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Cupom Premiado
ACIP entrega prêmios da 
Campanha 

Equipe Motivada
Sebrae promove oficina
próximo dia 23

Direitos do Consumidor
Dia 30 tem palestra do
Procon na ACIP

Mutirão Recupere Seu Crédito 
é realizado com sucesso
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Editorial

Sérgio Luiz Moreira
Presidente Executivo

O auditório “Helmut Kurt Schneider”, da Associação 
Comercial e Industrial de Piedade (ACIP), abre espaço para 
o debate de importante tema: Direitos do Consumidor. 

Uma palestra que será promovida no dia 30 de outubro 
pelo Procon SP, Núcleo Regional Sorocaba, que vai trazer 
a todos muito conhecimento e informações relevantes 
sobre o assunto. 

 
O evento abordará relações cotidianas de 

consumo, práticas de mercado, oferta, publicidade, 
produtos, serviços de atendimento, entre outros itens 
fundamentados no Código de Defesa do Consumidor. 

Esta edição ainda traz conteúdo referente ao primeiro 
Mutirão Recupere Seu Crédito realizado pela Associação 
nos dias 4 e 5 de outubro, a entrega de prêmios da 
Campanha Cupom Premiado que já é sucesso no 
comércio local, o apoio da ACIP na Semana Nacional do 
Trânsito, a participação na palestra sobre Rotulagem e 
Rastreabilidade de alimentos, a Oficina Equipe Motivada 
(dia 23), o Encontro Mulheres Motivadas (dia 24) e muito 
mais.

Ótima leitura. 

Associação Comercial e Industrial de Piedade

Direitos do Consumidor 
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ACIP avalia como positivo o 1º Mutirão
Recupere Seu Crédito

“Avaliamos de forma positiva a realização do 1º Mutirão 
Recupere Seu Crédito promovido nos dias 4 e 5 de outubro 
na Praça da Matriz”, destacou o presidente da Associação 
Comercial e Industrial de Piedade (ACIP), Sérgio Luiz Moreira, 
ao fazer sua avaliação sobre esta importante iniciativa 
promovida em benefício dos consumidores e lojistas.

De acordo com levantamento da instituição, 100 pessoas 
compareceram no local para realizar consultas ao SCPC e 
cerca de 30 buscaram orientações para regularização do 
nome. É um número considerável levando em conta que 
esta é a primeira ação promovida no município. Mesmo não 
realizando o pagamento de débitos no local, o ato de fazer 
consultas já faz com que os consumidores busquem negociar 
seus débitos junto à loja.  

Mutirão continua até dia 31de outubro
A ACIP continuará o Mutirão Recupere Seu Crédito em 

sua sede com condições especiais até o dia 31 de outubro, 
localizada na Rua Fernando Croccia, 126 – Centro. A Associação 
destaca que o pagamento das dívidas registradas no sistema 
da Boa Vista SCPC é o primeiro passo para aumento do score 
do consumidor. Para tirar dúvidas e obter outras informações 
sobre esta importante ação em Piedade, ligue para 3344-
9770.

Pro-Social
Também na Praça, a ACIP ainda abriu espaço para equipes 

da Prefeitura prestar orientação sobre o Programa Social de 
Incentivo à Regularização Fiscal (Pro-Social), que tem como 
objetivo oferecer ao contribuinte oportunidade de regularizar 
seus débitos com a Prefeitura permitindo o parcelamento e 
descontos de até 100% nas multas e juros.

Consumidores aproveitaram oportunidade para solicitar consultas a ACIP
Presidente da ACIP, gerente comercial e funcionários da Prefeitura durante ação 

na praça

ACIP realizando atendimento ao consumidor

J.A Comunicação

J.A Comunicação

J.A Comunicação

Comércio
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Locadora Schumacher está
em novo endereço

Presidente da ACIP prestigia Bon Odori

A Locadora Schumacher, com 29 anos de funcionamento 
em Piedade, passa a atender em novo endereço: Rua 
Vicente Garcia, 87. A mudança ocorreu no início de setembro 
para melhor atender o cliente e restringir custos. Com 
a modernização e diferentes opções de assistir filmes, a 
locadora passa a ter concorrentes neste ramo de atividade. 
A proprietária Vera Lucia Schumacher conta que a pirataria, a 
internet e outros fatores contribuíram para que a procura para 
aluguel de filmes diminuísse um pouco.

