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Editorial

José Fernando Rosa Maciel
Presidente Executivo

Em uma das palestras promovidas no auditório da 
ACIP recentemente, o palestrante enfa  zou que as 
pessoas precisam ter entusiasmo para desenvolver seu 
trabalho com qualidade, sempre em busca da perfeição. 
Naquela ocasião, o profi ssional passou sua experiência 
para aproximadamente 50 vendedores que trabalham 
em lojas de diversos segmentos do comércio local. O 
evento es  mulou os par  cipantes que adquiriram mais 
conhecimento para exercer sua profi ssão.   

É com este entusiasmo que a diretoria da ACIP 
iniciou seus trabalhos nesta nova gestão. Em setembro, 
apoiamos a Associação Amigos do Turismo Rural de 
Piedade, que par  cipou da Feira Nacional de Turismo 
– FeiraTur e man  vemos parceria com a Diretoria de 
Trânsito e Transporte Cole  vo de Piedade – Ditracopi, 
que promoveu a Semana Nacional de Trânsito. Entre 
outras importantes ações realizadas no mês passado, 
a Associação cedeu espaço para duas palestras sobre 
vendas e deu andamento à organização do já tradicional 
Jantar da ACIP, que acontece próximo dia 25. 

Para apresentar os melhores serviços aos associados 
e aos lojistas da cidade, nossa diretoria também iniciou 
em setembro o planejamento da Campanha de Natal, 
que vai oferecer vantagens aos comerciantes e aos 
consumidores. Nossa proposta é lançar a Campanha 
já em novembro. Vamos con  nuar com entusiasmo e 
contribuir de maneira efe  va para o crescimento das 
vendas no comercial neste fi m de ano.   

Trabalhar com entusiasmo
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Evento

Perto de completar 25 anos no 
mercado musical, a Banda Harmonia 
já prepara um repertório diferenciado 
para apresentar no Jantar da ACIP, 
que acontece no dia 25 de outubro, 
no Olinda Country Club. Tendo como 
fundadora a cantora Cilene de Fá  ma 
Ijano Ba  sta de Oliveira Dias, a Banda 
nascida em Piedade iniciou suas 
a  vidades em 1990. Foram muitos 
shows realizados em diversas cidades 
da região e na capital paulista. 

Para este importante e tradicional 
evento que ocorrerá na cidade, a 
Banda terá uma formação especial: 

Banda nascida em Piedade 
é a atração do Jantar da ACIP

teclado, guitarra, contra baixo, bateria, 
percussão, sax, trompete, vocais e 
bailarinos. Entre as novidades que serão 
apresentadas, o público contará com 
apresentação do Quarteto de Jazz no 
momento que o Jantar es  ver sendo 
servido. “Em 2015, vamos completar 25 
anos e muito nos orgulha ter nossas raízes 
no município de Piedade”, comemora 
Cilene. “Inves  mos em profi ssionalismo e 
estudamos o mercado para tornar nossas 
performances diferenciadas, sempre com 
algo novo para surpreender as pessoas 
que acompanham a nossa trajetória”, 
completou. 

O presidente da ACIP, José 
Fernando Rosa Maciel, disse ser 
importante contar com a apresentação 
de uma banda profi ssional que nasceu 
em Piedade. “Temos que valorizar os 
profi ssionais da nossa cidade. Tenho 
certeza que será um show excelente 
que vai agradar a todos”, destacou.

Convites
Os poucos convites que restaram 

estão sendo vendidos também para 
não associados. Outras informações 
podem ser ob  das pelo telefone 
(15) 3344-9770.

Fotos: Divulgação

Banda Harmonia promete novidades; abaixo, Quarteto Jazz

 N
ov

os
As

so
ci

ad
os Papelaria Cônego

Planet Kids
Energy Bee
Fazenda Losango



Outubro / 20144

Comércio

Apesar do baixo crescimento da 
economia neste ano, os comerciantes 
estão confi antes com o aumento das 
vendas em outubro devido o Dia das 
Crianças. Depois de ser afetado pela 
Copa do Mundo e o chamado ano 

A Semana Nacional de Trânsito, pro-
movida de 18 a 25 de setembro, contou 
com a parceria da Associação Comercial 
e Industrial de Piedade (ACIP), que fez 
a doação de duas das cinco bicicletas 
entregues aos alunos que venceram um 
concurso realizado durante o evento. 

