, finalizou.

Entidade recebe prêmio
Entre os mais de 50 ganhadores, a Associação Amigos 

dos Autistas de Piedade (AMAP) foi sorteada e recebeu 
R$ 500,00 em vales-compras. Os cupons em nome da 
entidade foram preenchidos pela Caixaria Liberdade. O 
presidente da AMAP, Henrique Antunes Pereira, agrade-
ceu a empresa e disse que além de outras prioridades, o 
dinheiro será utilizado também para a compra de material 
pedagógico e de limpeza. “Parabenizamos a ACIP pela 
importante iniciativa. Sempre precisamos de parceria e 
apoio para desenvolvermos nosso trabalho”, destacou. 
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Economia

Boa Vista: Demanda por Crédito do 
Consumidor sobe 2,6% em 2018

A Demanda por Crédito do Consumidor caiu 1,6% em de-
zembro na comparação mensal dessazonalizada, de acordo com 
dados nacionais da Boa Vista. Em 2018 o indicador subiu 2,6% 
contra o ano anterior. Na avaliação interanual, dezembro apre-
sentou queda de 1,3%.

Considerando os segmentos que compõem o indicador, o 
Financeiro apresentou aumento de 7,0% no acumulado do 
ano. O segmento Não Financeiro teve queda de 0,6% na mes-
ma base de comparação. Os resultados de 2018 sinalizam para 

Foto: Divulgação

uma tendência positiva no indicador, sendo este o segundo ano 
consecutivo de crescimento. Ainda assim, a lenta retomada da 
economia e mercado de trabalho fragilizado continuam contri-
buindo para desaceleração do consumo e, consequentemente, 
da demanda por crédito. Entende-se que um crescimento mais 
robusto do indicador dependerá da melhora na renda, das con-
dições de crédito e diminuição da desocupação.

Abaixo a tabela com o resumo dos dados apresentados.



Fevereiro / 2019 9

Economia

BC e Ipea preveem crescimento 
econômico para 2019

A Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) 
também informa o leitor sobre economia, um setor muito 
importante para o conhecimento de todos, confira matéria.

O Banco Central (BC) manteve a projeção para o cresci-
mento da economia em 2019. A estimativa para a expansão 
do Produto Interno Bruto (PIB), soma de todos os bens e 
serviços produzidos no País, ficou em 2,4%, de acordo com 
o Relatório Trimestral de Inflação divulgado recentemente. 
Já para o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 
o crescimento no próximo ano será de 2,7%, enquanto a 
inflação deverá fechar em 4,1%.

Conforme destacado no Relatório de Inflação de setem-
bro, essa projeção é condicionada ao cenário de continui-
dade das reformas e ajustes necessários na economia bra-
sileira, notadamente de natureza fiscal”, destacou o Banco 
Central via Agência Brasil. O diretor de Estudos e Políticas 
Macroeconômicas do instituto, José Ronaldo de Souza, 
também condiciona esse crescimento à implementação de 

Foto: Divulgação

reformas que viabilizem o equilíbrio das contas públicas no 
médio prazo, principalmente a da Previdência.

“A Previdência é o principal item de despesa do governo, 
porque ela tem um crescimento projetado explosivo, ao con-
trário de outros que se mantêm sob controle”, disse Souza.

Agropecuária e indústria
De acordo com os estudos do Banco Central, as previ-

sões de crescimento para agropecuária e indústria foram 
mantidas em 2% e 2,9%, respectivamente. No setor de 
comércio e serviços, houve ligeira alta na projeção, de 2% 
para 2,1%. Já a estimativa para o consumo das famílias é de 
uma alta de 2,5%. 

“A alta deve ser de 0,8% na indústria, 0,6% na agrope-
cuária e de 1,4% em serviços. O investimento previsto no 
setor industrial é de 4,4%. O consumo das famílias deve 
expandir 1,9%, ao passo que o consumo do governo deve 
permanecer praticamente estagnado”, contrapõe o diretor 
de Estudos e Políticas Macroeconômicas do Ipea.

Diante de perspectiva de desaceleração da economia 
global, o BC reviu sua estimativa para o crescimento das 
exportações, de 6% para 5,7%, enquanto a projeção para 
as importações passou de 5,9% para 6,1%.

Conjuntura
Segundo a avaliação dos economistas do Ipea, o ajuste 

fiscal, considerado essencial para que a economia pos-
sa deslanchar, pode ser feito por meio de contenção do 
crescimento dos gastos públicos. “A redução anual pode 
chegar a cerca de R$ 100 bilhões em 2022, com reformas 
que reduzam o crescimento das despesas obrigatórias do 
governo federal”.