Atualmente, ela aluga e vende alguns exemplares de filmes 
nacionais, aventura, ação, terror e comédia. Ela relembra 
saudosa da época em que existiam as fitas VHS. “As pessoas 
falam de como era gostoso, tinha alegria. A gente como 
locadora fez a alegria das famílias”, rememora. Ela pede que 
as pessoas retomem a ação de ir até a locadora e escolher o 
filme que desejam, pois estarão adquirindo um lazer de baixo 

O presidente da Associação Comercial e Industrial de 
Piedade (ACIP), Sérgio Luiz Moreira, prestigiou o tradicional 
Bon Odori, dança folclórica japonesa promovida pela 
Associação Cultural e Esportiva de Piedade (ACEP) - Kai Kan, no 
dia 28 de setembro. O evento contou com as presenças do 
prefeito José Tadeu de Resende (PSDB), do vice-prefeito Júnior 

custo e de qualidade. “Façam uma visita e estarei aqui para 
recebê-los”, conclui. O funcionamento acontece das 10h às 
20h.

JK (DEM), de representantes da Colônia Japonesa, autoridades 
municipais, população e visitantes das cidades da região e do 
Estado de São Paulo.

Vera Schumacher, proprietária

Evento reúne grande público

Sérgio junto com autoridades municipais e representantes da colônia japonesa

J.A Comunicação

J.A Comunicação

J.A Comunicação
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Ação lotou auditório Rubens Caetano da Silva

Evento conta com presença de estudantes e autoriades municipais

Fotos: Divulgação

Fotos: Divulgação

Seminário

A Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) 
participou da Semana Nacional de Trânsito que promoveu 
diversas ações de conscientização no município. Entre os 
trabalhos desenvolvidos estava inserido o 2º Seminário de 
Mobilidade Urbana em Piedade, realizado no dia 24 de 
setembro, no Auditório Municipal “Rubens Caetano da Silva”. 
O evento contou com as presenças do presidente da ACIP, 
Sérgio Luiz Moreira, do prefeito José Tadeu de Resende (PSDB), 
do vice-prefeito Júnior JK (DEM), além de representantes da 
Câmara Municipal, da Ditracopi, da empresa de ônibus Vila 
Elvio e de alunos e professores da Rede Municipal de Ensino.  

ACIP apoia Semana Nacional de Trânsito

Outubro / 2019

2º Seminário de Mobilidade Urbana estava inserido no evento  

Quem ministrou o conteúdo do Seminário foi o Arquiteto, 
Urbanista, Professor Universitário e Diretor de Escritório da 
empresa Go Soluções em Projetos, Vinícius Ribeiro. O objetivo 
foi de estimular a discussão do plano de mobilidade urbana 
do município com a população.

O apoio da ACIP ao evento foi a destinação de duas bicicletas 
entregues como prêmios aos estudantes que desenvolveram 
os melhores logotipos do plano de mobilidade urbana do 
município. A sala que fez a melhor maquete foi premiada com 
uma viagem viabilizada pela empresa Vila Elvio.

As ações da Semana Nacional do Trânsito encerram no 
dia 2 de outubro. A realização é da Prefeitura, por meio da 
Secretaria de Serviços Públicos e Transporte e Diretoria de 
Transporte e Mobilidade Urbana, com apoio da Secretaria 
de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Associação Industrial e 
Comercial de Piedade (ACIP), Guarda Civil Municipal (GCM) e 
Polícia Militar (PM).

Empresários de vários segmentos participam do evento

J.A Comunicação

Presidente da ACIP e Secretário de educação entregam bicicleta a um dos
ganhadores

J.A Comunicação
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Cupom Premiado Mês dos Pais

Entrega de prêmios da Campanha Cupom 
Premiado Mês dos Pais

Outubro  / 2019

O presidente da Associação Comercial e Industrial de 
Piedade (ACIP), Sérgio Luiz Moreira, realizou entrega dos 
prêmios da Campanha Cupom Premiado - Mês dos Pais, que 
ocorreu no dia 9 de setembro, no auditório “Helmut Kurt 
Schneider”, da própria instituição. Houve a entrega de um 
vale-compra de R$ 5mil, uma TV de 43 polegadas e mais 20 
vales-compras de R$ 500,00.