Durante seis dias ocorreram palestras 
educa  vas nas áreas rural e urbana com 
o tema “Proteção e prioridade aos pedes-
tres”, em campanha pela qual crianças 
de cinco escolas do Ensino Fundamental 
aprenderam mais sobre o trânsito e 
transmi  ram os novos conhecimentos 
aos familiares. Alunos receberam jornais 
infan  s sobre a “Civilidade no trânsito”, 

Foto: Divulgação

Comércio aposta no crescimento 
das vendas para o Dia das Crianças

Semana Nacional de Trânsito conta com parceria da ACIP
como um meio de incen  vo aos futuros 
motoristas. 

Ainda foi realizado nessas escolas um 
concurso em que cada aluno elaborou um 
cartaz com o tema “Pedestre, você tam-
bém faz parte do trânsito”.Folders com 
dicas básicas de segurança aos pedestres 
e panfl etos sobre as atrações nas escolas 
primárias também foram distribuídos.

Esta foi uma inicia  va da Diretoria 
de Trânsito e Transporte Cole  vo 
(DITRACOPI), em parceria com a Diretoria 
Municipal de Educação, a Polícia Militar, 
a Guarda Civil Municipal, a Associação 
Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) e 
o Rotary Club Piedade Cerejeiras.

Loja oferece variedades em brinquedos e ar  gos para presentes

Bicicletas doadas pela ACIP para a Semana do Trânsito

eleitoral, o comércio dá indícios de 
aquecimento. Inves  r na quan  dade e 
diversifi cação dos produtos é a aposta 
da Anchieta Center, tradicional loja da 
cidade que comercializa brinquedos 
e ar  gos para presentes. “Sempre 

inves  mos na quan  dade e diversifi ca-
ção dos produtos trazendo lançamen-
tos que agradem todas as crianças de 
todas as idades. Estamos confi antes e 
acreditamos no crescimento das ven-
das para este período”, afi rma o sócio
-proprietário da loja, Alexandre Vichi. 

O empresário disse ainda que a 
criançada procura todos os  pos de 
brinquedos, mais os lançamentos e 
produtos eletrônicos são os mais pro-
curados. “Nossa loja tem muitas novi-
dades, oferece ó  mo atendimento e 
condições de pagamentos em cartões 
de crédito”, garante Alexandre. 

As lojas do comércio local que co-
mercializam roupas, calçados e ar  gos 
infan  s estão o  mistas e também 
esperam que as vendas decolem em 
razão do Dia das Crianças.  

Rua Mal. Floriano Peixoto, 38  (ao lado do Rolim Acessórios)

(15) 99672.0057
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Comércio

O presidente da Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP), José 
Fernando Rosa Maciel, realizou em setembro  reunião com os diretores para iniciar os 
prepara  vos da Campanha de Natal 2014. Os prêmios que farão parte da campanha 
foi um dos principais assuntos. “Vamos trabalhar para promover uma campanha que 
impulsione efe  vamente as vendas no comércio local e que ofereça ó  ma premiação 
aos consumidores”, afi rmou o presidente. 

Fotos: Divulgação

ACIP inicia planejamento 
da Campanha de Natal

A ACIP prevê a par  cipação da Caravana Iluminada de Natal da Coca-Cola nas
principais ruas da cidade e garante os sorteios da roleta extra que possibilita a 

distribuição de dezenas de brindes aos par  cipantes. Disse ainda que já está em 
contato com os setores competentes da prefeitura para fi rmar parceria nos serviços 
de iluminação de natal no centro comercial do município e par  cipar do Concurso 
de Iluminação de Natal.

