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Cupom Premiado
Confira o ganhador 
do sorteio do dia 29/6

Super MEI
Curso acontece de 
22 a 25 de julho

Parceria
Confira as lojas participantes 
da Campanha

Palestra promovida pela ACIP no Café de Negócios 
esclarece dúvidas relacionadas à análise de crédito; evento 

reúne empresários e empreendedores do município

Gestão de Crédito
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Editorial

Sérgio Luiz Moreira
Presidente Executivo

Durante importante palestra promovida pela 
Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) 
sobre Gestão de Crédito, no dia 19 de junho, notamos que 
o público formado por empresários, empreendedores e 
colaboradores de diversas áreas do comércio estavam 
com dúvidas sobre o sistema Score Boa Vista SCPC.

De forma prática e objetiva, o Score identifica de 
maneira segura o comportamento e o risco de concessão 
de crédito para cada cliente. Faz uma avaliação 
completa que inclui o comportamento de pagamento do 
consumidor.

Por meio de relatório, o Score Boa Vista SCPC é 
apresentado em formato de pontuação, variando de 
0 a 1.000, sendo que quanto maior o valor, maior a 
probabilidade de o consumidor pagar em dia.

A ACIP está à disposição para explicar detalhadamente 
este sistema. Procure nossos gerentes para tirar suas 
dúvidas. Eles estão disponíveis para realizar reuniões ou 
palestras explicativas sobre este importante assunto.

Acompanhe também nesta edição informações sobre 
mais um ganhador da Campanha Cupom Premiado que 
sorteou uma TV de 40” no dia 29 de junho, o evento 
Super Mei, a Oficina Ganhe Mercado e muito mais.

Ótima leitura.  

Saiba mais sobre 
o sistema Score

Associação Comercial e Industrial de Piedade
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Palestra

Presidente da ACIP e público presente na palestra Marcos, gerente comercial

Café servido aos participantes

Edno, diretor da ACIP Felipe, gerente administrativo

ACIP promove palestra 
Gestão de Crédito

Análise de crédito, indicadores municipais e estatísticas 
sobre consumo foram apenas alguns dos assuntos abordados 
no Café de Negócios realizado pela Associação Comercial e 
Industrial de Piedade (ACIP) no dia 19 de junho, no próprio 
auditório da instituição - “Helmut Kurt Schneider”.

O evento teve como destaque o tema Gestão de Crédito 
e reuniu empresários, comerciantes, lojistas e colaboradores 
de diversos segmentos do comércio piedadense. Contou com 
as presenças do presidente da ACIP, Sérgio Luiz Moreira e do 
diretor Edno Aparecido de Souza. A palestra foi ministrada 
pelo gerente administrativo da ACIP, Felipe Venturelli e geren-
te comercial da mesma entidade, Marcos Sanctis. Além dos 
itens já citados, os palestrantes explicaram sobre produtos 
do portfólio Boa Vista SCPC com ênfase em Pessoa Física, os 
quais fazem parte da Família ACERTA e Score de Crédito.

Fotos: Divulgação

Destacaram, ainda, informações sobre abrangência e 
abordagem individual das consultas, inadimplência, popula-
ção e simulação de situações para avaliação de crédito.

O público teve oportunidade de tirar diversas dúvidas re-
ferentes às boas práticas para análise de crédito. Ao final do 
evento, a ACIP serviu aos participantes um café da manhã, 
onde todos tiveram um momento de interação e troca de 
conhecimento.
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Nossa Ótica, há 30 anos em Piedade
Loja é participante da Campanha Cupom Premiado

A Nossa Ótica, estabelecida no município há 30 anos, 
oferece aos seus clientes variedades de serviços e 
produtos. “Nossa loja tem laboratório próprio e traba-
lhamos com as melhores marcas de lentes nacionais e 
importadas. São mais de dois mil modelos em óculos 
de grau e de sol, lentes de contato coloridas e também 
graduadas”, destaca o proprietário da empresa, José 
Maria Tobias. “Trabalhamos com armações de diversas 
marcas e disponibilizamos, sem custo, manutenção 
aos nossos clientes”, completa. Além de produtos de 
qualidade, a Nossa Ótica possibilita aos colaboradores 
treinamentos para oferecer atendimento de excelência 
aos consumidores. “Estamos sempre em busca de in-
formações para melhor atender bem e deixar o cliente 
seguro no momento da compra”, explica Tobias, que 
também é o técnico responsável pela loja. 

