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Editorial

Sérgio Luiz Moreira
Presidente Executi vo

A capa da edição de fevereiro do nosso Informati vo 
destaca a entrega dos vales-compras aos ganhadores da 
Campanha Cupom Premiado que foi um sucesso em 2019.

Foram sorteados um total de R$ 80 mil em vales-
compras e sete Tvs de 40 polegadas. A ação contou com 
grande parti cipação de lojistas e dos consumidores.

Agradecemos a todos por acreditarem no potencial 
de mais uma campanha promovida pela Associação 
Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) que tem o 
objeti vo de contribuir, efeti vamente, com o crescimento 
nas vendas do comércio.  

Nesta edição também mostramos a expectati va 
do crescimento industrial para 2020, o oti mismo dos 
empresários com aumento das vendas de materiais 
escolares neste período do ano, orientações aos 
consumidores na  prevenção de ações de golpistas ou 
quadrilhas, palestra sobre metas e objeti vos realizada 
em janeiro, a diminuição do percentual de consumidores 
inadimplentes que pretendem fazer novas compras a 
prazo após quitas dívidas, entre outras curiosidades.

Óti ma leitura a todos.

Associação Comercial e Industrial de Piedade

Cupom Premiado, palestra, indústria 
e curiosidades
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Expectativa nas vendas de materiais escolares 
é positiva para o setor papeleiro

Com a chegada de janeiro, as papelarias apresentam 
movimento em razão da comercialização de materiais escolares. 
A expectati va é de que este ano as vendas cresçam, em média, de 
5% a 10% em relação ao mesmo período de 2019.

O proprietário da Anchieta Center, localizada na área central 
do município, analisa este período como positi vo. "Esperamos um 
crescimento de 5% nas vendas comparado com o mês de janeiro 
do ano passado. Percebemos que a economia está aquecendo e o 
brasileiro acreditando no país", destaca o empresário.

A loja, fundada em 1972, atualmente conta com 11 
colaboradores. Para o empresário é importante oferecer 
atendimento de excelência ao consumidor, além de produtos 
de qualidade e diferenciados. "Neste ano inovamos, oferecendo 
estacionamento com acesso à nossa loja e que também pode 
ser uti lizado por clientes externos. Estamos sempre pensando no 
bem-estar dos clientes", completa Alexandre.

Para Salvador Marinho, proprietário da Papelaria Cônego, a 
perspecti va de vendas neste período de volta às aulas também 
é positi va. Desde o início do mês de janeiro, a procura pelos 
materiais escolares se intensifi cou. "Percebemos aumento de 
20% na comercialização neste mês de retorno das ati vidades 
escolares", comenta o empresário.

Já em relação às vendas do mesmo período de 2019, 
Salvador acredita que o crescimento será entre 5% e 10%. Um 
diferencial, segundo ele, é que a papelaria disponibiliza eti quetas 
personalizadas, sem custo adicional, com o nome do cliente que 
realiza a compra completa da lista de materiais no estabelecimento. 
A Papelaria Cônego, que também está localizada na área central 
do município, possui 24 anos de ati vidade e está sob o comando 
de Salvador há sete anos.

Loja está localizada na Rua Cônego José Rodrigues, 5, Centro

Loja está localizada na Travessa dos Mascates, 6, Centro

J.A Comunicação

J.A Comunicação

Comércio

Fevereiro / 2020
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Palestra Metas e Objetivos é realizada na ACIP

Curso Super MEI Organize Seu Negócio 
é realizado no Sebrae Piedade

Cursos

Palestra aconteceu no Sebrae Aqui Piedade

Palestrante destaca importância de planejar as açõesBom público presti gia evento na ACIP 

J.A Comunicação

J.A Comunicação

J.A Comunicação

A palestra 'Metas e Objeti vos', ministrada por Ricardo 
Antunes, realizada em 21 de janeiro, no auditório da 
Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP), ofereceu 
ao público dicas para estabelecer metas e objeti vos de vida.

Em exposição dinâmica, o palestrante explicou o passo a 
passo para defi nir etapas de projetos, determinar prioridades 
e como lidar com as difi culdades. Para ele, não defi nir metas é 
viver do acaso. "Se a idealização não deu certo anteriormente, 
não quer dizer que não é para acontecer", comenta.

