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Editorial

Sérgio Luiz Moreira
Presidente Executi vo

Associação Comercial e Industrial de Piedade

Nesta edição preparamos matéria especial com 
informações sobre a importância de se tornar um 
associado e fazer parte de uma associação comercial. 

Explicamos aos empresários e empreendedores 
os benefí cios que a insti tuição pode oferecer, como 
valorizar o trabalho em grupo, fortalecer o mercado 
e principalmente desenvolver o trabalho coleti vo, de 
maneira que todos tenham a possibilidade de crescer, 
seja na área do comércio, indústria ou agricultura. 

Destacamos as vantagens de fazer parte de 
uma associação. O acesso a produtos e serviços e 
crescimento do grupo, sendo essencial o trabalho em 
conjunto. 

Ainda nesta edição destacamos o Dia dos Pais, 
comemorado em 9 de agosto. Uma grande oportunidade 
de o consumidor fazer suas compras no comércio de 
Piedade. 

Mostramos também a primeira ganhadora do 
APP ACIP Piedade, uma iniciati va da associação que 
oferece prêmios através de sorteio realizado de forma 
eletrônica por aplicati vo.

Óti ma leitura.

Por que fazer parte de uma associação comercial?
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Associação entrega prêmio à primeira ganhadora 
do sorteio do APP ACIP Piedade

Sorteio

Agosto / 2020

O presidente da Associação Comercial 
e Industrial de Piedade (ACIP), Sérgio Luiz 
Moreira, entregou o vale-compras no valor 
de R$ 200,00 à Rosângela Aparecida da Silva, 
ganhadora do primeiro sorteio realizado 
pelo APP ACIP Piedade. A entrega do prêmio 
aconteceu no dia 28 de julho, na sede da 
Associação.

Rosângela é analista fi nanceira e fi cou 
sabendo da campanha após receber 
mensagem de uma amiga. “Sempre parti cipo 
das campanhas da ACIP e achei a ideia 
do aplicati vo muito boa. Além do sorteio, 
incenti va todos terem acesso às informações 
da Associação”, destacou. “É importante que 
este trabalho seja conti nuado para que mais 
pessoas tenham o interesse em acessar o 
App”, sugeriu. 

Próximo sorteio será dia 29 de agosto

Baixe o aplicati vo ACIP Piedade, faça 
seu cadastro no item sorteio e concorra 
a um vale-compras no valor de R$ 200,00 
que pode ser gasto em qualquer uma das 
lojas parti cipantes da campanha. O sorteio 
acontecerá automati camente pelo aplicati vo 
no dia 29 de agosto, às 12h. 

Baixando o App você ainda fi ca por dentro 
de acontecimentos, serviços, notí cias da 
ACIP, do município e muito mais. Todos têm 
a oportunidade de parti cipar desta iniciati va 
pioneira da ACIP. Você só tem a ganhar. 

Juntos, Somos Mais Fortes.

Foto: Divulgação

Diretor da ACIP e ganhadora do sorteio do App ACIP Piedade
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Edital

Edital de Convocação para Assembleia de Eleição

Sérgio Luiz Moreira
Presidente Executi vo

Piedade, 01 de julho de 2020

É a presente para convocar ofi cialmente 
a todos os associados em dia com suas 
obrigações associati vas, em conformidade 
com o disposto nos arti gos 27, §2º, 29 e 30 
do Estatuto Social da Associação Comercial 
e Industrial de Piedade – ACIP, para em 
Assembleia de Eleição convocada pelo 
Presidente Diretor Sérgio Luiz Moreira, dentro 
de suas atribuições, a qual será realizada no 
dia 21 de agosto de 2020 (sexta-feira), com 
início da votação às 17:00 horas (dezessete 
horas), na sala de reuniões Sérgio Barboza 
Orti z , a Rua Fernando Cróccia, 126 – Centro, 
município de Piedade, Estado de São Paulo, 
e término às 20:00 horas (vinte horas) do 
mesmo dia, com a seguinte ordem do dia: 
eleição da Diretoria Executi va, Membros 
do Conselho Deliberati vo e Suplentes e 
Membros do Conselho Fiscal e Suplentes, 
para o período de 1º de setembro de 2020 

à 31 de agosto de 2022.  Informa-se, ainda, 
que as inscrições de chapas serão abertas 
em 08 de julho de 2020, a parti r das 09:00 
horas, e, encerram-se no dia 06 de agosto de 
2020, às 17:30 horas (dezessete horas e trinta 
minutos), conforme inciso III do arti go 29 do 
Estatuto Social e as chapas inscritas deverão 
atender ao disposto nos mencionados 
arti gos e demais dispositi vos do Estatuto 
Social vigente, aprovado na Assembleia Geral 
Extraordinária do dia 18 de julho de 2008.