O local conta com uma gerente e duas balconistas. 
Oferece convênios com desconto em folha de pagamen-
to em até 10 vezes sem juros. No crediário próprio, em 
até 5 vezes sem juros e nos cartões de crédito em até 10 
x sem juros. Está localizada na Rua Quintino Bocaiúva, 
90, Centro. Contatos: (15) 3244-1372 - (15) 99729-1372 
e email nossaoticapiedade@hotmail.com

Loja localizada na Rua Quintino Bocaiúva, 90, Centro

Proprietário Tobias, gerente Ederlaine e colaboradoras

Fotos: J.A Comunicação

Campanha Cupom Premiado
A Nossa Ótica participa da Campanha Cupom 

Premiado, promovida pela ACIP. Foi a loja onde a mo-
radora do Bairro dos Leites, Trifosa dos Santos, realizou 
suas compras, preencheu apenas dois cupons e foi 
sorteada no dia 25 de maio, ganhando prêmio de R$ 
5.000,00 em vales-compras. “Foi a primeira vez que a 
cliente comprou em nosso estabelecimento e a primeira 
vez que a loja foi sorteada. Parabenizamos a senhora 
Trifosa e a Associação pela importante ação que estimu-
la o comércio de Piedade”, afirmou Tobias. 
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Curso

Curso Super MEI acontece em 
Piedade de 22 a 25 de julho   

O curso Super MEI “Organize seu negócio” 
acontece de 22 a 25 de julho, das 17h às 21h, no 
Sebrae Aqui Piedade, localizado na Rua Tenente 
Procópio Tenório, 26, Centro. 

Informações e inscrições devem ser realiza-
das pelo telefone 3340-1991. O curso é destina-
do somente para quem é Microempreendedor 
Individual (MEI).

Confira os módulos do curso
No primeiro módulo, intitulado Empreendedor 

Foto: Divulgação

de Sucesso, serão abordados temas que promo-
vem o conhecimento sobre o que é empreendedo-
rismo através de vivencias para autoconhecimento 
do perfil empreendedor e do conhecimento de 
referências de empresários que souberam praticar 
muito bem estes comportamentos.

Formação de Preço é o segundo módulo. 
Pretende desmitificar os custos e gastos de uma 
empresa. Vai ajudar o empresário a formar de 
maneira correta o preço de venda de produtos ou 
serviços.

O terceiro módulo é Fluxo de Caixa e detalha o 
funcionamento do fluxo de caixa, sua estrutura e 
aplicabilidade. Auxilia o empresário a tomar deci-
sões com mais segurança.

O módulo de encerramento do curso é Marketing 
Digital. Irá proporcionar o entendimento do “P - 
Praça” do Marketing no contexto online. Conhecer 
as possibilidades de venda online e entender qual 
se adapta ao tipo de negócio que o empresário 
possui.

Parceiros
O curso é realizado por meio de parceria entre 

o Sebrae Aqui Piedade, Prefeitura, Associação 
Comercial e Industrial de Piedade (ACIP), Sindicato 
Rural e Associação dos Pequenos Produtores Rurais 
de Piedade (Apprupi).

Curso é destinado somente para quem 
é Microempreendedor Individual
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Eventos

Oficina Ganhe Mercado é promovida no CET
ACIP é parceira desta importante ação voltada aos empreendedores do município

Presidente da ACIP prestigia inauguração 
da Magazine Luiza

ACIP sorteia TV de 40” da 
Campanha Cupom Premiado 

Conhecer o perfil dos consumidores, fornecedores e concorrentes para o em-
preendedor tornar-se capaz de planejar ações de marketing adequadas para o de-
senvolvimento de produtos e a conquista de clientes. Este foi o objetivo da Oficina 
Ganhe Mercado, promovido no dia 13 de junho, no Centro do Empreendedor e do 
Trabalhador (CET). O evento reuniu aproximadamente 30 participantes ligados dire-
tamente ao empreendedorismo. O palestrante mostrou como estabelecer estraté-
gia de conquista de mercado de consumidor-alvo, além de identificar o que leva o 
cliente a comprar para definir os métodos de produtos, serviços e preços adequados. 
Explicou, ainda, como utilizar ferramentas para criar plano de ações que impulsiona o 
empreendimento a ponto de alcançar o crescimento empresarial e a competitividade 
no mercado. A oficina foi realizada por meio de parceria entre o Sebrae Aqui Piedade, 
Prefeitura, Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP), Sindicato Rural e 
Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Piedade (Apprupi).

