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Palestras e Oficinas capacitam 
empresários para fortalecer o comércio 

Alteração no Trânsito
Estacionamento na 
Comendador Parada funciona 
em sistema de 45 graus

COTMAP
ACIP patrocina novo uniforme da 
Cooperativa dos Trabalhadores do 
Meio Ambiente

Turismo Rural 
Associação prestigia 
abertura do Colha e Pague 
Kaki Fuyu 
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Editorial

José Fernando Rosa Maciel
Presidente Executivo

Além das importantes Campanhas que divulgam as 
principais datas comemorativas durante o ano, fortalecendo 
as vendas do comércio piedadense, também promovemos 
oficinas e palestras que consideramos relevantes para a 
preparação de colaboradores, lojistas e comerciantes. 

Com a participação efetiva dos nossos parceiros, como 
o SEBRAE, Sicredi, Cooperativa dos Produtores Familiares 
de Piedade (Cofarp), Prefeitura de Piedade e Federação 
da Agricultura do Estado de São Paulo (Faesp), apenas em 
março realizamos quatro ações no auditório da Associação 
destacando vários temas: “Começar bem formalização”, 
“Como está a saúde financeira de sua empresa”, “Sei 
Comprar” e “Ganhe Mercado.

São ações que objetivam orientar gestores a respeito 
das vantagens e benefícios da formalização empresarial, 
mostrar os cuidados com os vilões das finanças empresariais 
e como aplicar o marketing como ferramenta para o ganho 
de mercado. 

Também nesta edição informamos o apoio da ACIP na 
compra de uniformes para a Cooperativa dos Trabalhadores 
do Meio Ambiente (COTMAP), a implantação do sistema de 
estacionamento da Rua Comendador Parada, a importância 
do planejamento no dia a dia das empresas, o dia que será 
sorteada a primeira moto da Campanha Compra Premiada, 
entre outras notícias. 

Ótima leitura ! 

Palestras e Oficinas
Associação Comercial e Industrial de Piedade
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Evento

Presidente da ACIP participa 
da abertura do Colha e Pague Kaki Fuyu

O presidente da Associação Comercial e Industrial de 
Piedade (ACIP), José Fernando Rosa Maciel, participou, no dia 
24 de março, da abertura do Colha e Pague Kaki Fuyu, um dos 
principais eventos de turismo rural do município, que contou 
com as presenças de autoridades municipais, estaduais e 
federais, além de turistas e representantes de entidades 
ligadas ao setor. 

Fotos: J.A Comunicação

Segundo os organizadores, são esperados cerca de 11 mil 
pessoas no Colha e Pague, que segue até o dia 16 de abril, 
todos os finais de semanas e feriados, das 9h às 17h.

O local conta com 1.000 pés de caqui e, além da colheita 
da fruta, a população e turistas também podem conhecer o 
jardim de flores, feira de artesanato, museu da família Sakaguti 
que reúne objetos típicos do Japão e a praça de alimentação, 
que conta com opções de pratos doces e salgados, como 
pastéis, tortas, bolos, sucos, sorvetes, yakissoba, temakis, 
shushis, entre outros.

Estiveram na abertura do evento o prefeito José Tadeu de 
Resende (PSDB), as deputadas estaduais Maria Lúcia Amary 
(PSDB) e Rita Passos (PSD), os deputados federais Vitor Lippi 
(PSDB) e Herculano Passos (PSD), além de vereadores do 
município. O sítio da família Sakaguti fica no Bairro Sarapuí de 
Cima, estrada da Vila Élvio.

Presidente da ACIP José Fernando Rosa Maciel, organizadores 
do evento e autoridades políticas da região

Autoridades da região puderam debater ideias sobre o desenvolvimento turístico do município

São esperadas aproximadamente 11 mil pessoas no Colha e Pague



Empresa
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Voga Lanches - Loja dos Sonhos 
Zaide Guilherme Ernesto ME - Bella Massa - Oycon Idiomas

Associação Comercial e Industrial de Piedade

Novos Associados

Albemar Contábil comemora 
70 anos em atividade

Atuante no ramo da contabilidade desde 1947, o 
escritório Albemar Contábil comemora 70 anos de história 
neste ano. Para Alberto Marino, proprietário da organização, 
o segredo é investir em capacitação. “Atualmente temos 
acompanhado as frequentes mudanças que ocorrem na 
legislação. Diante dessas transformações, precisamos nos 
atualizar por meio de acompanhamento e cursos para os 
funcionários”, salienta o gestor.