A ação teve apoio da ACIP e contou com público esti mado 
em 60 pessoas. Ricardo comenta que fi cou sati sfeito com o 
resultado da palestra que teve uma boa repercussão.

O curso Super MEI – Organize seu Negócio foi realizado 
de 20 a 23 de janeiro e atendeu cerca de 30 pessoas. A 
capacitação foi voltada ao Microempreendedor Individual 
(MEI) já formalizado e aconteceu no Sebrae Aqui Piedade.

Os alunos também ti veram a oportunidade de parti cipar 
do Programa Juro Zero Empreendedor, uma parceria entre o 
Governo do Estado e o Sebrae-SP para oferecer crédito com 
juro zero para os MEIs paulistas que concluíram o programa 
Super MEI e não possuem restrições cadastrais no CNPJ e no 
CPF. Para informações sobre os próximos cursos entre em 
contato pelo telefone: 3340-1991.

Fevereiro / 2020
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Obter conhecimento sempre foi fundamental para as 
pessoas que pretendem conseguir espaço no mercado 
de trabalho, seja no primeiro emprego ou para alcançar 
objeti vos maiores na vida profi ssional.

Atualmente, com a velocidade da informação nos 
meios de comunicação via internet, cada vez mais 
aumenta a necessidade de buscar conhecimento, 
fazendo com que todos se atualizem por meio de 
cursos, palestras, ofi cinas, entre outras ati vidades.

Notada esta necessidade, a Associação Comercial e 
Industrial de Piedade (ACIP) sempre promove ações 
que buscam levar ainda mais conteúdo aos empresários 
e colaboradores ligados aos setores do comércio, 
indústria e agricultura.

A ACIP mantém relevantes parcerias com o Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

Importância de cursos para 
o mercado de trabalho

Mercado de Trabalho

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

(SEBRAE), Sindicato Rural, Associação dos Pequenos 
Produtores Rurais de Piedade (APPRUP), entre outras 
insti tuições interessadas em levar ainda mais conteúdo 
a todos.

Piedade conta com escolas, como a ETEC, a Nova Nett  
e universidades, como a Anhanguera, que oferecem 
cursos em diversas áreas.

Hoje, o mercado de trabalho está atrás de 
profi ssionais qualifi cados, com foco e aperfeiçoamento 
de área específi cas, com maior direcionamento para o 
ramo que a pessoa pretende seguir. 

Aproveite 2020 para buscar aperfeiçoamento 
profi ssional e conseguir grandes postos no mercado de 
trabalho.

Fevereiro / 2020
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Prêmios

ACIP entrega vales-compras da Campanha Cupom Premiado de Natal

O presidente da Associação Comercial e Industrial 
de Piedade (ACIP), Sérgio Luiz Moreira e o diretor Jair 
Fresneda realizaram entrega de vales-compras aos 
ganhadores da Campanha Cupom Premiado de Natal.

A cerimônia de entrega aconteceu no dia 16 de 
janeiro de 2020, no auditório "Helmut Kurt Schneider". 
Também foram entregues o valor de R$ 100,00 para 
os vendedores dos vales-compras de R$ 5.000,00.

Fotos J.A Comunicação

ACIP entrega vales-compras da Campanha Cupom Premiado de Natal

Fevereiro / 2020
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ACIP entrega vales-compras da Campanha Cupom Premiado de Natal
"Parabenizamos os ganhadores dos vales-compras 

desta importante ação promovida no comércio 
piedadense que conta com grande parti cipação da 
população e parceria de mais de 60 lojas de Piedade. 
Junto à nossa diretoria, já estamos elaborando a 
campanha para 2020 que terá novidades para todos", 
destaca o presidente da ACIP.

J.A Comunicação

Fevereiro / 2020
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Economia

Cai percentual de consumidores inadimplentes que
 pretendem fazer novas compras a prazo após quitar dívida

O número de consumidores inadimplentes que pretendem 
fazer novas compras a prazo após quitarem suas dívidas 
atrasadas caiu de 18% para 15%, quando se compara o 
2º semestre de 2019 com o mesmo período de 2018. A 
constatação é da Pesquisa Perfi l do Consumidor Inadimplente, 
feita pela Boa Vista, durante os últi mos seis meses de 2019. 
Outros 58% afi rmam que não pretendem fazer novas compras 
a prazo (contra 56% no mesmo período de 2018), enquanto 
27% ainda não sabem ao certo (eram 26%).