Dia da entrega dos prêmios

Ganhadora do prêmio de R$ 5 mil

Ganhadora da TV de 43 polegadas

J.A Comunicação

J.A Comunicação

J.A Comunicação

“Gostaria de agradecer a participação de todos os 
ganhadores e as empresas participantes desta importante 
ação promovida para fortalecer o comércio de Piedade”, 
destaca o presidente da ACIP. “Vamos continuar comprando 
na nossa cidade, muitos prêmios ainda serão sorteados”, 
ressalta.

A ganhadora do maior prêmio foi Denilza Rodrigues de 
Oliveira Gomes Ferreira, dona de casa, residente no Bairro 

Caetezal, que ganhou 5 mil reais em vales-compras. Ela conta 
que preencheu cerca de 20 cupons e foi contemplada com 
bilhete que adquiriu na empresa Bari Motos. Denilza já havia 
participado de outros sorteios e ao saber do resultado não 
acreditou que tinha sido sorteada.
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Cupom Premiado Mês dos Pais
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Ganhador recebe vales-compras
Sérgio Moreira, presidente da ACIP

Uma das ganhadoras do prêmio de R$ 500,00 Sérgio Moreira com representantes de lojas

J.A Comunicação

J.A Comunicação

J.A Comunicação
J.A Comunicação

Albari Straub Klinguelfus Jr, proprietário do estabelecimento, 
comenta que a empresa Bari Motos já participou de outras 
campanhas premiadas promovidas pela ACIP e que a loja 
já teve outro ganhador. “É uma campanha muito boa que 
contribui efetivamente com comércio”, afirma.

Mais sorteios
Dia 26 de outubro, uma TV de 40”; 30 de novembro, uma 

TV de 40” e, em comemoração do Natal, quando a data para o 
sorteio acontece no dia 4 de janeiro de 2020, serão sorteados 
50 vales-compras de R$ 500,00 e cinco vales-compras de R$ 
5.000,00. O total de prêmios em vales-compras será de R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais)

Ganhadores e representantes de lojas na entrega dos prêmios

J.A Comunicação
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Empresários do setor participam do encontro

J.A Comunicação

Empresários do agronegócio
A Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) e o 

Instituto de Desenvolvimento da Horticultura do Estado de São 
Paulo (APHORTESP) promoveram encontro com empresários 
do agronegócio, reunindo horticultores de Piedade e região. O 
evento aconteceu dia 12 de setembro, no auditório “Helmut 
Kurt Schneider”, da própria Associação. O encontro abordou 
a importância da união do setor para conseguir a segurança 
jurídica da atividade, além de apresentar a estrutura e 
trabalhos da APHORTESP.

ACIP entrega TV de 40” ao sorteado
da Campanha Cupom Premiado

Antônio Carlos Azevedo de Paula, do Bairro Bateia de Baixo, 
recebeu da Associação Comercial e Industrial de Piedade 
(ACIP) uma TV de 40” da Campanha Cupom Premiado. O 
sortudo realizou suas compras na loja Arrazo Calçados. O 

prêmio foi sorteado na sede da ACIP, no dia 28 de setembro, 
pela estudante da ETEC Piedade, Isadora Komauer. O sorteio 
contou com a presença do presidente da ACIP, Sérgio Luiz 
Moreira.

Ganhador recebe prêmio da ACIP

Sorteio realizado dia 28 de setembro

Empresários do agronegócio

J.A Comunicação

J.A Comunicação

J.A Comunicação

Eventos
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Agricultura

Palestra sobre Rotulagem e Rastreabilidade 
de alimentos reúne mais de 200 produtores

A palestra sobre Rotulagem e Rastreabilidade de 
alimentos, que ocorreu no dia 11 de setembro, no auditório 
da Associação Cultural e Esportiva de Piedade (Kai Kan), 
reuniu mais de 200 produtores rurais. Representantes 
da Associação Comercial e Industrial de Piedade, da 
Administração Municipal, da Secretaria de Desenvolvimento 
Rural e Meio Ambiente, do Poder Legislativo e do comércio 
da cidade também estiveram presentes.

