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Editorial

Sérgio Luiz Moreira
Presidente Executivo

O Informativo da Associação Comercial e Industrial 
de Piedade (ACIP) chegou na sua centésima edição. 
Destacamos esse número em razão da importância que 
o periódico representa para o município. Um veículo de 
comunicação sério, que divulga mensalmente informações 
ligadas ao comércio, indústria, agricultura, economia, 
cursos, oficinas, eventos culturais e turísticos, entre tantas 
outras ações promovidas em Piedade.

São três mil exemplares encaminhados aos associados e 
distribuídos aos lojistas, bancas de jornal, prédios públicos 
e em diversos pontos da cidade. Atento às transformações 
do mundo moderno, o Informativo da ACIP também é 
disponibilizado no formato digital no site oficial da entidade.

Nesta edição, mostramos o crescimento de uma 
metalúrgica piedadense que iniciou suas atividades em um 
espaço alugado de 250 metros quadrados e hoje tem galpão 
próprio com 3.000 metros quadrados de área construída, 
oferecendo 40 empregos diretos.

Informamos sobre nossa campanha de 2019 para o 
comércio e destacamos o setor da agricultura de Piedade 
que tem o primeiro produtor rural da região com a 
certificação da Produção Integrada de Morango (PIMo).

Estes e outros assuntos são destaques na edição de 
número 100 do Informativo da ACIP.

Ótima leitura.

Centésima edição
Associação Comercial e Industrial de Piedade
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Campanha

Associação Comercial e Industrial de Piedade

NOVOS ASSOCIADOS

ALMAD EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA - ESTAÇÃO FITNESS  
TONCAR AUTO MECÂNICA E ELÉTRICA - AKEMI FRALDAS - CHICO CUCA PIZZARIA E LANCHONETE
CONEGO FOTO E FILMAGEM - LUGIPAR COMERCIAL LTDA - MF.COM

ACIP prepara grande campanha 
para o comércio em 2019

Mais uma grande campanha para impulsionar 
as vendas no comércio está sendo preparada pela 
Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP). 
Este ano a campanha foi reformulada e promete mais 
prêmios e vales compra, mais sorteios, mais oportu-
nidade aos consumidores e mais visibilidade para os 
lojistas.  O gerente comercial da ACIP, Marcos Sanctis, 
já iniciou visitas às lojas e empresas para apresentar 
a campanha desta importante ação no município.  
A Associação conta com a participação de todos. 
Juntos, somos mais fortes !    

Campanha preparada pela ACIP prevê sorteios de diversos prêmios

Foto:  J.A Comunicação
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Praça de Alimentação

Dia 23 de março tem 
Colha e Pague Kaki Fuyu

A 13ª edição do Colha e Pague Kaki Fuyu inicia dia 23 de 
março e prossegue até o dia 21 de abril, no Sítio da Família 
Sakaguti. É considerado um dos principais eventos ligados 
ao turismo rural do município. Conta com jardim de flores, 
artesanatos, pratos típicos japoneses, Museu da Família 
Sakaguti e muito mais. É sucesso desde as edições anterio-
res e atrai muitos turistas para Piedade.

O Colha e Pague é promovido pela Família Sakaguti e tem 
apoio da Administração Municipal, por meio da Diretoria 
de Turismo. A Associação Comercial e Industrial de Piedade 
(ACIP) também apoia com divulgação desta importante ação 
para a cidade. O local é aberto aos finais de semana e fe-
riados, das 9h às 17h. A entrada custa R$10,00. O Sítio da 
Família Sakaguti está localizado no Bairro Sarapuí de Cima 
(Estrada Vila Elvio, Km5). Outras informações podem ser  
obtidas no telefone 3244-2973.

Fotos: Divulgação

Colha e Pague Kaki Fuyu atrai turistas
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Comércio

Vários produtos com frases e imagens de Piedade 
estampadas em camisetas, canecas, bolsas, entre outros 

Souvenirs que agradam turistas e munícipes

Produtos com atrativos turísticos de Piedade são 
opções de venda para o comércio local  

Feira Noturna dos 
Produtores de Piedade

A Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) acredita no potencial turísti-
co do município, setor que também contribui para o aquecimento do comércio local 
em diversos segmentos, entre eles, lojas de artigos para presentes e de roupas, super-
mercados, hotelaria, entre outros.

