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Editorial

Sérgio Luiz Moreira
Presidente Executivo

Associação Comercial e Industrial de Piedade

Há pouco mais de um ano de pandemia, a 
solidariedade continua sendo fundamental para 
ajudar o próximo a superar dificuldades. Muitas coisas 
mudaram neste período e o principal avanço foi a vacina 
contra a Covid-19, um sonho de todos que acabou se 
tornando realidade.  

  
Por outro lado, também temos a certeza de que 

precisamos continuar lutando. A união e parcerias são 
essenciais no enfrentamento dessa terrível doença. 

 
Acreditando nestes princípios, a Associação 

Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) se sensibilizou 
à solicitação do prefeito Geraldo Pinto de Camargo 
que nos relatou a necessidade de comprar monitores 
multiparâmetros para a Santa Casa de Misericórdia 
de Piedade. Prontamente, a Associação comprou dois 
destes equipamentos e entregou à entidade.  

Não podíamos ficar de braços cruzados. Sabendo 
das dificuldades de atendimento de dezenas de pessoas 
com Covid-19 na entidade, a ACIP e seus diretores 
imediatamente iniciaram uma campanha via Whatsapp 
para arrecadar recursos destinados à compra de um 
respirador para ser utilizado na UTI da Santa Casa. 
Esta ação durou menos de uma semana, a compra e a 
entrega do equipamento também foi realizada.   

A Associação ainda arrecadou mais recursos e 
em breve promoverá mais doações de insumos ou 
equipamentos à entidade.   

União e parceria têm sido fundamentais para salvar 
vidas e reduzir os impactos da pandemia. Mais do 
que auxiliar comerciantes, industriais, prestadores de 
serviços e agricultores, temos responsabilidade social 
para com o município.  

Seguimos com nosso lema: Juntos, Somos Mais 
Fortes. 

União e Parceria

REDAÇÃO
Jornalista: Jaderson Alves - MTB 33.190

PROPAGANDA E CRIAÇÃO
Projeto Editorial e Gráfico:
J.A Comunicação  
Edição de Arte e Fotografia: J.A Comunicação

Impressão: ITAGRAFICA
Tiragem: 3.000 exemplares
Periodicidade: Mensal
Associação Comercial e Industrial de Piedade
Rua Fernando Cróccia, 126 - Centro 
Telefone (15) 3344.9770 
Linha Emergencial (15) 3344.1766
www.acepiedade.com.br

Abril / 2021



3

Saúde
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ACIP e Unimed reduzem valores do plano de saúde 
para associados

A Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) e a 
Unimed Sorocaba tem ótimas novidades para oferecer aos 
associados e pessoas interessadas em obter os serviços de 
Plano de Saúde. Após diversas reuniões de negociação que 
contaram com a participação da diretoria da ACIP, a Unimed 
atendeu o pedido de redução de valores para associados e novos 
integrantes. 

Outras duas solicitações também foram atendidas: redução de 
três para duas vidas para novos contratos e elevação da idade 
para dependentes solteiros que era de 24 anos agora passou 
para 30 anos. Outro importante item a ser destacado é o fato 
de os associados que já têm o plano de saúde poderem incluir a 
qualquer momento novas vidas.

“Mantemos uma parceria de mais de 20 anos. O contrato 
atual da ACIP é consolidado e já tem aproximadamente oito anos. 
Diante das dificuldades enfrentadas pelos setores comerciais e 
econômicos, a Diretoria entendeu que precisava de melhores 
condições para os usuários do nosso grupo, assim realizou 
reuniões e negociações solicitando as melhorias para Unimed”, 
destacou o presidente da ACIP, Sérgio Luíz Moreira. 

“Lembrando que no ano passado (2020) a ACIP não repassou 
nenhum índice de reajuste para o grupo”, ressaltou. 

Além de oferecer um valor bem atrativo, a ACIP informa que 
os interessados podem procurar a entidade e obter informações 
sobre a possibilidade da redução de carências.  

O plano de saúde oferecido aos seus associados é sem 
coparticipação, ou seja, o usuário não paga qualquer taxa adicional 
para realização de exames, internações ou procedimentos. 