Dentre os 15% que esperam fazer novas compras, 23% 
querem comprar a casa própria, e 18% automóvel ou moto. O 
gráfi co a seguir ilustra os números.

Contas que levaram à restrição
Questi onados sobre que ti pos de produtos ou serviços 

geraram a restrição, a maioria indicou o pagamento de contas 
diversas (27%), seguido de emprésti mo pessoal (15%) e custos 
de alimentação (15%). Entre as contas diversas, as despesas 
com educação foram as mais citadas (34%), seguidas de taxas 
e tarifas (IPTU, IPVA, condomínio, etc.) (28%) e despesas 
com saúde (19%). O gráfi co e a tabela a seguir ilustram estes 
números.

Meio de pagamento da conta que gerou restrição
28% dos consumidores afi rmam que a restrição aconteceu 

ao comprarem bens ou contratarem serviços cujo pagamento 
estava atrelado ao boleto bancário. Depois vêm o cartão de 
crédito (24%), o cartão de loja (13%), carnê de fi nanciamento/
crediário (13%), emprésti mo pessoal (10%), cheque-especial 
(8%) e cheque pré-datado (4%).

Metodologia
Cerca de mil pessoas, em todo o Brasil, responderam à 

pesquisa Perfi l do Consumidor Inadimplente realizada por meio 
de questi onário eletrônico, ao longo do 2º semestre de 2019, 
pela Boa Vista. Seus objeti vos: identi fi car as reais condições do 
consumidor em honrar com seus compromissos fi nanceiros; 
medir o nível de endividamento e o comprometi mento da 
renda com o pagamento das contas. Os resultados consideram 
2% de margem de erro e 95% de grau de confi ança.

Fevereiro / 2020
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GUIA PRÁTICO DE ORIENTAÇÕES E PREVENÇÃO A GOLPES
Este texto, que está inserido em uma carti lha desenvolvida pela Polícia 

Civil do Estado de São Paulo e comparti lhada com a Associação Comercial e 
Industrial de Piedade (ACIP) para ser replicada também aos comerciantes, 
tem por fi nalidade orientar a população na prevenção quanto a ações de 
atores hosti s (golpistas) ou quadrilhas.

Diariamente, diversos ti pos de golpes têm sido aplicados por quadrilhas 
especializadas ou elementos hosti s, notadamente nos idosos. Os 
estelionatários têm revelado possuir grande conhecimento sobre dados 
pessoais das víti mas, o que facilita a ação hosti l. A grande incidência dos 
golpes ocorre em razão da falta de informação por parte das pessoas ou 
do excesso de ambição. Assim, foi produzida esta carti lha, com o objeti vo 
de informar as diversas modalidades de golpes e de propor medidas de 
segurança para salvaguardar o público interno.

CONFIRA ALGUMAS DAS PRINCIPAIS ORIENTAÇÕES
REGRAS BÁSICAS DE PROTEÇÃO CONTRA GOLPES - nunca aceite 

ajuda de estranhos, especialmente em bancos; não forneça ou confi rme 
dados parti culares por telefone, pois você não sabe quem está do outro 
lado da linha. Oriente seus familiares e sua secretária do lar a respeito; 
jamais reaja a assaltos ou sequestros, cuidado com sua documentação 
pessoal, desconfi e de ofertas generosas, procure tratar pessoalmente 
assuntos com as insti tuições fi nanceiras credenciadas; não seja ingênuo 
(dinheiro fácil não exis te),  seja prudente quando tratar de assuntos 
fi nanceiros; nunca deposite dinheiro na conta de desconhecidos, controle 
sua ambição; nunca guarde o cartão e a senha no mesmo lugar.  