O presidente da Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP), Sérgio Luiz 
Moreira, prestigiou a inauguração da Magazine Luiza, realizada no dia 28 de junho. 
A cerimônia de inauguração contou com a presença do vice-prefeito Júnior JK (DEM) 
e de representantes da loja, de vereadores, do Centro do Empreendedor e do 
Trabalhador (CET), da igreja católica e de outras entidades e segmentos profissionais. 
“É muito importante para o nosso município receber uma grande loja que oferece 
emprego e contribui para o desenvolvimento de Piedade. A ACIP está de portas aber-
tas para recebê-los e desejamos muito sucesso a todos”, afirmou Sérgio.

Franciele da Cunha Amaro, do Bairro Correas, foi a ganhado-
ra de uma TV de 40 polegadas da Campanha Cupom Premiado, 
promovida pela Associação Comercial e Industrial de Piedade 
(ACIP). O sorteio aconteceu no dia 29 de junho, às 12h, na sede 
da Associação, na presença do presidente da entidade, Sérgio Luiz 
Moreira. Franciele fez suas compras na Rede Bom Lugar.

Próximo Sorteio
A ACIP sorteará mais uma TV de 40 polegadas no dia 27 de ju-

lho, na sede da Associação.

Evento reúne profissionais ligados ao empreendedorismo

Sérgio participa do ato de descerramento 
da fita inaugural da loja

Franciele da Cunha Amaro, do Bairro Correas, foi a ganhadora 
de uma TV de 40 polegadas

Foto: J.A Comunicação

Foto: J.A Comunicação

Foto: J.A Comunicação
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Destaque

Biólogo de Piedade ganha 
prêmio internacional

João Campos Silva teve reconhecimento pela atuação no manejo 
sustentável do pirarucu, na Amazônia

O biólogo João Campos Silva, de 36 anos, foi um dos cinco 
vencedores do Prêmio Rolex de Empreendedorismo 2019, 
entregue no dia 14 de junho, em Washington, nos Estados 
Unidos. Natural de Piedade, o profissional teve reconheci-
mento pela atuação no manejo sustentável do pirarucu, na 
extensão do rio Juruá, na Amazônia. O trabalho é desenvol-
vido por ele junto à equipe da Ong Instituto Juruá e com par-
ticipação das comunidades ribeirinhas. Aproximadamente 
duas mil pessoas são beneficiadas diretamente pela geração 
de renda proporcionada principalmente pela venda da carne 
do peixe. João começou a atuar no manejo sustentável do 
pirarucu há pelo menos 10 anos, logo após ter se formado. 
De acordo com ele, trata-se de um peixe secularmente im-
portante na Amazônia, de alto valor cultural e de mercado, o 
que causou sobrepesca no século passado.

A pesca indiscriminada fez com que a espécie quase se 
extinguisse. Atualmente, há restrições. “O pirarucu é uma 

espécie proibida de ser pescada hoje em dia, mas, dentro do 
manejo, as comunidades passam a ter direito de proteger o 
território e pescar uma cota desses indivíduos. Essa ativida-
de tem gerado benefícios ecológicos fantásticos, não só em 
termos de conservação da espécie, mas também de prote-
ção a outras espécies do ecossistema”, explica o biólogo.

O prêmio para o projeto de João dá direito a um cheque 
de 200 mil dólares (R$ 778 mil na cotação do dia). A quantia 
sequer passa pela mão do biólogo e é integralmente destina-
da ao desenvolvimento da proposta. O piedadense diz que 
servirá, nos próximos dois anos, para consolidar o manejo 
no rio Juruá, que tem aproximadamente 2 mil quilômetros 
de extensão e passa por cidades do Amazonas, Acre e Peru e 
deságua no rio Solimões. O dinheiro também será importan-
te para treinar mais pessoas, ampliar o manejo em cerca de 
60 comunidades rurais e aperfeiçoar a infraestrutura, além 
de haver interesse em ampliar o projeto para outras bacias.

O valor do peixe
O pirarucu é uma espécie bastante peculiar: pode chegar 

a até 3 metros e 200 quilos. Nas comunidades em que João 
atua, o quilo do peixe é vendido por R$ 5 ou R$ 6. Uma das 
intenções principais do projeto é justamente aumentar um 
pouco o valor da carne, deixando-o mais justo. “Até por-
que, embora seja proibida a pesca fora das comunidades, 
ainda acontece. Aí o peixe manejado acaba competindo 
com o peixe ilegal. Nossos cálculos indicam que o preço 
mínimo justo seria de 13 reais”, comenta.