“Nosso obje  vo é lançar a Campanha na segunda quinzena de novembro com grande 
divulgação na imprensa local e nos meios de comunicação que possam levar informação a 
todos, seja para moradores da área urbana ou rural. Estamos confi antes que o evento será 
um sucesso e contamos com a par  cipação dos lojistas neste período mais importante no 
ano para a venda no comércio”, destacou Fernando Maciel.  

Caravana e iluminação de Natal no centro comecial de Piedade
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Turismo / Agricultura

A Associação Amigos do Turismo 
Rural de Piedade contou com apoio 
da ACIP para par  cipar da 11ª Feiratur 
– Feira Nacional de Turismo Rural, 
promovida de 11 a 14 de setembro, 
no Parque da Água Branca, em São 
Paulo. Nadia Salete Novaes Gregório 
é integrante da Associação e disse 
que para destacar o município no 
evento foi apresentado o tema 

A Semana de Estudos sobre 
Agricultura Orgânica, que ocorreu de 
11 a 13 de setembro, abordou temas 
relacionados ao segmento por meio de 
palestras, aulas prá  cas e visita a uma 
propriedade de produção orgânica no 
município de Piedade.

Dia 11, às 10h30, a Semana foi 
iniciada com a palestra: Os Orgânicos. 
A palestra foi reapresentada, às 20h30, 
para alunos do curso de Agronegócio. 

Dia 12, das 10h30 às 12h, ocorreram 
quatro eventos simultaneamente: 
palestra: Sustentabilidade Ambiental de 
Piedade, tese de mestrado do professor 
Clodoaldo de Moraes (professor da 
Etec); palestra: Legislação Ambiental 
(ONG Inicia  va Verde); Ofi cina 
de Compostagem Orgânica (ONG 
Inicia  va Verde) e Debate Orgânico X 
Convencional (por professores da Etec). 

ACIP apoia Associação de Turismo Rural

Etec realiza Semana do Orgânico 
com debates, palestras e visitas técnicas

Fotos: Divulgação

Encantos e Sabores de Piedade. “Não 
só distribuímos folders para divulgar 
nossa cidade, mas deixamos em 
exposição nossos produtos, como 
alcachofra, artesanato, geleia, pão de 
amendoim, batata doce, entre outros. 
Foi muito importante conversar com 
os visitantes e mostrar o que temos de 
melhor em Piedade”, ressaltou. 

A divulgação ocorreu na área de 

Exposição da FeiraTur, onde empresas 
e des  nos de turismo rural mostraram 
seus produtos e serviços. Segundo 
Nadia, estava previsto público de 25 mil 
pessoas durante os três dias de evento. 
“Agradeço a prefeitura, a ACIP, pousadas 
e comerciantes que possibilitaram nossa 
par  cipação na FeiraTur”, mencionou 
Nadia em nome da Associação Amigos 
do Turismo Rural de Piedade. 

Foto: Divulgação

Dia 13 (sábado), das 13 às 17h, o 
projeto Bate-papo com Agricultores visitou 
a propriedade do biólogo José Manoel 
Zago, no bairro dos Garcias. A propriedade 
visitada é amplamente sustentável a par  r 
da produção orgânica, minas naturais de 
água, manejo orgânico e trabalho familiar.  

O projeto Bate-papo com 
Agricultores é fruto de parceria entre 
a Etec de Piedade e a Universidade de 
São Carlos (UFSCar), coordenado pela 
profª. Drª. Kelly Cris  na Tonello e com 
par  cipação dos alunos de Engenharia 
Florestal da UFSCar. 