GOLPE DA PASSAGEM AÉREA - o estelionatário vende uma passagem 
aérea com preço muito abaixo do de mercado, alegando ser fruto de bônus 
de cartão de milhagem. A víti ma compra-a e, no momento do embarque, 
ocasião em que é solicitada a identi dade, é noti fi cada que a passagem 
foi adquirida com cartão roubado, sendo impedida de realizar a viagem e 
acusada de conluio no golpe. Fique atento, somente compre passagens de 
companhias ofi ciais.

GOLPE DO EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO EM NOME DE 
FALECIDO - o estelionatário, com informações privilegiadas, aproveitando-
se do período imediato ao falecimento de uma pessoa, em que a família 
ainda se encontra abalada, realiza um emprésti mo em insti tuições 
fi nanceiras civis uti lizando-se de dados do falecido. Os fraudadores, por 
vezes, obtêm sucesso em algumas empresas que oferecem crédito fácil 
sem comprovação de renda, apenas apresentando documentos forjados 
ou roubados. 

GOLPE DO PECÚLIO - víti ma recebe telefonema ou correspondência 
de uma pessoa que alega ser funcionário de associação, de empresa de 
previdência privada, informando sobre um suposto saldo de pecúlio a 
receber e oferecendo o saque imediato. O estelionatário solicita que 
seja efetuado um depósito correspondente a 10% do valor que a víti ma 
teria a receber em uma conta corrente indicada. Por estar de posse de 
dados pessoais como nome, CPF, endereço, número da conta, etc, o 
estelionatário deposita na conta corrente da víti ma um cheque furtado/
roubado, que fi ca bloqueado por mais de 24 horas e depois é sustado.

GOLPE DO FALSO SEQUESTRO - o estelionatário liga para a víti ma e 
diz que sequestrou algum parente da mesma. Ele exige que uma quanti a 
em dinheiro seja depositada em uma conta corrente e não permite que 
a pessoa desligue o aparelho. GOLPE DE PARENTES EM DIFICULDADE - o 
estelionatário se passa por um parente em apuros e pede por telefone que 
a víti ma deposite uma quanti dade de dinheiro para socorrê-lo.

GOLPE DO CONSÓRCIO - o falsário uti liza uma empresa de fachada e 
induz a víti ma a ingressar em grupos de consórcio, mediante o pagamento 
antecipado de taxas, bem como a prestação mensal de cotas pelo período 
mínimo de 12 meses. Decorrido o prazo, a "empresa" fecha e a pessoa fi ca 
com o prejuízo.

GOLPE DO FALSO GERENTE DE BANCO - o estelionatário ou ladrão, 
passando-se por funcionário do banco, após organizar a fi la, recolhe dos 
clientes as guias de depósito com dinheiro, pedindo que aguardem o 
recibo por alguns instantes e sai rapidamente do local. GOLPE DO BILHETE 
PREMIADO - o estelionatário, dizendo ser de outro Estado, afi rma que a 
víti ma tem um prêmio a receber e convence-a a acompanhá-lo até o local 
de recebimento da premiação. O bilhete é oferecido por preço irrisório. 
Recebido o valor combinado o estelionatário foge.

GOLPE DA PROMOÇÃO DE PROGRAMA DE TV - o meliante liga para 
a residência da víti ma, dizendo ser da produção de um programa de 
televisão, que a pessoa foi sorteada e tem prêmios a receber. No entanto, 
para validar a ação, a víti ma deve comprar cartões de telefone e recarregar 
o número do celular orientado pelo estelionatário. 

GOLPE DA MENSAGEM PREMIADA VIA CELULAR - estelionatário 
envia mensagem para o celular da víti ma, informando que ela ganhou um 
prêmio e que para recebê-lo deverá depositar uma quanti a em dinheiro 
na conta corrente do meliante. Após o depósito, a pessoa percebe que foi 
víti ma de um golpe e fi ca com prejuízo.

GOLPE DO PRÊMIO DA EMPRESA DE TELEFONIA - Meliante liga para a 
víti ma, dizendo ser da empresa de telefonia, informando que ela ganhou 
um prêmio e que, para recebê-lo, terá que comprar cartões telefônicos. 

GOLPE DA SUPOSTA EMPRESA DE TELEFONIA - estelionatário, 
passando-se por funcionário da empresa concessionária de telefonia, liga 
para o celular da víti ma dizendo que foi detectado um defeito naquele 
aparelho e solicita que a pessoa digite um número por ele fornecido. Com 
esta simples ação, o meliante clona o número da linha e a uti liza de forma 
indiscriminada, realizando ligações interurbanas e internacionais.

