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Editorial

Sérgio Luiz Moreira
Presidente Executivo

Homenageamos todas as mães pelo seu dia, 
comemorado em 12 de maio. A mulher mais 
importante na vida de todos. Mãe que educa, cuida, 
dá carinho e amor aos seus filhos. Está sempre ao lado 
nos momentos de alegria e felicidade. Nos dá apoio e 
fé para seguir em frente nas horas mais difíceis.

Homenageamos as mães que acabaram de gerar 
seus bebês e iniciam novo ciclo na sua vida. Saudamos 
as mães que precisam deixar seus filhos nas escolas para 
enfrentar o árduo dia a dia do seu trabalho. Saudamos, 
também, as mães que estão na “melhor idade” e já 
contribuíram para o crescimento e amadurecimento 
dos seus filhos.

Homenageamos as mães empreendedoras, 
comerciantes, agricultoras, empregadas domésticas, 
educadoras, profissionais do setor industrial, da saúde, 
enfim, todas que conquistaram sua profissão sem 
nunca deixarem de lado a responsabilidade de estar 
com seus filhos.

Homenageamos todas as mães que já não estão 
nesta vida, mas sua presença ao nosso lado é eterna.

A Associação Comercial e Industrial de Piedade 
deseja um ótimo Dia das Mães a todos.

Homenagem ao 
Dia das Mães

Associação Comercial e Industrial de Piedade
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Campanha

Dia 25 de maio tem primeiro sorteio 
da Campanha Cupom Premiado 

Serão sorteados R$ 15 mil em vales-compras 
e uma TV de 40 polegadas

A Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) 
sorteará R$ 15 mil em prêmios no dia 25 de maio em co-
memoração ao Dia das Mães. Serão sorteados 20 vales-
compras de R$ 500,00, um vale-compras de R$ 5.000,00 
e uma TV de 40 polegadas. Os sorteios serão realizados 
no Calçadão, Centro, das 14h às 17h, com transmissão 
ao vivo pela página oficial da ACIP no Facebook”.

Foto: Divulgação

Junho e Julho também têm prêmio
Este ano, a ACIP também promoverá sorteios de 5 

TVs de 40 polegadas nos dias 29 de junho e 27 de julho. 
Estes prêmios serão sorteados no próprio auditório da 
Associação - “Helmut Kurt Schneider”.

Próximos sorteios
Em referência ao Dia dos Pais, ocorrerão sorteios no 

dia 31 de agosto. Também serão sorteados 20 vales-
compras de R$ 500,00, um vale-compras de R$ 5.000,00 
e uma TV de 40 polegadas. Ainda serão sorteadas 5 TVs 
de 40 polegadas nos dias 28 de setembro, 26 de outubro 
e 30 de novembro. Já na comemoração do Natal, quan-
do os sorteios acontecerão no dia 4 de janeiro de 2020, 
os prêmios serão: 50 vales-compras de R$ 500,00 e cinco 
vales-compras de R$ 5.000,00.

Para participar da promoção, compre nas lojas parti-
cipantes, peça seu cupom e deposite nas urnas espalha-
das no comércio de Piedade. Atenção para não deixar 
de preencher os campos obrigatórios para não correr 
o risco de ter o cupom invalidado no sorteio. Durante 
a campanha, o regulamento e a relação de estabeleci-
mentos participantes permanecem disponíveis no site 
da ACIP www.acepiedade.com.br para consulta.
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Lanchonete está localizada na Praça da Matriz

Mini salgado é o produto mais vendido e saboreado pelos clientes

Sagui Salgados oferece 
variedade de iguarias

Atendimento e qualidade dos produtos são o forte da 
lanchonete Sagui Salgados há três anos no município. 
São oferecidos salgados e mini salgados a base de ba-
tatas, mini churros, tapioca sem glúten, pastel, batatas 
fritas e em espiral, açaí, sucos naturais e sorvetes, além 
de outras opções. Napoleão Kazuhito Yasuda, proprietá-
rio do estabelecimento, conta que tudo é oferecido com 
qualidade, higiene e preço justo.

Fotos: Divulgação

O produto mais vendido e saboreado pelos clientes é 
o mini salgado. O comércio emprega quatro funcionários 
e realiza entrega dos produtos. São aceitas encomendas 
para aniversários, casamentos, eventos e festas em geral.