Recentemente, a Diretoria de Turismo enviou à ACIP vários produtos com frases 
e imagens de Piedade estampadas em camisetas, canecas, bolsas, imã de geladeira, 
porta porta-níquel, entre outros Souvenirs que agradam turistas e munícipes. São 
“lembrancinhas” que retratam atrativos turísticos como o Portal das Águas, Portal Torii, 
Casa da Cultura, Pedra do Elefante, Florada da Cerejeira, Vila Elvio, entre tantos outros. 
Estas peças encaminhadas à Associação são da artesã Raquel e da costureira Cecilia. 
São vendidas em pousadas e nas feiras promovidas na Praça de Eventos da Rodoviária. 
As lojas e empresas que têm interesse em conhecer os produtos e saber como comer-
cializá-los, podem entrar em contato pelo telefone 3244-2843.

Para a ACIP, é importante os lojistas aderirem essa ideia, uma vez que Piedade é 
reconhecida pelo Estado de São Paulo como Município de Interesse Turístico (MIT) e 
tem realizado ações e eventos que atraem muitos turistas para a cidade.

A Feira Noturna dos Produtores de Piedade acontece todas as sextas-fei-
ras, a partir das 18h, na Praça de Eventos da Rodoviária. Além do comércio de 
produtos agrícolas de Piedade e o espaço de alimentação que oferece 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 turis-
mo e artesanato. Esta importante ação é realizada pela ACIP com apoio da 
Prefeitura. Prestigie.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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Empresas

Com pouco mais de cinco anos em atividade no mu-
nicípio, a Acacia Produtos Metalúrgicos é um exemplo 
de que é preciso acreditar nos sonhos e que grandes 
conquistas somente são alcançadas com planejamento, 
muito trabalho, determinação e persistência. 

A empresa tem como sócios proprietários o engenhei-
ro Robson José Gomes Vanderlei e o administrador Luiz 
Francisco Albertin, ambos trabalharam em grandes em-
presas da região. A metalúrgica entrou em funcionamen-
to em Piedade no final de 2012 em um pequeno galpão 
alugado. Seu principal produto na época era a confecção 
de paletes de aço (perfil metálico) para atender varia-
dos tipos de sistemas de logística. Hoje, a metalúrgica 
tem seu próprio galpão e fornece ao mercado racks e 
embalagens específicas para atender montadoras e mul-
tinacionais que trabalham na produção de caminhões, 
tratores e automóveis.

Fotos: Divulgação

Metalúrgica Acacia acredita no 
potencial de Piedade e prevê crescimento 

para a indústria em 2019
Empresa começou em espaço alugado de 250 metros quadrados e hoje 

tem galpão próprio com 3 mil metros quadrados de área construída    

Empilhador separa devidamente os produtos

Fachada da metalúrgica Acacia
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Empresas

De espaço alugado para galpão próprio
“Iniciamos em um galpão de 250 metros quadrados e 

tínhamos apenas um funcionário. Enfrentamos algumas di-
ficuldades com a crise econômica que o país enfrentou em 
meados de 2013, mas seguimos em frente e acreditamos no 
nosso ramo de atividade. Compramos uma área de 16 mil me-
tros quadrados e em 2014 construímos nosso próprio galpão 
com 3 mil metros quadrados de construção, oferecendo 40 
empregos diretos”, destaca.

Empresa fornece para multinacionais
O empresário conta que o primeiro cliente foi uma em-

presa de Piedade, a Salmix. Hoje, a metalúrgica fornece seus 
produtos para mais de 20 empresas do Brasil, a maioria delas 
multinacionais. “Fornecemos para a Volkswagen, Ford, Fiat, 
ZF, Valtra, Nissan, MAN, Iveco, Embraer, entre outras grandes 
empresas”, destaca Robson. “Atendemos indústrias que tem 
sede no Estado de São Paulo, como Sorocaba, São José dos 
Campos, Jundiaí e São Bernardo do Campo e em cidades de 
diversos outros estados do país, como Pernambuco, Bahia, 
Rio de Janeiro e Minas Gerais”, explica. “São indústrias que 
têm origem em países como os Estados Unidos, Alemanha, 
Itália, Japão, entre outros”, menciona.

Crescimento da indústria em 2019
Em comparação com o ano passado, o sócio proprietário da 

Acacia, Luiz, acredita que este ano haverá maior crescimento 
no setor industrial. “Visitamos várias empresas e notamos que 
elas estão muito otimistas e todas aumentando sua produção 
para 2019. Também percebemos que há uma confiança nas 
reformas que o governo federal fará durante o ano. Estes e 
outros motivos nos levam a acreditar que este ano alcançará 
índices melhores que 2018”, ressalta o administrador.