Membros da Associação divulgam diversos produtos de Piedade na Feira Nacional de Turismo Rural Alcachofra é um dos produtos divulgados no evento

Estudantes da Etec par  cipam da Semana de Estudos sobre Agricultura Orgânica
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Expap divulga produção agrícola de Piedade
Fotos: J.A Comunicação

Agricultura

A Exposição Agrícola de Piedade (Expap), promovida entre os dias 26 e 28 de 
setembro, no Piedade Futebol Clube (PFC), atraiu a população e muitos visitantes 
que puderam conhecer a diversidade de produtos agrícolas cul  vados no município. 
Alcachofra e morango in natura foram os dois produtos que estavam em evidência e 
chamou a atenção do público. Houve exposição de frutas, legumes e verduras; além 
de boxes de produtos agroindustrializados, como desidratados, compotas, doces, 
saquê, entre outros. O público ainda teve a oportunidade de apreciar a exposição de 
orquídeas, conhecer o artesanato e produtos turís  cos do município e visitar stands 
com representantes de empresas de tratores, carros, motos, implementos agrícolas e 
de ferramentas u  lizadas no campo.

A abertura ofi cial, ocorrida dia 26, contou com a presença da prefeita 
Maria Vicen  na Godinho Pereira da Silva, do presidente da Associação 
Comercial e Industrial de Piedade (ACIP), José Fernando Rosa Maciel, de 
representantes do PFC, da Câmara Municipal de Piedade, da Associação 
Cultural e Espor  va de Piedade (ACEP), de agricultores e convidados. Todos 
destacaram a importância do evento para a cidade. A Expap foi realizada por 
meio de parceria entre a prefeitura e PFC.

Show do cantor 
Daniel lota recinto 
de festas
A Expap contou com várias 

apresentações de grupos culturais e de 
duplas sertanejas da região. O show do 
cantor Daniel encerrou o evento com chave 
de ouro, lotando o recinto de festas. A 
par  cipação inesperada do cantor Rick, da 
dupla sertaneja Rick e Renner, surpreendeu 
e contágiou o grande público. A parceria 
inuzitada de Daniel e Rick foi um sucesso, 
agitando todos que permaneceram do 
início ao fi m da apresentação.

Foto: Luciano Maciel

Foto: Divulgação
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Evento Unimed

Vale a pena ser um Franqueado? Este foi o tema de mais uma palestra realizada 
no fi nal de agosto no Auditório Helmut Kurt Schneider, da ACIP. O evento contou com 
a presença de empreendedores, de pessoas interessadas em abrir uma franquia, de 
representantes da ACIP e do presidente do Sindicato dos Franqueados do Estado de 
São Paulo, Jamil Soufi a.  O administrador Ângelo Agulha, que ocupa o cargo de vice-
presidente do Sindicato dos Franqueados do Estado de São Paulo, ministrou a palestra. 
Ele alertou os par  cipantes sobre os cuidados a serem tomados antes de ser um 
franqueado. Destacou ainda que o inves  mento para abrir uma franquia é alto e se 
não houver conhecimento, o comerciante arcará com prejuízos. “Nós, do Sindicato, 
combatemos o sistema de franquias que muitas vezes serve para maquiar vínculos 
emprega  cios”, exemplifi cou Ângelo que também é especialista em Marke  ng, mestre 
em Gestão e professor de MBA ESAMC. “Defendemos os interesses dos franqueados”, 
completou. 

O palestrante  rou dúvidas dos par  cipantes e deixou um conselho. “Nunca siga um 
caminho para o mercado de franquias sem antes conhecer a legislação e obter informações 
sobre a franquia com os franqueados”. 

A publicitária Patrícia Suzuki, proprietária da Revista Inovação, informou que, 
atualmente, 99% do total de empresas no Brasil são de micro e pequeno porte, sendo 
elas responsáveis pelo desenvolvimento do país. “Mas existe um fator preocupante, uma 
vez que a taxa de mortalidade destas empresas é muito alta, sendo que 48% fecham 
em três anos e 70% fecham depois de cinco anos. As principais razões dessa elevada 
mortalidade empresarial são falhas gerenciais. Por isso, acreditamos ser importante levar 
ao empreendedor ou aspirante conteúdos que ajudem em sua jornada empreendedora”, 
explicou a publicitária. O evento foi uma inicia  va da Revista Inovação (publicação com 
foco em empreendedorismo que tem como obje  vo contribuir com informações sobre 
mercado e gestão para micro e pequenas empresas) em parceria com a ACIP. 