O atendimento é realizado de segunda-feira a sábado 
das 8h às 18h30. Sagui Salgados está localizada na Praça 
Coronel João Rosa, 363, Centro. Telefones para contato 
e encomendas: (15) 99858-7719 / 99676-1277.
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Serviços

Consultas Boa Vista SCPC 
oferecidas pela ACIP são completas e 

possuem abrangência nacional

A Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP), 
estabelecida no município há mais de 40 anos, informa a 
todos que é credenciada para oferecer os serviços da Boa 
Vista SCPC com abrangência nacional para avaliação e con-
cessão de crédito. Tem portfólio para consultas de pessoa 
física e jurídica e atende todos os tipos de necessidades dos 

Foto: Divulgação
associados. A Associação destaca que o banco de dados da 
Boa Vista SCPC é completo e traz informações de clientes 
para comércios e lojas de todos segmentos e estruturas, 
desde micro a grandes empresas. 

Com reconhecimento e credibilidade no município, a ACIP 
ressalta que tem o compromisso com o desenvolvimento da 
cidade e empresariado local, oferecendo serviços de qua-
lidade e sempre à disposição para promover ações e tirar 
dúvidas de todos. Por fim, a ACIP alerta empresários e co-
merciantes sobre qualquer visita de pessoas que estejam 
oferecendo serviços que não condizem com a verdade. As 
consultas da Boa Vista SCPC, distribuídas pela ACIP há mui-
tos anos, são reconhecidas nacionalmente pela qualidade 
das informações e avaliações prestadas. Em caso de dúvidas 
a respeito das consultas, compareça à sede da ACIP, solicite a 

presença de um representante em sua empresa ou entre em 
contato pelo telefone 3344-9770. Não aceite informações 
de pessoas não autorizadas pela Boa Vista SCPC ou indica-
das pela ACIP. Somente pela ACIP você recebe informações 
não tendenciosas e verdadeiras de funcionários treinados 
e com conhecimento avançado das consultas. Associação 
Comercial e Industrial de Piedade, compromisso com o em-
presariado local.
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Comércio

ACIP prevê aumento nas vendas 
para o Dia das Mães

Pesquisa do Curso de Gestão Comercial mostra 
elevação nas vendas comparado com 2018

Estudo elaborado por alunos do Curso de Gestão 
Comercial, patrocinado pela Associação Comercial e 
Industrial de Piedade (ACIP), indica que em 2019 as ven-
das referentes ao Dia das Mães terão aumento em relação 
a 2018. A pesquisa revela que 94,5% dos entrevistados 
pretendem comprar presentes.

Valor a ser do gasto
 A maioria dos entrevistados (33,6%) realizarão com-

pras no valor de até R$ 50,00. Já 31,9% esperam gastar 
de R$ 50,00 a R$ 100,00 e 25% disseram que irão gastar 
entre R$ 100,00 e R$ 150,00. O restante (9,5%) planejam 
comprar presentes com valor acima de R$ 150,00.

Produtos mais citados
Para agradar as mães, os produtos mais citados como 

opções de presente são: artigos de vestuário (35,8%), pro-
dutos artesanais (1,4%), acessórios e flores (13%), jantar 
ou almoço (6,5%), chocolates (12,6%), calçados (18,6%) e 
12,1% dos entrevistados não souberam responder. 

Locais de compras e 
formas de pagamento
Quanto aos locais de compra, a preferência dos consu-

midores se dividem da seguinte forma: lojas de Piedade 
(68,5%), outras cidades (18,5%) e pela internet (13%). Já 
a forma de pagamento, a preferência dos entrevistados é: 
a vista (55%), Cartão de Crédito (33%) e Crediário próprio 
da loja, carnê, (12%).

Dica
A dica é pesquisar preços, optar por produtos de qua-

lidade com formas de pagamento acessíveis e não deixar 
para última hora.

Sobre a pesquisa
O estudo da ACIP em parceria com os alunos do Curso 

de Gestão Comercial, foi realizado durante o mês de mar-
ço em Piedade, como objeto de estudo, a intenção do 
consumidor em relação ao Dia das Mães, com amostra 
heterogênea de 253 pessoas.

Foto: Divulgação
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Serviços

CEJUSC de Piedade oferece 
Conciliação de forma gratuita

Objetivo é reestabelecer o diálogo entre as partes e 
solucionar pendências por meio de acordos amigáveis, sem 

a necessidade de um processo judicial

O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 
Cidadania de Piedade (CEJUSC), em atividade no mu-
nicípio desde dezembro de 2015, realiza sessões de 
conciliação de forma gratuita. Segundo a cartilha do 
Cejusc, disponível no site do Tribunal de Justiça de São 
Paulo (TJSP), o principal objetivo do órgão é reestabe-
lecer o diálogo entre as partes, para que assim, possam 
solucionar suas pendências por meio de acordos ami-
gáveis, sem a necessidade de um processo judicial.