Além do plano de saúde, o usuário faz parte do quadro de 
associados de uma entidade representativa genuinamente 
piedadense, com 47 anos e fortemente atuante na cidade. 
Também tem acesso a diversos serviços de auxílio e análise de 
crédito, cursos, treinamentos e vários outros benefícios. 

“Conheça a sede da ACIP, que também possui ambiente 
adequado para realização de seus eventos e reuniões. Temos 
compromisso com nosso associado e com a nossa cidade”, 
explica Sérgio Moreira.
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Conheça o produtor que agrega valor ao seu
trabalho com o cultivo orgânico

Enio participa semanalmente da Feira Noturna dos Produtores de Piedade

Enio Pereira, 45 anos, faz parte da primeira Organização de 
Controle Social (OCS) de Piedade, denominada 'Viver a Terra 
Saudável'. Nascido na roça, o cultivo da terra sempre esteve 
presente na vida do produtor rural. Foi em 2002, por meio de 
um curso oferecido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae) na escolinha dos Correas, que o 
homem do campo se interessou pelo cultivo seguindo as normas 
e princípios da agroecologia.

Até então, Enio era empregado em outras propriedades rurais, 
mas em 2004 decidiu trabalhar por conta própria. Ele conta que 
ainda não era um cultivo totalmente orgânico, mas já naquele 
tempo não fazia uso de defensivos agrícolas, apenas de adubo 
químico. 

Em 2016, o produtor conheceu a agrônoma Luzia Natalina 
Pereira Godinho, membro da Cooperativa de Trabalho de Assessoria 
Técnica e Extensão Rural (Coater). Responsável pelas orientações 
técnicas aos agricultores que fazem a transição agroecológica, 
ela uniu um pequeno grupo de piedadenses interessados no 
mesmo propósito e os auxiliou a obter a declaração de produtores 
orgânicos.

De lá para cá, Enio agrega valor ao seu trabalho e produz alface, 
brócolis, couve, banana, limão e outras variedades, totalmente 
naturais, sem nenhum uso de produtos químicos. Os cuidados 
se baseiam em irrigação, adubação orgânica e mão de obra para 
limpar e carpir. A utilização de Trichoderma ou qualquer outro 
agente de biocontrole de doenças, de acordo com Enio, é muito 
raro em sua plantação. 

"A vantagem do cultivo orgânico é que a gente não usa veneno 
e não tem perigo de se intoxicar. E com o orgânico, tenho a certeza 
que estou levando um produto saudável para o consumidor", diz 
o produtor.

Segundo ele, o consumo de alimentos orgânicos cresceu 
significativamente, assim como também, o número de produtores. 
Ainda de acordo com o produtor, a compra de orgânicos no 
município, traz clientes fiéis para a sua barraca, toda sexta-feira, 
na Feira Noturna dos Produtores de Piedade. Compareça à feira 
e conheça de perto o trabalho de Enio Pereira. Telefone para 
contato: (15) 99698-7045.

Texto/Colaboração: Aline Nunes

Foto: Aline Nunes

Produtor Enio Pereira

Foto: Aline Nunes

Foto: Aline Nunes

Agricultor em sua lavoura mostra um de seus cultivos

Cultivo de orgânico
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Doação

ACIP doa respirador à Santa Casa
Equipamento foi adquirido por meio de recursos arrecadados pela Associação junto aos 

comerciantes, produtores rurais, cooperativas e pessoas físicas 

A Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) fez 
doação de um novo ventilador pulmonar (respirador) à Santa 
Casa de Misericórdia de Piedade. O equipamento foi entregue 
no dia 23 de março e no mesmo dia foi instalado para ser 
utilizado na UTI. 

O respirador foi adquirido por meio da iniciativa da ACIP 
que conseguiu recursos através de doações de comerciantes, 
empresários, produtores rurais, cooperativas e pessoas físicas. 

"União de forças e solidariedade são fundamentais para 
salvar vidas e reduzir os impactos da pandemia”, afirmou 
Sérgio Moreira, presidente da Associação. “Mais do que 
auxiliar comerciantes e agricultores, temos responsabilidade 
social para com o município”, acrescentou.