Atenciosamente,

Agosto / 2020
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Dia dos Pais:
Aqui eu moro, aqui eu compro 

Dia dos Pais

Em 9 de agosto é comemorado o Dia dos 
Pais. Aproveitem as ofertas, promoções e 
facilidade na forma de pagamento que os 
lojistas oferecem neste período. Muitos 
clientes preferem realizar suas compras 
online. Para facilitar este sistema, a Associação 
Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) 
disponibiliza no site www.acepiedade.com.
br e no App ACIP Piedade contato de diversas 
lojas do município.

Prevenção 

Como medida de segurança, os 

estabelecimentos comerciais devem garanti r 
a aplicação das normas de proteção à saúde, 
como a disponibilização de álcool em gel, uso 
de máscara, distanciamento seguro e controle 
de aglomeração. Por sua vez, os consumidores 
devem uti lizar máscara e respeitar as normas 
estabelecidas pelo comércio. 

Juntos, Somos Mais Fortes 

Seja por sistema de delivery ou reti rada na 
loja, presti gie o comércio de Piedade com o 
melhor presente para o seu pai. Aqui eu moro, 
aqui eu compro.
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Associação Comercial

Por que fazer parte de uma associação 
comercial? Essa pergunta é muito comum 
entre os empreendedores que não conhecem 
a fundo o trabalho dessas insti tuições – e, por 
conta dessa falta de informações, fi cam com 
muitas dúvidas e receosos de adentrar em 
uma associação comercial.

O principal moti vo para essa resistência é 
a falta de compreensão do custo x benefí cio 
de ser um associado. Os novos empresários 
julgam não precisar de uma conta a pagar 
a mais ao fi nal do mês. Já os empresários 
que estão há anos no mercado já chegaram 
tão longe sem contar com uma associação 
comercial, então, por que deveriam fazer isso 
agora?

Entretanto, é preciso levar em conta todas 
os benefí cios de fazer parte de uma associação 
comercial. Assim como em qualquer aquisição 
feita por uma empresa, o importante é 
perceber um valor maior que o custo. E é isso 
que mostraremos a você neste arti go. Confi ra 
os maiores moti vos para ingressar em uma 
associação comercial!

Por que existem as associações comerciais?
Uma associação comercial é uma 

organização que valoriza o coleti vo, buscando 
dar aos empresários melhores condições de 

empreender e fortalecer o mercado local 
– ajudando, consequentemente, toda a 
comunidade.

Ou seja, o intuito da associação comercial 
é oferecer benefí cios comparti lhados aos 
seus associados, de modo que todos tenham 
as melhores condições de se desenvolver. 
Por isso, há uma preocupação com o 
desenvolvimento econômico e representação 
dos interesses dos empresários do comércio, 
indústria, agropecuária, serviços, fi nanças e 
profi ssionais liberais.

Isso tudo é alcançado através de uma série 
de acordos feitos entre seus associados, 
disponibilização de serviços e produtos 
de forma acessível, promoção de cursos e 
palestras, estí mulo a trocas de experiência, 
compras em conjunto, fortalecimento das 
relações, entre outras ações.

Vantagens de fazer parte de uma 
associação comercial

Conforme já abordamos anteriormente, 
fazer parte de uma associação comercial traz 
uma série de vantagens para o empreendedor. 
Você sabe quais são elas? É isso o que veremos 
agora!

Possibilidade de networking

As vantagens de fazer parte de uma 
associação comercial

Agosto / 2020
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Por melhor que seja a situação da sua 
empresa, bons relacionamentos com outros 
empreendedores sempre podem resultar em 
diversas novas oportunidades de crescimento. 
Essa é a melhor forma de expandir o seu 
negócio e enfrentar os momentos de 
difi culdades.