Conciliador
O conciliador ou mediador, pessoa capacitada para a 

função, ajuda os envolvidos na demanda a encontrarem 
uma solução juntos, dentro da lei. Efetivado o acordo, o 
mesmo é homologado por um Juiz e passa a ter força de 
decisão judicial. Os atendimentos do CEJUSC de Piedade 
também abrangem o vizinho município de Tapiraí.

Serviços oferecidos
“São de grande importância os serviços prestados pelo 

CEJUSC, pois facilitam o acesso de todos à justiça de forma 
rápida, eficiente e totalmente gratuita. Aqui no CEJUSC o 
clima é amigável e informal, o que faz com que as pessoas 
se sintam à vontade e mais propensas a fazerem acordos”, 
destaca Rose Demétrio, responsável pelo órgão.

De acordo com Rose, o órgão oferece conciliação 
tanto na área de família, como guarda de menores, 
pensão alimentícia, divórcios, etc, quanto na área cível, 
como cobranças, acidentes de trânsito, dívidas ban-
cárias, questões de vizinhança, inadimplência, entre 
outros. “Desde que começamos os atendimentos, em 
torno de 40% dos casos são solucionados”, destaca.

O comerciante que possuir inadimplentes também 
pode procurar o órgão para agendar uma sessão de 
conciliação. As sessões são sempre mediadas por um 
conciliador devidamente capacitado pelo TJSP. Se não 
forem cumpridos os acordos estabelecidos, a situação 
é encaminhada para execução no judiciário.

Endereço
O CEJUSC de Piedade está localizado na Rua Marechal 

Deodoro da Fonseca, nº 198 - Centro. Outras informa-
ções podem ser obtidas pelo telefone (15) 3244-2999.

Foto: Divulgação

CEJUSC está localizado na Rua Marechal Deodoro 
da Fonseca, nº 198 - Centro
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Empresas

Habitação construída com tijolos ecológicos

Material é sustentável e não emite gases poluentes ao meio ambiente

TijoloEco atende pelo Construcard

A TijoloEco, fabricante de tijolos ecológicos presente 
há sete anos no mercado, passa a oferecer uma nova 
opção de venda: o Construcard. É uma linha de crédito 
da Caixa Econômica Federal exclusiva para uso em lojas 
de material para construção. A pedido de clientes e em 
busca de oferecer outras opções de comercialização, a 
TijoloEco disponibiliza a forma de pagamento há cerca 
de um mês. Outras formas de restituição são por meio 
de boleto bancário e cartão de crédito. “Além da al-
ternativa oferecida, estamos buscando outros tipos de 
financiamento”, diz Natália Rolim de Paula, uma das pro-
prietárias do estabelecimento.

Fotos: Divulgação

Ela explica que o tijolo ecológico é sustentável porque 
no processo de fabricação não vai ao forno, portanto não 
emite gases poluentes ao meio ambiente. “Esse tipo de 
tijolo oferece uma obra limpa e rápida, proporcionando 
conforto térmico e acústico”, conta. Além da construção 

de habitações é possível fazer churrasqueiras, fornos 
entre outros com a utilização do material sustentável. A 
loja conta com cinco funcionários. Também há no local a 
comercialização de argamassa.

O funcionamento é de segunda-feira a sexta-feira, das 
7h às 17h e aos sábados das 8h às 12h. A TijoloEco está 
localizada na Rodovia Padre Guilherme Howell, km 125. 
Para outras informações acesse o site www.tijoloeco.com.
br ou entre em contato pelos telefones: (15) 997944627 / 
(15) 32445756.
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Evento

Evento espera grande público

João Bosco e Vinicius

Teodoro e Sampaio

Programação da festa de 
Aniversário de 179 anos de Piedade

A festa de aniversário de 179 anos de Piedade  ocorre nos 
dias 17, 18, 19 e 20 de maio, na Praça de Eventos ao lado 
da Rodoviária. Shows, exposição de produtos locais, artesa-
nato, atrações culturais e muito mais. Os espaços da Praça 
de Alimentação são destinados as entidades assistenciais do 
município.