Expansão da empresa
“Com o aquecimento da economia, já prevemos a expan-

são da nossa empresa e iniciamos a construção de mais um 
galpão de 650 metros quadrados. Com este crescimento, 
consequentemente também vamos oferecer mais vagas de 
emprego”, garante Luiz.

Potencial do município e colaboradores
A Acacia Produtos Metalúrgicos acredita no potencial do 

município e nos seus colaboradores. A empresa conta com 
profissionais dos setores de engenharia, comercial, compras, 
administrativo, financeiro e produção. Todos são altamente 
qualificados e recebem cursos constantemente para manter a 
qualidade dos produtos e do atendimento ao cliente.

A Acacia está localizada na Rodovia SP 79, km 114,5, Bairro 
Boa Vista, Piedade.

Produção de racks para indústrias

Setor administrativo e comercial

Produção industrial

Sócios proprietários Robson e Luis
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Comunicado

Justiça Eleitoral informa sobre revisão 
biométrica obrigatória

O Cartório Eleitoral da 089ª ZE, que atende as cidades de 
Piedade, Pilar do Sul e Tapiraí COMUNICA que a identifica-
ção biométrica será OBRIGATÓRIA nas próximas eleições. O 
prazo para comparecimento vai até o dia 19/12/2019. Quem 
não comparecer dentro do prazo fixado terá seu título elei-
toral CANCELADO.

Deverão comparecer todos os eleitores com mais de 18 
anos de idade. Pessoas idosas, deficientes ou enfermas que 
tenham dificuldade de locomoção, poderão ser dispensa-
das da revisão biométrica obrigatória; nesse caso, qualquer 
parente deverá apresentar atestado médico onde conste a 
informação de que em razão da idade avançada, deficiência 
ou da enfermidade é muito difícil ao eleitor cumprir suas 
obrigações eleitorais.

Eleitores cujo título já conste os dizeres “identificação 
biométrica” estão dispensados de comparecer tendo em 
vista que seus dados biométricos já foram devidamente 

Foto: Divulgação

coletados. O atendimento deverá ser previamente agenda-
do no site: www.tre-sp.jus.br. No dia e horário agendados, o 
eleitor deverá comparecer munido de documento original 
de identificação e de comprovante de residência recente.

Para os eleitores de Piedade e Tapiraí, o atendimento se 
dará no cartório eleitoral de Piedade, sito à Rua Dr. Campos 
Sales, 66 – casa 2 – centro – Piedade – SP; já nos casos de 
eleitores de Pilar do Sul, o atendimento será feito no posto 
de atendimento localizado em frente à rodoviária, na Rua 
Orlando de Oliveira Sales, 295 – Bairro Campo Grande – Pilar 
do Sul. Por enquanto, o horário de atendimento ao eleitor 
será das 12 às 18 horas, somente de segunda a sexta-feira, 
em dias úteis.

Aguardamos autorização do Tribunal para podermos 
ampliar esse horário, bem como em momento oportuno, 
atendermos aos finais de semana e feriados, caso necessá-
rio. Se não for possível agendar atendimento pela internet, o 
eleitor deverá comparecer aos locais mencionados para que 
se realize o atendimento, independentemente de agenda-
mento, conforme disponibilidade, ou para que seja agenda-
do no próprio cartório ou posto de atendimento, data para 
retorno.

Neste momento, estamos com baixa procura e a agenda 
está livre e temos disponibilidade para atendimento, mes-
mo sem o prévio agendamento. Não deixe para última hora, 
pois algo que você pode resolver em 10 minutos aproxima-
damente, poderá levar horas de espera em filas para quem 
deixar para os últimos meses. 

Queremos atendê-los da melhor forma possível, mas isso, 
infelizmente, não depende apenas da nossa vontade, mas 
sim em grande parte da colaboração de todos os envolvi-
dos. Colabore conosco, compareça ou divulgue essas infor-
mações a parentes, conhecidos e amigos. A Justiça Eleitoral 
agradece!
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Agricultura

Produtor Yoshiteru Sasada, do B. Pintos, primeiro da região a 
conseguir a certificação do PIMo

Produção de morango Morango já embalado para venda

Piedade tem primeiro agricultor 
certificado pelo PIMo

A Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) apoia a Agricultura de Piedade 
e abre espaço para esta importante informação para o município.