 O escritório é destaque por possuir o certificado 
do Programa de Qualidade de Empresas Contábeis 
(PQEC). A certificação é desenvolvida pelo Sindicato das 
Empresas de Serviços Contábeis (Sescon-SP) e Associação 
das Empresas de Serviços Contábeis (Aescon-SP). Para 
obter o PQEC, é necessário que o escritório participe de 
seminários, eventos e cursos facultativos e obrigatórios. 
“De 22 mil escritórios contábeis do Estado de São Paulo, 
somente cerca de 570 possuem o certificado do PQEC”, 
destaca Marino.  

Fotos: J.A Comunicação

Albemar Contábil fica na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 259, Centro

A capacitação é dividida em módulos, onde são 
trabalhadas as ferramentas para o estabelecimento, 
implementação e melhorias do Sistema de Gestão da 
Qualidade. “Participamos de capacitação nas áreas 
trabalhista, fiscal, gerencial, atendimento ao cliente, 
entre outras”, ressalta funcionária do Albemar Contábil. O 
escritório conta com 12 funcionários e fica localizado na 
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 259, centro. Entre em 
contato pelo telefone (15) 3244-2727.
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Campanha 2017

Maio será sorteada a primeira moto 
da Campanha Compra Premiada

Em comemoração ao Dia das Mães, a primeira 
moto da Campanha Compra Premiada da ACIP vai 
ser sorteada no dia 13 de maio, às 15h, no Calçadão. 
Também será sorteadas uma 1 TV 48” e 1 TV 32”. 

Até o final da Campanha serão sorteadas 7 motos e 
4 TVs. Confira os dias dos sorteios: dia 13 de maio, uma 
moto, 1 TV 48” e 1 TV 32”. Dia 12 de agosto, 1 moto, 
1 TV de 48” e 1 TV de 32”. Dia 6 de janeiro, 5 motos. 
Para participar da campanha, o consumidor deve pedir 
o cupom no estabelecimento participante em que 
realizou a compra.  Mais uma vez a Associação Comercial 
e Industrial de Piedade (ACIP) inova na promoção de 
campanhas que fortalecem e impulsionam as vendas 
no comércio do município. 

Foto: Divulgação

Presidente da COTMAP Andreza de Lima Gonçalves e 
presidente da ACIP José Fernando Rosa Maciel

ACIP vai patrocinar uniforme da COTMAP
A Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) 

irá patrocinar 60 uniformes para a Cooperativa dos 
Trabalhadores do Meio Ambiente (COTMAP). O apoio da 
Associação será viabilizado após solicitação da presidente 
da COTMAP, Andreza de Lima Gonçalves, que se reuniu em 
março com o presidente da ACIP, José Fernando Rosa Maciel. 

Já está sendo providenciada a confecção das camisetas, 
que terá o logotipo da ACIP. A Associação também está 
contribuindo com a produção de um novologo tipo para a 
Cooperativa.   
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Oficina

Foto: J.A Comunicação

Foto: J.A Comunicação

Palestrante Caren Jacques, consultora do Sebrae SP

O Cejusc fica localizado na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 198, Centro

Benef ícios da formalização empresarial 
é tema de of icina na ACIP

Conciliação civil gratuita é 
oferecida pelo Cejusc

A Associação Comercial e Industrial de Piedade 
(ACIP) recebeu oficina, promovida pelo Sebrae SP, com 
o tema “Começar bem formalização”, no dia 14 de 
março. O evento foi realizado no auditório “Helmut Kurt 
Schneider” da ACIP. O objetivo da oficina foi orientar 
gestores a respeito das vantagens e benefícios da 
formalização empresarial. 