GOLPE DA PIRÂMIDE OU PROGRAMA DE AJUDA MÚTUA - é recebido 
um e-mail ou uma lista contendo quanti dade variável de nomes de 
pessoas com suas respecti vas contas bancárias. Quem aderir ao Programa 
deverá depositar uma  quanti a na conta dessas pessoas. Ao parti cipar da 
Pirâmide, o nome do indivíduo passa pelas demais posições e receberá 
depósitos de outros parti cipantes. No entanto, ninguém deposita nada em 
sua conta e a víti ma fi ca com o prejuízo. 

GOLPE DA AÇÃO JUDICIAL - A víti ma é contatada, via telefone e 
por correio (falso informati vo), por um cidadão que se apresenta como 
advogado, representante jurídico dos inati vos e pensionistas, o qual 
informa sobre o ganho de uma ação judicial coleti va. O meliante solicita que 
a pessoa ligue para um telefone e informe-se (com um outro fraudador) 
sobre o número da conta  em que deverá ser efetuado o pagamento 
referente às custas processuais. 

Nunca acredite em pessoas estranhas com propostas muito vantajosas. 
As insti tuições fi nanceiras, as seções de inati vos e pensionistas e outras 
organizações não enviam funcionários à residência de ninguém, solicitando 
qualquer ti po de recurso ou valor em dinheiro.

Agradecendo o belo trabalho da Polícia Civil de São Paulo e também 
a autorização para o comparti lhamento, esperamos que este documento 
possa ser úti l para a população piedadense.

Dicas

Fevereiro / 2020
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Indústria

CNI estima crescimento da indústria de 2,8% em 2020
Segundo confederação do setor, economia brasileira voltou a crescer de forma gradual

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) projeta que o setor 
deve crescer 2,8% no em 2020, impulsionando o desenvolvimento 
da economia, que deve avançar 2,5%, segundo boleti m divulgado 
em dezembro de 2019.  "As empresas iniciarão o ano com 
condições fi nanceiras mais favoráveis, com taxas de juros mais 
baixas e menor endividamento. Além disso, a ociosidade dá os 
primeiros sinais de queda, ao mesmo tempo que as expectati vas 
seguem oti mistas", justi fi cou a enti dade, em relação à perspecti va 
para a formação bruta de capital fi xo.

Em seu boleti m sobre a economia brasileira em 2019 e 2020, a 
CNI previu que o consumo das famílias subirá 2,2%, ao passo que o 
consumo do governo terá alta de 0,6%. Já a contribuição do setor 
externo para o PIB será negati va em 0,3 ponto percentual. Pela 
óti ca da oferta, a expectati va da CNI é de um aumento de 3,0% 
da agropecuária, 2,8% da indústria e 2,1% do setor de serviços. Se 
confi rmada, a expansão de 2,8% para a indústria seria a mais alta 
desde 2011.

"Temos observado uma reação do setor de construção", 
pontuou o gerente executi vo de Políti ca Econômica da CNI, Flávio 
Castelo Branco, acrescentando que os juros mais baixos estão 
contribuindo de maneira decisiva para esse aquecimento.

A alta esperada para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2020 
pela CNI é um pouco mais oti mista que o avanço de 2,25% 
enxergado pelo mercado, conforme a últi ma edição do Boleti m 
Focus, divulgada na segunda-feira.  Já para este ano, a esti mati va 
da CNI é de aumento de 1,2% do PIB, ante 1,12% da pesquisa 
Focus.

Pelos cálculos da CNI, os investi mentos devem avançar 2,8% este 
ano e o consumo das famílias 1,9%. Em contraparti da, o consumo 
do governo deve cair 0,2% e a contribuição do setor externo será 
negati va em 0,6 ponto. Para a enti dade, a agropecuária exibirá 
um avanço de 1,7% em 2019, seguida pelo setor de serviços, com 
expansão de 1,4%, e pela indústria, com aumento de 0,7%.

Fonte: www.veja.abril.com.br/economia

Fevereiro / 2020
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