"Este é o único aparelho na Santa Casa que pode ser 
utilizado de forma fixa ou móvel, com a possibilidade de 
acompanhar o paciente na ambulância, caso seja necessário", 
afirmou Sérgio.

Ele destacou o papel fundamental dos associados e 
comerciantes, cujas contribuições permitem que as doações 
aconteçam com a agilidade que o momento exige.

Para a Santa Casa, o equipamento é um importante reforço 
na luta contra a COVID-19 e outras doenças.

O presidente da ACIP está conversando com o provedor 
da Santa Casa, José Eduardo Taliani, para saber de outras 
necessidades da Entidade.

Os dois monitores multiparametros doados neste ano pela 
ACIP e o respirador pulmonar doado por meio de arrecadação 
da Associação junto aos empresários, comerciantes, 
empresários, produtores rurais, cooperativas e pessoas físicas, 
permanecerão na Santa Casa após a pandemia.

“A ACIP agradece todos os doadores, pois são equipamentos 
que ficarão para a Entidade e proporcionarão aos piedadenses 
um hospital bem equipado, pronto para cuidar da saúde de 
todos nós”, finalizou Moreira.

Foto: Divulgação

Foto: DivulgaçãoProvedor da Santa casa recebe equipamento do presidente da ACIP

Respirador instalado na entidade já atende pacientes
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ACIP doa monitores multiparametros para ampliar 
estrutura de atendimento aos pacientes com Covid-19

O presidente da Associação Comercial e Industrial de 
Piedade (ACIP), Sérgio Luiz Moreira e o prefeito Geraldo Pinto 
de Camargo (MDB) participaram da entrega de monitores 
multiparametros para instalação de novos quartos de 
enfermaria que atendem pacientes com COVID 19 na Santa 
Casa.

A entrega dos equipamentos aconteceu no dia 16 de 
março e contou com as presenças do Secretário de Saúde, 
Silvio Novaes Garcia; do Diretor em Saúde, Gilberto Leandro; 
do provedor da Santa Casa, José Fernando Taliani e da 
Administradora da Santa Casa, Fernanda Tenório. 

A ACIP se prontificou a doar dois monitores após reunião 
realizada no mesmo dia com o prefeito Geraldinho, ocasião 
que conversaram sobre a situação e ampliação de atendimento 
aos pacientes com COVID-19 no município. Também estavam 
reunidos o Secretário de Saúde, Silvio Novaes Garcia e o 
Diretor em Saúde, Gilberto Leandro.

Com a doação da ACIP, a prefeitura informou que agora 
a Santa Casa conta com mais três monitores já instalados 
na enfermaria, além de outros dois que serão alugados. O 

Foto: Divulgação

Reunião entre o presidente da ACIP, o prefeito e representantes 
municipais que resultou na compra dos monitores.

prefeito já determinou a contratação de mais três auxiliares 
de enfermagem para atuar no hospital.

Por meio de ação conjunta com empresários, industriários, 
prestadores de serviços e produtores rurais, a ACIP e Prefeitura 
buscaram apoio para arrecadar recursos para aquisição de 
respirador que está sendo utilizado na ampliação de novo 
leito de UTI na Santa Casa.
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ACIP completa 47 anos  
A Associação Comercial e Industrial de Piedade – ACIP 

completou 47 anos no dia 24 de março de 2021. Desde sua 
fundação, em 1974, a entidade representa os interesses do 
comércio, da indústria, da agricultura e dos prestadores de 
serviços. A Associação teve como primeiro presidente Walter 
Gomes e para o período de 2020/2022 Sérgio Luiz Moreira, 
que exerce seu segundo mandato e permanece à frente deste 
importante cargo.

Com a união de empresários, houve a implantação do Serviço 
de Proteção ao Crédito (SPC) e ao longo de 47 anos foi conquistada 
a nova sede da ACIP, que possibilita a realização de reuniões, 
palestras, cursos e oficinas. Também foram implantados muitos 
serviços que viabilizam parcerias com o poder público municipal, 
iniciativa privada, universidades, entidades de classe, entre 
outros, sempre com o objetivo de criar e desenvolver ações que 
fortaleçam a categoria.  