A palestrante Caren Jacques, consultora do Sebrae 
SP, orientou os participantes a respeito da identificação 
e avaliação de oportunidades, planejamento e abertura 
de negócios. O Sabrae Móvel também fez atendimentos 
na data. Os serviços da unidade móvel da entidade foram 
oferecidos na Rodoviária. 

As ações do Sebrae SP são executadas em parceria 
com a ACIP, Prefeitura de Piedade, Cooperativa dos 
Produtores Familiares de Piedade (Cofarp) e Federação 
da Agricultura do Estado de São Paulo (Faesp). 

O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 
de Piedade (Cejusc) já recebeu mais de 270 solicitações para 
conciliação em 2017. No ano passado, o órgão realizou mais 
de 800 atendimentos das mais diversas questões. Segundo 
a cartilha do Cejusc, disponível no site do Tribunal de Justiça 
de São Paulo (TJSP), o objetivo do órgão é restabelecer o 
diálogo e solucionar conflitos por meio de acordos amigáveis 
entre as partes. A ação é moderada por um conciliador 
devidamente capacitado em um ambiente amigável e 
informal. “É uma oportunidade de acordo processual que 
evita um processo judicial. Aproximadamente 40% dos 
casos são solucionados”, afirma representante do Centro. 
Dentre as questões que podem ser resolvidas por meio 
de conciliação estão conflitos sobre pensão alimentícia, 
guarda de filhos, divórcio, acidentes de trânsito, dividas 
com instituições bancárias, questões de vizinhança, dividas 
em estabelecimentos comerciais e instituições de ensino, 
entre outros. O atendimento do Cejusc é gratuito. O Cejusc 
Piedade fica localizado na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 
198, Centro. Outras informações podem ser obtidas pelo 
telefone: (15) 3244-2999.
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Fotos: J.A Comunicação

Palestra

Grande público lotou o auditório da ACIP 

Presidente José Fernando Rosa Maciel firmou parceria entre ACIP e Sicredi

Palestra mostra principais vilões 
das f inanças empresariais

Ausência de um fluxo de caixa, formação de preços 
incorreta e atendimento x faturamento. Estes foram alguns 
dos vilões das finanças empresariais apresentados na 
palestra “Como está a saúde financeira de sua empresa”, 
realizada pela Fast Assessoria Financeira e a Cooperativa 
Sicredi, no auditório da Associação Comercial e Industrial 
de Piedade (ACIP), no dia 27 de março. O palestrante 
e diretor da Fast, Hygor Duarte, falou das dificuldades 
para os empresários chegarem aos números exatos da 
empresa, explicou sobre finanças e empresas familiares 
e mostrou outros vilões das finanças empresariais, como: 
regime de competência x caixa, boicote do dia a dia, 
ponto de equilíbrio e vendedor – investimento ou custo. 
Assinatura de parceria entre ACIP e Sicredi. 

Na oportunidade, houve assinatura da parceria 
firmada entre a ACIP e a instituição financeira Sicredi. O 
documento foi assinado pelo presidente da Associação, 
José Fernando Rosa Maciel e o gerente da agência Sicredi 
Piedade, Maurício Tavares.

O evento contou, ainda, com as presenças de diretores 
da ACIP e dos colaboradores da Sicredi. Com essa parceria, 
mais de 400 associados passam a ter vantagens oferecidas 
pela instituição financeira.



Foto: J.A Comunicação

Palestrante Janaína Isabel, consultora do Sebrae SP

Sebrae promove of icina “Ganhe Mercado” 
no auditório da ACIP

O Sebrae SP, em parceria com a Associação Comercial 
e Industrial de Piedade (ACIP), Prefeitura de Piedade, 
Cooperativa dos Produtores Familiares de Piedade (Cofarp) 
e Federação da Agricultura do Estado de São Paulo (Faesp), 
promoveu uma oficina sobre o tema “Ganhe Mercado”, no dia 
28 de março, no auditório “Helmut Kurt Schneider” da ACIP. 
O objetivo do evento era orientar empresários a respeito do 
uso do marketing como ferramenta para ganho de mercado. 
Quem ministrou a oficina foi a consultora do Sebrae SP Janaína 
Isabel. A orientadora trouxe aos participantes reflexões 
relacionadas à importância de se realizar uma boa estratégia 
de marketing dentro de uma empresa. “O marketing pode 
fazer com que a empresa ganhe muito mais mercado”, destaca 
a consultora. Além de apresentar vantagens relacionadas ao 
plano de marketing, a oficina buscou trazer instruções sobre o 
mercado e seus diversos aspectos. 