O Engenheiro Agrônomo da Associação dos Engenheiros 
Agrônomos de Piedade e Tapiraí (ASSEPT), Carlos Sussumu 
Nakajima, apresentou ao público todas as etapas do ciclo 
de rastreabilidade até a rotulagem para comercialização, 
conforme a INC 02/2018. Os agricultores também puderam 
discutir sobre o tema e tirar dúvidas com o palestrante.

Devido a importância do assunto, novas edições da 
palestra devem ser realizadas em bairros rurais para 
maior proximidade com os produtores. O evento foi uma 
Realização da ASSEPT com apoio da Prefeitura, por meio da 
Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente. Palestra conta com a presença de representantes de autoridades municipais

Evento reuniu mais de 200 produtores rurais

J.A Comunicação

J.A Comunicação

Outubro / 2019
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Anhanguera Agro Pinus

Palestra destaca educação financeira e
investimentos

O auditório “Helmut Kurt Schneider”, da Associação 
Comercial e Industrial de Piedade (ACIP), abriu espaço para 
falar sobre educação financeira e investimentos por meio 
de palestra promovida em parceria com o escritório de 
Manhattan Investimentos, de Sorocaba, sob a liderança do 
assessor e sócio José Cleano Moraes de Sousa.  O encontro, 
ocorrido no dia 19 de setembro, reuniu cerca de 22 pessoas 
e foi abordado o tema: “Como investir em um Brasil 
sem juros”, ocasião que houve explicação dos impactos 
causados pela queda da taxa básica de juros do país, além 

de ser mostrado algumas alternativas de investimentos de 
médio e longo prazo.

O público questionou a respeito de investimentos em 
imóveis e mobiliários. Ainda perguntaram sobre como é o 
processo de investir por meio de uma corretora de valores 
mobiliários, já que nos EUA mais de 95% da população 
realiza investimentos fora dos Bancos.

Hoje, a XP Investimentos possui mais de 300 bilhões de 
reais sob sua custódia, mais de 600 escritórios credenciados 
espalhados pelo Brasil e conta como sócio o Banco Itaú 
Unibanco. Na Manhattan Investimentos, que é um 
escritório credenciado à XP Investimentos, as pessoas que 
abrirem suas contas com um dos assessores do escritório 
têm à disposição uma assessoria exclusiva para realizar os 
investimentos. 

O escritório fica localizado no edifício do Iguatemi  
Business, sala 1606, na Avenida Gisele Constantino, 1850, 
ao lado do Shopping Iguatemi. Em Piedade, conta com 
o Matheus Borgatto Veiga, profissional certificado para 
atender a demanda dos investidores da cidade.

Para outras informações, os interessados poderão ligar 
para o número: (15) 99119-6491 e agendar um horário.Público presente na palestra

J.A Comunicação

Procon promove palestra Direitos do
Consumidor dia 30 de outubro

O Procon SP, Núcleo Regional de Sorocaba, promoverá 
palestra gratuita sobre Direitos do Consumidor no dia 30 
de outubro, às 19h, no auditório da Associação Comercial e 
Industrial de Piedade “Helmut Kurt Schneider”, localizado na 
Rua Cônego José Rodrigues, 63 – Centro.

De acordo com o Procon, a palestra oferece informações 
gerais ao consumidor sobre seus direitos nas relações 
cotidianas de consumo. Dentre as práticas do mercado são 
destacadas aquelas que envolvem oferta e publicidade, 
garantia e problemas com produtos e serviços, cancelamento 
de contratos, cobrança de dívidas, serviços de atendimento e 
outros assuntos de interesse do consumidor, com fundamento 

no Código de Defesa do Consumidor e em legislações 
correlatas.

O conteúdo é desenvolvido a partir de exemplos práticos, 
extraídos do universo de reclamações recebidas pela Fundação 
Procon, com objetivo de levar educação e orientação de um 
modo geral.

Investimento
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