SOS Emergência 
é mais um serviço da 
Unimed Sorocaba
Agora, os usuários do Plano de 

Saúde Unimed Empresarial Sorocaba 
– Grupo dos Associados da ACIP - 
também contam com SOS Emergência 
Unimed. São serviços exclusivos que 
estão à disposição 24 horas por dia, 
todos os dias da semana.  

O SOS Emergência oferece o 
Med Line – serviço de orientação 
e apoio médio telefônico, que com 
apenas uma ligação, o usuário fala 
com uma equipe de profi ssionais de 
saúde no momento em que mais 
precisar, de qualquer lugar do Brasil. 
Esta equipe está pronta para dar 
orientações sobre as mais diversar 
questões relacionadas à sua saúde, 
principalmente ajudando você a 
agir corretamente em inúmeras 
situações do dia a dia. Porém, nunca 
subs  tuindo uma consulta. 

Outras informações sobre como 
fazer parte do Plano de Saúde 
Unimed Sorocaba - o mais completo 
da região - podem ser ob  das pelo 
telefone (15) 3344-9770. 

Palestra alerta sobre franquias

Palestrante e par  cipantes do evento
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Palestras / Cursos

“Dinamismo, bom humor, simpa  a, 
audácia, paciência, predisposição e, acima 
de tudo, entusiasmo. Estas são algumas 
caracterís  cas que um vendedor precisa 
ter para alcançar o sucesso”. A afi rmação 
é do palestrante Gustavo Huber, que 
apresentou a palestra “O Sucesso 
em vendas não ocorre por acaso!”, 
promovida no dia 17 de setembro, no 
Auditório “Helmut Kurt Schneider”, 
da ACIP. Cerca de 50 profi ssionais da 
área de vendas que trabalham no 
comércio local par  ciparam do evento, 
representando os segmentos de roupas, 
calçados, alimentos, agricultura, escola 
de idiomas, transporte, empresa do setor 
automo  vo, entre outros. 

O obje  vo foi apresentar um conjunto 
de ferramentas e meios u  lizados no 
setor que fazem as vendas fl uírem pela 
sa  sfação dos clientes. “O vendedor 
representa o elo entre o fabricante, o 
lojista e o consumidor fi nal. 

Características de um 
vendedor de sucesso

Todos os esforços de milhares de 
pessoas, desde o desenvolvimento do 
produto até chegar nas mãos dos clientes, 
estão na dependência do sucesso que o 
profi ssional de vendas possa alcançar”, 
explicou Gustavo, que é proprietário da 
Hubercosultoria – empresa especializada 
no Desenvolvimento Empresarial. Entre 
outras dicas importantes, o palestrante 
ainda falou sobre a importância do 
marke  ng, da abordagem ao cliente e 
o aumento das vendas na Internet por 
meio do sistema de E-Commerce.  

A cerimônia de entrega dos 
cer  fi cados de conclusão dos cursos do 
Via Rápida Emprego foi realizada no dia 
11 de setembro, no Anfi teatro Municipal 
“Orestes Romano”. Ao todo 26 pessoas 
receberam qualifi cação para exercer 
novas funções ou até mesmo aprimorar 
currículos. Com carga horária de 160 
horas cada, foram desenvolvidos os 
seguintes cursos: Desenho e Metrologia 
para inspeção, com 14 formados; e 
Desenhista Mecânico, com 12 formados. 

As aulas foram coordenadas pelo 
SENAI. O Programa Via Rápida Emprego é 
realizado em parceria entre a prefeitura, 
por meio do Centro do Empreendedor 
e Trabalhador (CET) e a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação do Governo do 
Estado de São Paulo.

Fotos: J.A Comunicação

Via Rápida 
Emprego forma 26 
profi ssionais 

Evento reune 50 vendedores de vários segmentos do comércio

Alunos recebem cer  fi cados
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Está proibida a cobrança do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) pelo estado de des  no 
nas compras eletrônicas, de acordo com 
decisão do Supremo Tribunal Federal 
(STF) no dia 17 de setembro.  A Federação 
das Associações Comerciais do Estado 
de São Paulo (Facesp) entrou como 
“amicus curiae” na ADI (Ação direta de 
Incons  tucionalidade) 4628, contribuindo 
com subsídios jurídicos para a decisão do 
Supremo. Para os ministros, a norma viola 
disposto no ar  go 155 (parágrafo 2º, inciso 
VII, alínea b) da Cons  tuição Federal.