Fonte: Agência Brasil https://bit.ly/2EGukfJ
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Indústria

Visão estratégica do mercado: 
Perspectivas para as indústrias neste ano

A ACIP traz informações sobre indústrias. 
Confira 5 oportunidades para uma visão estratégia

2019 acaba de chegar, e com ele vêm novas perspectivas, novas 
metas e decisões importantes a serem tomadas. Nesse momento, 
uma visão estratégica é o ponto determinante para os resultados e 
a competitividade da sua indústria. A recuperação econômica e o 
aumento do nível de confiança para o consumo e para os investi-
mentos no Brasil nesse ano trazem também novas oportunidades 
para o mercado. Mas não basta saber onde se quer chegar, também 
é preciso definir o melhor caminho a seguir! Pensando nisso, nós 
separamos as 5 principais perspectivas para as indústrias em 2019, 
de forma que você possa se preparar e direcionar a sua gestão com 
foco em novos cenários e resultados!

5 Oportunidades para uma visão estratégia
1. Crescimento escalonado - Conforme o balanço anual de 2018, 

realizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), a econo-
mia foi frustrante para o setor industrial no último ano, que cresceu 
apenas 1,3%. No entanto, para a esperança dos empresários do 
setor, a CNI apresenta boas estimativas para 2019. De acordo com 
a entidade, o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil expandirá 2,7%, 
impulsionada por avanço de 3% do segmento industrial e 6,5% dos 
investimentos. Além disso, a possibilidade de aprovação de projetos 
como a reforma da Previdência também traz perspectivas melhores 
para as indústrias em 2019, influenciando ainda as taxas de desem-
prego e a inflação.

Foto: Divulgação

2. Novas tendências - A nova edição do Mapa da Indústria (2018 
– 2022), desenvolvido pela CNI, em conjunto ao SESI, SENAI e IEL, 
aponta 11 fatores-chave para a inovação e o crescimento do setor 
nos próximos anos. Entre eles, estão a Indústria 4.0 e a economia 
digital. De acordo com o documento, “a velocidade das transfor-
mações que nascem das novas tecnologias demanda estratégias e 
respostas estruturadas”.

3. Maior participação no comércio exterior - Com o avanço da 
Indústria 4.0 no Brasil, a perspectiva é que o país também alcance 
um novo patamar de participação e competitividade no comércio 
mundial de bens e serviços. Dessa forma, os gestores do setor de-
vem manter uma visão estratégica a curto e longo prazo sobre os 
desafios e as oportunidades de exportação. Para isso, o foco deve 
estar sempre na pesquisa, no desenvolvimento e na inovação.

4. Quebra da ociosidade  - De acordo com a pesquisa realizada 
pela CNI mostra, em outubro de 2018, a capacidade instalada das 
fábricas brasileiras era de 77,1%, com a queda da produtividade 
pelo segundo mês consecutivo. A ociosidade nas indústrias é um 
reflexo da crise econômica, das incertezas políticas, do alto nível de 
desemprego e do encarecimento do crédito no país. No entanto, a 
perspectiva é que esse cenário seja revertido em 2019! Na medida 
em que a economia se estabelecer e recuperar a dinamicidade, a 
previsão é que as indústrias voltem a operar com uma produtivida-
de maior e cresçam mais de 15% nesse ano.

5. Automatização das atividades - Outra tendência positiva 
esperada para esse ano é o crescimento dos investimentos com 
a automação de processos e atividades nas indústrias. Segundo 
o relatório publicado pelo Banco Mundial, em outubro de 2018, 
as empresas brasileiras gastam 1.958 horas com o pagamento de 
impostos. Esse dado demonstra a importância do setor industrial 
acompanhar a digitalização e empregar estratégias de moderniza-
ção, com foco na eficiência e otimização das tarefas.

Fonte: https://www.abc71.com.br
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Comércio

ACIP vai contratar serviço para realizar 
pesquisa no comércio

Em reunião ocorrida no dia 31 de janeiro, diretores 
aprovaram proposta do presidente da ACIP, Sérgio Luiz 
Moreira, de contratar serviço especializado de pesquisa 
de campo com empresários, produtores rurais e presta-
dores de serviços de Piedade visando o levantamento de 
informações, opiniões e necessidades de empresas asso-
ciadas e não associadas.

Objetivo
Com o resultado da pesquisa, a ACIP promoverá 

ações de acordo com as expectativas das empresas, 
além do possível desenvolvimento de novos serviços e 
representação das classes em assuntos de interesse co-
letivo. Também haverá um fortalecimento dos setores 
representados pela Associação por meio da participa-
ção ativa dos empresários com a entidade através de 
suas opiniões e anseios.

Profissional identificado
É importante que os titulares e responsáveis das 

empresas atendam e respondam aos questionamentos 
feitos pelo profissional que estará devidamente identi-
ficado. Em caso de dúvida, os empresários podem en-
trar em contato com a ACIP pelo telefone 3344-9770.