Atrações
Quem abre a festa no dia 17 é a Banda Sinfônica “Lira São 

João” e Banda Blackburn com o espetáculo Rock Sinfônico, às 
20h. A atração principal da noite é o compositor Edu Falaschi 
que traz ao público show da turnê “Temple of Shadows”, às 
22h. No sábado, 18 de maio, a programação inicia às 19h com 
Tia Gabi Dança e Cia. A banda Mamute Cor de Vinho sobe 
ao palco às 20h. O ex-vocalista do Sambô, cantor Sandamí, 
encerra o segundo dia de evento com show, às 22h.

Dia 19 de maio tem Cia #Requebra às 19h. O cantor Léo 
Duarte se apresenta às 20h. A dupla Teodoro e Sampaio sobe 
ao palco, às 22h, para fechar o terceiro dia de festa. O dia do 
aniversário da cidade, 20 de maio, vai contar com apresenta-
ção do Adrenaline Dance, às 19h. A dupla Newton e Willian 
faz show, às 20h. A atração principal da noite é a dupla João 

Bosco e Vinícius que sobe ao palco às 22h. A festa de aniver-
sário de Piedade é promovida pela Administração Municipal, 
por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Lazer, 
Diretoria de Cultura e Diretoria de Turismo.

Sessão Solene
A Câmara Municipal de Piedade promove Sessão Solene em 

comemoração ao aniversário do município no dia 18 de maio, 
às 18h, no Auditório Municipal “Rubens Caetano da Silva”.

Fotos: Divulgação
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Cadastro Positivo

Documento assinado pelo presidente

Presidente da república sanciona lei 
que inclui consumidores automaticamente 

no cadastro positivo

Por meio do seu informativo mensal e plataformas digi-
tais, a Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) 
noticia os tramites da aprovação do Cadastro Positivo. Sendo 
assim, a Associação informa que o presidente Jair Bolsonaro 
sancionou, no dia 8 de abril, a lei que determina a inclusão 
automática de todos os consumidores brasileiros no chamado  
Cadastro Positivo , durante solenidade no Palácio do Planalto . 

Antes, a inserção do nome de “bons pagadores” no catá-
logo de dados só acontecia depois de autorização expressa e 
assinada do cadastrado. O projeto foi aprovado pelo Senado 
no dia 13 do mês passado, quando seguiu para sanção de 
Bolsonaro.

Fotos: Divulgação
O secretário especial de produtividade, emprego e com-

petitividade do ministério, Carlos da Costa, fez um pronun-
ciamento durante o evento. Segundo ele, a lei vai facilitar o 
acesso a crédito para os brasileiros. Atualmente, mais de 60 
milhões de pessoas estão inadimplentes. A lei tem potencial 
para melhorar a vida de muita gente, que quer comprar um 
fogão novo, uma geladeira - comentou Costa, apontando que 
“brasileiros comuns” serão beneficiados.

Criado por lei de 2011, o cadastro positivo existe desde 
2013. Ele reúne informações sobre o histórico de crédito dos 
consumidores. Há uma pontuação que valoriza consumidores 
que mantêm as contas em dia. Na prática, a ideia é que quem 
tem uma boa nota no cadastro consiga melhores condições 
para fazer compras e empréstimos, já que, em tese, há menor 
risco de inadimplência.
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Justiça Eleitoral comunica: eleitores que 
não votaram e não justificaram o voto terão 

títulos cancelados em maio

O Cartório Eleitoral da 089ª ZE, que atende 
as cidades de Piedade, Pilar do Sul e Tapiraí co-
munica que os eleitores que não votaram e nem 
justificaram a ausência ao voto nas eleições 2016 

Foto: Divulgação

Comunicado

e 2018, em primeiro e segundo turno, terão seus 
títulos eleitorais cancelados a partir de maio do 
corrente ano. Assim, a fim de evitar problemas 
em razão do cancelamento solicitamos o com-
parecimento do eleitor ou de pessoa da família 
a este cartório eleitoral para a apresentação do 
comprovante do voto ou justificativa ou para 
recolhimento das multas aplicadas em razão da 
ausência até o dia 17 de maio de 2019. 

Esclarece-se que o valor da multa é de R$ 3,51 
para cada ausência à eleição. Estamos atenden-
do ao público das 9h às 19h, na sede do cartório 
localizada na Rua Dr. Campos Sales, 66, casa 2, 
Centro, Piedade.  