“Sei comprar” é tema de of icina
realizada na ACIP

A Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) 
recebeu oficina com o tema “Sei comprar”. O evento 
foi realizado no dia 28 de março, no auditório “Helmut 
Kurt Schneider”. A oficina foi mais uma ação promovida 
entre parceria com Sebrae SP, Prefeitura de Piedade, 
Cooperativa dos Produtores Familiares de Piedade 
(Cofarp) e Federação da Agricultura do Estado de São 
Paulo (Faesp). Desenvolver capacidade administrativa e 

planejamento de compras dos participantes foi à finalidade 
da oficina. A palestrante Janaína Isabel, consultora do 
Sebrae SP, abordou o tema com explicações divididas em 
tópicos como etapas da compra, elementos da compra, 
fornecedor, mercado, cliente, preço, planejamento e 
escolha do produto. Os alunos da oficina receberam 
apostila de apoio para auxiliar no entendimento do 
conteúdo. O evento teve duração de três horas.

Abril / 20178

Of icinas
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Comércio

Foto: Divulgação

Brasil se destaca como um dos maiores consumidores de chocolate do mundo

Comércio espera aumento 
nas vendas de Páscoa

Apostar na variedade de marcas de chocolates e 
oferecer melhores preços e formas de pagamentos 
são alguns dos fatores que deixam os comerciantes 
otimistas com as vendas de ovos de páscoa em 2017. 

Outro ponto a ser destacado, segundo os lojistas, é 
a data que cairá a Páscoa, uma vez que no ano passado 
a Páscoa foi comemorada no fim de março, muito 
próximo ao início do ano, quando os consumidores 
ainda estão pagando despesas como impostos, 
materiais, matrículas e uniformes escolares. 

Já neste ano, a Páscoa será no meio de abril, quando 
a população estará recuperada dos impactos negativos 
de todo o começo do ano. No município, alguns 
comerciantes esperam aumento de 5% nas vendas 
em relação ao ano passado, muitos apostam em 

oferecer marcas mais em conta, em variações de tipos 
de chocolate e em promoções para não perder em 
vendas. Segundo o site correiobraziliense.com.br, têm 
empresas no país que esperam crescimento de 10% em 
relação ao ano passado e manter a média de alta nos 
meses seguintes do ano. As empresas também apostam 
em produtos que poderão ser utilizados após a compra, 
como, por exemplo, colheres, potes, brinquedos e até 
aparelho de bluetooth, vendidos com os chocolates. 

 De acordo com a Associação Brasileira da Indústria 
de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados 
(Abicab), a produção apresentou crescimento de 13% 
de janeiro a setembro de 2016 em relação ao mesmo 
período de 2015. Por conta desses números, é previsto 
o aumento de vendas neste 2017. 

Brasil é o quinto maior consumidor 
de chocolate do mundo

Ainda segundo o site correiobraziliense.com.br, 
foram produzidas 14,3 mil toneladas de chocolate 
para a Páscoa do ano passado, o equivalente a 58 
milhões de ovos em todo país. O Brasil é o 5º maior 
consumidor de chocolate do mundo, gerando 12,4 
bilhões. Cada brasileiro consome, em média, 2,5kg 
por ano. Em relação ao mercado de trabalho, a 
Abicab estima a criação de 25 mil postos de trabalho 
no período de outubro de 2016 a março de 2017. 
Destes, 15% serão para a produção e 85% para a 
cadeia de venda. 
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Empresa