O produtor Yoshiteru Sasada, do Bairro dos Pintos, foi o 
primeiro da região a conseguir a certificação da Produção 
Integrada de Morango (PIMo) e já pode utilizar o selo nos 
seus produtos, que agora tem reconhecimento da Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). A Prefeitura, 
por meio da Diretoria de Agricultura, Abastecimento e Meio 
Ambiente, apoia os agricultores com orientação e assistência 
técnica e possibilita a certificação. A Diretoria tem como obje-
tivo estimular outros produtores a conseguirem o certificado e 
encontrar um nicho diferenciado de mercado.

O que é o PIMo?
O PIMo oferece alternativas ao sistema convencional de pro-

dução com o objetivo principal de racionalizar o uso de agrotóxi-
cos, estimular o equilíbrio do ecossistema e manter a qualidade 
e a segurança dos produtos. É um programa coordenado pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), 
passível de certificação chancelada pelo INMETRO, e que conta 
com o apoio de um elevado número de instituições de pesquisa, 
ensino e extensão para seu fomento, desenvolvimento técnico e 

Foto: Divulgação

formação de multiplicadores envolvidos no processo de conver-
são do sistema convencional para o sustentável. A Diretoria de 
Agricultura, em parceria com a Embrapa, trouxe o projeto para 
Piedade, que antes existia na região de Atibaia e Jarinu.

Como funciona?
É feita análise residual, onde é coletada uma amostra da 

produção do grupo de produtores e é levada ao laboratório 
para verificar se não há resíduos de agrotóxicos. A amostra 
escolhida responde por todo o grupo. O responsável técnico 
interno faz os relatórios mensais que passam por auditoria 
externa para finalização.

Tendência
O PIMo entende a tendência no mercado de optar por pro-

dutos mais saudáveis e com controle de uso de agrotóxicos. 
Embora o agricultor não consiga aumentar o preço final da 
mercadoria, com o certificado, ele tem uma grande economia 
nos insumos. Com o  selo, o consumidor tem a garantia de que 
está adquirindo produtos de alta qualidade que foram cultiva-
dos seguindo os devidos padrões de controle. Os produtores 
que estiverem interessados em participar do PIMo podem se 
dirigir à Casa da Agricultura, localizada na Avenida Coração de 
Jesus, 298, Vila Olinda. O atendimento é de segunda a sexta-
feira, das 8h às 17h. Informações: 3344-2205.
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Cadastro Positivo

Inclusão de nomes 
de bons pagadores no 
cadastro positivo 
poderá ser automática
Câmara aprovou projeto que permite 
às instituições financeiras incluir 
dados de consumidores no cadastro 
sem precisar da autorização deles. 
Projeto foi para o Senado.

A Câmara dos Deputados autorizou a inclusão auto-
mática dos dados dos consumidores no chamado cadas-
tro positivo, sem a necessidade da autorização deles. 
Uma iniciativa para premiar os bons pagadores. 

O cadastro positivo foi criado em 2011, mas só com 
a adesão voluntária das pessoas. Funciona assim: lojas, 
bancos, empresas de água, luz e cartão de crédito repas-
sam as informações sobre pagamentos para empresas 
de análise de crédito, que calculam uma pontuação, 
como se fosse uma nota.

Quem paga sempre em dia, tem nota mais alta. Essa 
nota é consultada pelas empresas na hora de conceder 
um empréstimo ou um financiamento. Bons pagadores 
tendem a pagar juros menores. Para participar, as pesso-
as precisam dar autorização. Até agora, só 12 milhões de 
brasileiros aderiram.

Isso pode mudar. A Câmara dos Deputados concluiu 
na quarta-feira (20) a votação de um projeto de lei 
que altera o cadastro positivo. A mudança, agora, será 

analisada pelo Senado. Se for aprovada e sancionada 
pelo presidente da República, consumidores e empresas 
terão os dados incluídos automaticamente no cadastro 
positivo, sem necessidade de autorização.

Uma empresa de análise de crédito calcula que o nú-
mero de participantes vai pular para 120 milhões e que 
22 milhões de pessoas mais pobres, sem conta bancária, 
terão acesso ao crédito. Outra expectativa é uma queda 
na inadimplência. “Com o cadastro positivo a gente es-
pera que reduza a inadimplência. 

Com a redução na inadimplência, a gente também 
espera uma redução nas taxas de juros. Então, o acesso 
ao crédito e a taxas mais baratas faz com que aumente 
o crédito e tenha essa injeção de R$ 1,1 trilhão na eco-
nomia”, disse Lucas Guedes, diretor do Cadastro Positivo 
da Boa Vista.

Fonte: g1.globo.com/jornal-nacional/noticia
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