O fomento ao networking é um dos principais 
propósitos de uma associação comercial, 
afi nal de contas, a organização só existe 
por conta dos seus associados. A promoção 
de eventos para reunir os empresários e 
incenti var o diálogo é uma ati vidade muito 
comum nas associações comerciais.

Ganhe uma boa noção de mercado
A tomada de decisão de uma empresa deve 

ser sempre feita com muita cautela, levando 
em conta todos os fatores internos e externos. 
Muitas organizações acabam pensando 
apenas na sua realidade e esquecem de 
considerar o mercado em que estão inseridas.

As associações comerciais permitem que 
você tenha uma noção de mercado através do 
contato com outros empresários experientes, 
empresas concorrentes e dados sobre o 
mercado que são levantados pelas próprias 
associações. Dessa forma você poderá 
estar sempre bem informado a respeito das 
tendências, além de identi fi car novas ideias 
que podem ser uti lizadas no seu negócio.

Tenha acesso a produtos e serviços
Os produtos e serviços oferecidos pelas 

associações comerciais a seus associados 
com um valor reduzido ou até mesmo de 
forma gratuita podem ser bastante variados. 
Assessoria, consultorias, treinamentos, 
workshops, palestras, serviço de proteção 
ao crédito, gestão de benefí cios, certi fi cado 
digital, acesso a crédito, entre outros.

O objeti vo de uma associação comercial é 
sempre fornecer as melhores ferramentas 
para que o empreendedor possa desenvolver 
um bom trabalho na gestão da sua empresa.

Mais capacitação para os seus funcionários
Como acabamos de ver, um dos serviços 

oferecidos por uma associação comercial é o 

de capacitação. É muito comum a organização 
de eventos com o objeti vo de transmiti r 
informações: treinamentos, palestras, 
workshops, ofi cinas ou rodas de conversa.

Com isso você pode adquirir novos 
conhecimentos a respeito da gestão do 
seu negócio e também pode capacitar os 
seus funcionários em assuntos que sejam 
perti nentes para o desenvolvimento dos seus 
trabalhos.

Fortalecimento do mercado
Por muito tempo as organizações buscaram 

ser melhores que os seus concorrentes a 
qualquer custo, pois julgavam essa ser a 
única forma de obter sucesso no mercado. 
Entretanto, essa visão está cada vez mais 
ultrapassada. Quando todas as empresas 
conseguem trabalhar em conjunto, todo 
o mercado sai ganhando – assim como as 
próprias organizações.

A associação comercial busca incenti var esse 
fortalecimento do mercado. Através de trocas 
de serviços, produtos, contatos e experiências 
cada empresa associada sai ganhando nessa 
relação.

Além disso, uma empresa associada é 
inserida em um ambiente muito férti l, 
em que está em contato constante com 
potenciais clientes e parceiros – que podem 
colaborar para o desenvolvimento do seu 
negócio, criando relações em que todos são 
benefi ciados.

Refl exos na comunidade
Quem sai ganhando com o ambiente positi vo 

criado por uma associação comercial é toda 
a comunidade. Afi nal, empresas fortalecidas 
movimentam o mercado, oferecendo óti mos 
produtos e serviços para o consumidor.

Além disso, conforme as empresas locais se 
desenvolvem, novas oportunidades surgem 
para todos. Oportunidades de emprego, 
promoção de eventos, novas parcerias, 
ações sociais, incenti vos culturais. Tudo isso 
é fomentado por empresas de sucesso no 
mercado.

Associação Comercial

Agosto / 2020



ACIP E UNIMED

 Usuários do plano de saúde Unimed/Sorocaba, grupo dos associados da ACIP 
terão reajuste 0 para o próximo período (Setembro 2020 a agosto 2021)

Salvo em casos de mudança de faixa etária

Agora filhos solteiros com até 30 anos incompletos entram como dependentes

Isenção de carências para consultas e procedimentos básicos para o período de 
aniversário do plano (até 20 de setembro), com adesão programada para 01/10.

Condições especiais para adesão no período.

Consulte diretamente na sede ACIP ou solicite a visita de um de nossos representantes.