A importância do planejamento 
no dia a dia da empresa

Prefeitura vai implantar estacionamento 45 graus na 
Rua Comendador Parada a partir do dia 11 de abril 

A pesquisa é importante para o sucesso de qualquer 
negócio. A compreensão do mercado é fundamental para 
garantir que você forneça os bens e serviços corretos e com 
retorno certo. Para José Otávio Xavier de Oliveira, gerente 
administrativo, entender clientes é de vital importância e pode 
revelar informações como: onde estão, quem são, o que estão 
comprando e estilo de vida. Isso permitirá que sua empresa 
faça processo mais “limpo”, desde a pesquisa até a compra 
de novos produtos para revenda, muito mais fácil e agradável. 
Entender seus clientes já existentes também permitirá que 
busque novos clientes potenciais. 

Sabendo quem são os consumidores e o que eles estão 
comprando, você será capaz de desenvolver estratégias 
de marketing para atingir seu foco de maneira mais eficaz. 
José Otávio menciona que atualmente a grande gama de 

Com o objetivo de realizar melhorias no trânsito da região 
central do município, a Prefeitura de Piedade vai implantar sistema 
de estacionamento 45 graus na Rua Comendador Parada a partir 
da Rotatória. Com a alteração, os motoristas deverão estacionar os 
carros ao lado direito da via. 

A mudança ocorrerá no dia 11 de abril e permitirá melhorias no 
fluxo de carros, deixando o trânsito mais organizado. Nos próximos 
dias, a Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Transporte 
e Diretoria de Transporte e Mobilidade Urbana realizarão as 
demarcações de vagas na rua e orientarão os motoristas por meio 
dos agentes de trânsito. A ação conta com apoio da Associação 
Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) que também informará o 
comércio local sobre a alteração do estacionamento na rua.    

clientes está conectada a internet e é importante aproveitar 
as ferramentas disponíveis. Não só você será capaz de 
desenvolver estratégias dependendo do nível de pesquisa 
de mercado, mas poderá também criar novas ideias de 
venda, desenvolvimento e distribuição de novos bens e 
serviços, tomada de decisões quando se trata de diversificar 
e aumentar ou reduzir a produção da sua empresa. Se você 
conhece os detalhes de seu negócio, quantas vendas você 
está fazendo, onde essas vendas estão sendo feitas, o que os 
clientes querem, como segmentar clientes potenciais, como 
desenvolver e expandir seus negócios e os planos da sua 
empresa, parabéns, você está minimizando drasticamente 
seu risco. Quanto menor o risco, mais você pode investir no 
desenvolvimento de seu negócio sem ter que se preocupar se 
sua empresa vai perder dinheiro. Então agora, mãos à obra. 

Estacionamento 45 graus pretende melhorar o fluxo de carros no centro

Foto: Ass. Imp. PMP



Comércio

Dinheiro do FGTS pode 
contribuir para o aumento 
nas vendas do comércio

Muitos trabalhadores de Piedade já começaram a receber 
o dinheiro do saque de contas inativas do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS) disponível na Caixa Econômica 
Federal desde o dia 10 de março. Mais de 7.000 pessoas serão 
beneficiadas. A previsão é de que seja feito o pagamento de R$ 
12 milhões no período de quatro meses. A Associação Comercial 
e Industrial de Piedade (ACIP) acredita que boa parte das pessoas 
que receberão dinheiro do FGTS inativo deverão realizar compras 
no comércio local ou até mesmo aproveitar a oportunidade para 

negociar com lojistas prestações que eventualmente possam estar 
atrasadas devido ao acúmulo de contas que são necessárias pagar 
neste início de ano, como o IPVA, IPTU, entre outras.   “É um valor 
expressivo e será muito importante para movimentar as vendas 
do comércio piedadense, uma vez que muitos ainda sentem o 
reflexo da crise econômica que o país vem passando nos últimos 
anos”, analisou o presidente da ACIP, José Fernando Rosa Maciel. 
“Pensamos que é importante investir com planejamento, para que 
esse dinheiro extra possa ser muito bem utilizado”, concluiu. 