A inadimplência do consumidor caiu 
2,8% em agosto de 2014, na comparação 
com o mês anterior, de acordo com dados 
nacionais da Boa Vista SCPC (Serviço 
Central de Proteção ao Crédito). Contudo 
no acumulado de 2014 (de janeiro a 
agosto), os registros de inadimplência 
aumentaram 2,5% em relação ao mesmo 
período de 2013. Em 2013, o indicador 
apontava queda de 1,3%, nesta mesma 
base de comparação.

Vitória da Facesp contra a bitributação 
do ICMS no e-commerce

Inadimplência cai 2,8%, mas aponta alta de 
2,5% no ano, diz Boa Vista SCPC 

Facesp par  cipou da ADI 4628, que derrubou a cobrança de imposto no comércio eletrônico entre estados
 O presidente da Associação 

Comercial de São Paulo (ACSP) e 
da Facesp e presidente-interino 
da Confederação das Associações 
Comerciais e Empresariais do Brasil 
(CACB), Rogério Amato, comemora. 
“Essa é mais uma importante conquista 
da Facesp. Toda a equipe envolvida está 
de parabéns. Dessa forma, cumprimos 
cada vez mais e melhor o nosso papel 
de facilitar a vida do empreendedor”, 
afi rma Amato. 

Por unanimidade, o STF julgou 
incons  tucional o Protocolo ICMS 

21/11, que estabeleceu a cobrança 
de parte do imposto do consumidor 
nas operações de comércio eletrônico 
interestaduais para as regiões Norte, 
Nordeste, Centro-Oeste e mais o 
Espírito Santo e Distrito Federal. 

Essa decisão é importante não apenas 
para o Estado de São Paulo, onde se 
localizam muitas empresas de comércio 
eletrônico, mas sobretudo para os 
consumidores das demais regiões do 
país, que estavam subme  dos a uma 
tributação adicional agora declarada 
incons  tucional pelo Supremo.

A variação da inadimplência 
acumulada em 12 meses (de set/13 até 
ago/14) apresentou alta de 2,2% quando 
comparada aos 12 meses anteriores 
(set/12 a ago/13). Na comparação 
interanual (contra igual mês de 2013), o 
indicador aumentou em 1,5%.

O valor médio real das dívidas 
incluídas em agosto foi de R$1.061,76, 
após ajustes esta  s  cos. Ao longo do 
ano, observamos poucas oscilações das 

variáveis condicionantes na economia para a 
inadimplência, e a expecta  va é que até o fi m 
do ano, a maior sele  vidade das empresas 
concedentes de crédito, o desaquecimento 
no mercado de trabalho e as taxas de juros 
permaneçam em níveis próximos aos atuais. 
Desta maneira, a expecta  va da Boa Vista 
SCPC é de que ao fi nal de 2014 o número 
de registros de consumidores inadimplentes 
tenha um leve crescimento, fi cando em 
torno de 2,5%.

Fonte: Facesp

Fonte: Facesp
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Ves  bulinho 2015
Inscrições: 02/10 até às 15h do dia 07/11/2014

Cursos oferecidos:
Administração Integrado ao Ensino Médio – Integral – 40 vagas
Alimentos Integrado ao Ensino Médio – Integral – 40 vagas
Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio – Integral – 40 vagas
Técnico Turismo Recep  vo – Noite – 40 vagas
Secretariado (EAD) Terças e Quintas – Noite – 40 vagas

Divulgue entre as pessoas da sua família!
As inscrições serão aceitas no site: WWW.ves  bulinho.com.br
Outras informações na Secretaria Acadêmica – Tel. (15) 3244-1367