Sérgio Luiz Moreira, que exerce seu segundo mandato e 
permanece à frente deste importante cargo, parabeniza todos os 
presidentes e diretores que já representaram e que representam 
a entidade com muita dedicação. Este é o principal fator que 
contribuí para os serviços oferecidos aos associados e para o 
desenvolvimento de Piedade.  Fachada da ACIP

Foto: Divulgação

ACIP doa à Prefeitura de Piedade 216 litros de tinta 
para recuperar espaços esportivos 

O presidente da Associação Comercial e Industrial de Piedade 
- ACIP, Sérgio Luiz Moreira, fez a entrega de 12 latas de 18 litros 
de tinta (236 litros) ao Diretor de Esportes e Lazer, Agostinho 
de Moura Júnior. A doação do material aconteceu no dia 12 de 
fevereiro, na sede da Associação, onde também estava presente 
o supervisor de esporte, Osmar Claudino Júnior.

A tinta está sendo utilizada pela Diretoria de Esportes nos 
serviços de recuperação de espaços esportivos da área urbana, 
como as quadras do Ayrton Senna e do CECAP e demarcação do 
espaço Basquete Três, na Praça de Eventos da Rodoviária.

 "Agradecemos a ACIP pela doação de parte das tintas e pelo 
apoio ao desenvolvimento do esporte no município", destaca o 
diretor de esporte.

Presidente da ACIP com diretor e representante da Diretoria de 
Esporte

Foto: Divulgação
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Labormed Piedade: qualidade e agilidade em seus exames

Labormed fica na Rua Tenente Demétrio Machado,  9, Centro

O laboratório de análises clínicas Labormed é referência em 
qualidade e agilidade na entrega de diagnósticos. A unidade 
Labormed Piedade está no município desde 2014 e oferece 
todos os serviços de exames clínicos, incluindo os de sangue, 
citologia, urinálise, exames toxicológicos para renovação de 
CNH e admissional para empresas.

"Nosso diferencial é trabalhar sempre com competência, 
menor prazo possível para a entrega dos resultados e preço 
acessível - inclusive, na região, somos a única empresa 
que disponibiliza o exame toxicológico em até 48 horas. ", 
comenta Thiago Silva dos Santos, biomédico, responsável 
técnico do laboratório. Segundo o profissional, um diferencial 
que a Labormed possui, é uma tabela de preços especial para 
atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

Neste momento, o atendimento na unidade está restrito. 
A coleta de exames para Covid-19 ocorre apenas com 
agendamento prévio, para que o paciente não tenha contato 
com os demais. O laboratório também dispõe de coleta 
domiciliar e empresarial, ambas devem ser agendadas com 
pelo menos 48 horas de antecedência para o preparo da 
equipe e material. 

A coleta de exames na Labormed ocorre das 7h às 11h, 
de segunda a sexta-feira. Os testes rápidos de Covid, com 
resultados em 40 minutos, podem ser coletados até às 14h30. 

Os agendamentos podem ser feitos pelo SAC (Serviço 
de Atendimanto ao Cliente) da empresa no site, e-mail, 
WhtasApp ou ligação telefônica. 

O laboratório atende mais de 18 convênios e oferece o 
cartão fidelidade Labormed, com tarifa que cabe no seu bolso. 
Os pagamentos podem ser realizados em dinheiro, cartões de 
débito e crédito e boleto bancário.

A Labormed fica na Rua Tenente Demétrio Machado, n° 9, 
Centro. Horário de atendimento na unidade: das 7h ás 16h. 
Entre em contato através dos números: (15) 3344-2627 / (15) 
99676-7038 (WhatsApp). 

Outras informações no site https://labormedsorocaba.
com.br/. Baixe também o aplicativo do laboratório no seu 
celular, na App Store ou Google Play.
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Sala de coleta para análise

Thiago é biomédico e responsável técnico do laboratório
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Oportunidade
Desenvolve SP anuncia mais R$ 50 milhões em crédito para 
microempresas dos setores mais afetados pela pandemia
Banco do Governo do Estado lança nova linha de capital de giro para microempresas, dispensa necessidade de 

Certidão Negativa de Débitos e suspende parcelas de pagamento de empréstimos por três meses; condições 
compreendem juros de 1% ao mês, prazo de pagamento de 60 meses, com 12 de carência e garantia facilitada

O Governo do Estado vai disponibilizar, pelo Desenvolve 
SP, mais R$ 50 milhões em crédito para capital de giro para 
microempresas dos setores mais afetados pela pandemia. 
Além dos novos recursos, o banco vai beneficiar clientes 
com empréstimos já contratados com recursos do Tesouro 
Estadual com a possibilidade de adiar o pagamento das 
prestações por três meses.