Fonte: www.jornalcruzeiro.com.br , 
matéria publicada em 18 de junho de 2019

Foto: Divulgação
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Dicas

Aproveite as férias para ensinar 
educação financeira aos pequenos

Nas atividades que serão realizadas durante as férias, introduza orientações de educação 
financeira estimulando as crianças a lidar de forma positiva com o dinheiro

As férias escolares do meio do ano podem ser um bom mo-
mento para ensinar educação financeira para as crianças.

Não sabe por onde começar? Uma boa sugestão é baixar a 
Cartilha de Educação Financeira Infantil – VOCÊ SABE DE ONDE 
VEM O DINHEIRO? , que está disponível no site Consumidor 
Positivo, da Boa Vista SCPC. Nela há várias orientações de como 
ensinar os pequenos a lidar com o dinheiro deles e da família, 
além de várias atividades que têm como propósito estimular 
as crianças a desenvolverem hábitos sadios de como lidar com 
as finanças. Como explica Pablo Nemirovsky, superintenden-
te de Serviços ao Consumidor da Boa Vista SCPC, “a Educação 
Financeira introduz conceitos simples e orienta as pessoas a apri-
morar sua relação com o dinheiro, ajudando-as a usá-lo de forma 
mais responsável e consciente no curto, médio e longo prazos”.

Então, aquelas atividades programadas com os pequenos 
durante as férias de julho, podem ser uma ótima oportunidade 
para que aprendam, por exemplo, que não há dinheiro para 
tudo. Assim, antes de ir ao cinema, os pais junto com as crianças 
devem determinar o valor que poderá ser gasto com os ingressos 
e guloseimas. Estimule-os a fazerem anotações do que foi pago 
em cada momento e a somarem para ver como está o limite a 
ser gasto. Na própria Cartilha de Educação Financeira Infantil 

– VOCÊ SABE DE ONDE VEM O DINHEIRO? – há um caderninho 
de anotações que poderá ser impresso e entregue a eles para 
registrarem todos os valores. A mesma atividade vale para 
todos os outros programas que serão feitos com as crianças 
durante as férias. Inclusive, pode ser levado para o momento 
na cozinha, onde pais e crianças poderão preparar bolos, san-
duíches, sucos e outras comidinhas para serem levados nos 
passeios. Para que a atividade seja divertida, elas precisam 
colocar a mão na massa.

Com tudo pronto, pode-se fazer o cálculo de quanto se gastou 
com os ingredientes e comparar com o preço que seria pago 
numa lanchonete, quanto foi economizado ao levar o próprio 
lanche, e que outro programa é possível fazer com o dinheiro 
economizado.

Para estimulá-las, pode-se também dar para os pequenos o 
valor que não foi gasto e deixar que coloquem num cofrinho. 
Este dinheiro poderá ser utilizado num sonho dele, que pode ser 
desenhado no espaço destinado a isso na Cartilha de Educação 
Financeira Infantil – VOCÊ SABE DE ONDE VEM O DINHEIRO? 
– da Boa Vista SCPC, recortado e colado no cofrinho, para que 
eles sempre se lembrem de seu objetivo, e mantenham a disci-
plina de guardar parte do dinheiro que recebem.

Ensinando educação financeira nas atividades das crianças, 
os pais tem a oportunidade de estimulá-las a refletir sobre o uso 
consciente do dinheiro e, assim, crescerem sabendo de onde 
vem e quanto poderão gastar em suas atividades. “Quando 
estimulada e esclarecida desde cedo, a Educação Financeira 
contribui para que na vida adulta as pessoas saibam gerenciar 
melhor suas finanças pessoais e, melhor de tudo, aprendam a 
organizar as contas, a cortar gastos e a poupar para concretizar 
projetos pessoais e profissionais”, finaliza Nemirovsky.

Foto: Divulgação
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Feira Noturna

Carlinhos Salles

Dóia Oziel

Liver Pires Cover Surano

Artistas de Piedade são atrações musicais 
da Feira Noturna

Desde seu funcionamento, em novembro de 2016, a Feira 
Noturna dos Produtores de Piedade abre espaço para atrações 
musicais com artistas de Piedade. Um incentivo aos músicos 
que tornam o local ainda mais agradável a todos que tradicio-
nalmente passam pela feira todas às sextas, sempre a partir 
da 18h, na Praça de Eventos da Rodoviária. Sertanejo, Rock, 
Música Popular Brasileira (MPB) e tantos outros ritmos são 
apresentados. O local oferece comércio de produtos agrícolas 
de Piedade e o espaço de alimentação. Esta ação é realizada 
pela Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) com 
apoio da Prefeitura.

Fotos: J.A Comunicação
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Informações

PRODUTOR 
RURAL 

A ACIP QUER OUVIR 
VOCÊ !