São empresas profundamente afetadas pela pandemia e 
extremamente importantes para a empregabilidade. 

As medidas integram a série de ações praticadas pela 
instituição financeira para mitigar os impactos econômicos 
causados pela pandemia. “Sabemos que estamos enfrentando 
o pior momento da pandemia e que muitas empresas estão 
sofrendo com a necessidade do isolamento. Nossa prioridade 
é preservar vidas, mas nosso trabalho, como Governo do 
Estado, abrange também a economia, os empregos e a renda 
da população. Enfrentar a pandemia é lidar com os seus 
efeitos em todas as esferas e é isso que estamos fazendo”, 
afirma o Presidente do Desenvolve SP, Nelson de Souza.

Crédito
Microempresas (faturamento anual até R$ 360 mil) dos 

segmentos de comércio (academias e salões de beleza), 
turismo e cultura e economia criativa, poderão solicitar crédito 
para capital de giro com taxas de 1,0% ao mês acrescido da 
SELIC, prazo de 60 meses para pagar e carência de 12 meses. 
Excepcionalmente, o banco vai dispensar a obrigatoriedade 
da apresentação de Certidão Negativa de Débitos (CND).

Para auxiliar empresas com obtenção de garantias, o 
Desenvolve SP oferece a opção do Fundo de Aval – FDA, 
fundo garantidor criado pelo Governo do Estado, no início 
da pandemia. O banco vai permitir também o uso do 
faturamento de 2019 (pré-pandemia) na negociação do 
empréstimo, visando beneficiar o cliente.

“Para atendermos às empresas não apenas fornecendo 
recursos, mas também facilitando o acesso ao crédito, nós 
ouvimos e analisamos junto a representantes dos setores as 
suas principais dificuldades. As novas condições vão facilitar 
e desburocratizar ainda mais o processo. Nossa expectativa 
é amparar em torno de 1870 empresas com o novo crédito”, 
afirma Nelson de Souza, Presidente da instituição.

R$ 50 milhões serão oferecidos pelo Banco do Povo em 
microcrédito para capital de giro.  

 Suspensão de prestações
Além da nova linha de crédito, o Desenvolve SP vai 

possibilitar a suspensão temporária dos pagamentos de até 
três parcelas nos empréstimos já contratados com recursos 
do Tesouro Estadual, permitindo que o cliente adie por mais 
três meses, sem ônus. A medida deve beneficiar em torno de 
1.350 empresários.

As duas medidas – a linha de crédito e a suspensão das 
parcelas – serão disponibilizadas a partir do dia 31 de março 
e ambas devem ser solicitadas de forma 100% online no site 
www.desenvolvesp.com.br.

 Sobre o Desenvolve SP
O Desenvolve SP – O Banco do Empreendedor é a instituição 

financeira do Governo do Estado de São Paulo que ampara o 
desenvolvimento de micro, pequenas e médias empresas e 
de municípios paulistas. Por meio de programas e linhas de 
crédito com condições excepcionais, financia o crescimento 
sustentável de negócios e projetos inovadores que melhoram 
a qualidade de vida da população e impulsionam a economia 
e a geração de emprego e renda no Estado.

Abril / 2021
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SAC 0800 724 7220  Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 724 0525. Ouvidoria 0800 646 2519.

 

A gente pode
pelo seu 
negócio. fazer mais

O momento pode ser desafiador, 
mas você não está sozinho. 
Conte com as nossas soluções 
para facilitar a gestão do fluxo 
de caixa da sua empresa. 

Vamos trocar uma ideia? 

Acesse sicredi.com.br e saiba mais.

• Cobrança
• Folha de pagamento
• Máquina de cartões

• Cartão empresarial
• E muito mais
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