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Comerciantes têm 
boas expectativas para 
as vendas de Natal

2 Anos de Feira
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Eventos da Rodoviária

ACIP e Prefeitura inauguram 
Iluminação de Natal

Decoração natalina atrai clientes para 
compras de fim de ano; Campanha da ACIP 
vai sortear R$ 45 mil em prêmios
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Editorial

Sérgio Luiz Moreira
Presidente Executivo

Chegou o melhor período para o aumento nas vendas do 
comércio e a Associação Comercial e Industrial de Piedade – ACIP 
mantém sua tradição de mais de 40 anos em promover ações 
que possam contribuir, efetivamente, para o crescimento do 
movimento de consumidores comprando seus produtos nas lojas 
de Piedade. A Campanha 2018 dá Sorte está a todo vapor e oferece 
vantagens aos lojistas e clientes. São R$ 45 mil em prêmios.

Além da Campanha, a ACIP também promove outras 
importantes atividades que visam potencializar a comercialização 
de presentes de vários segmentos. Um dos exemplos é a instalação 
de enfeites e iluminação de natal nas principais ruas da cidade, no 
Calçadão e nas praças, uma parceria com a Prefeitura. A Casinha do 
Papai Noel ganhou nova pintura e está no Calçadão, onde um Papai 
Noel tira fotos com a criançada.

O objetivo é atrair os consumidores para realizarem suas 
compras no comércio, estimulando as vendas neste mês de 
dezembro.

Orientamos os lojistas a criarem estratégias para conquistar 
seus clientes. Vitrines decoradas, promoções, melhores condições 
de pagamentos, divulgação dos seus produtos, contratação de 
novos colaboradores e oferecer atendimento de qualidade são 
fatores que também podem ajudar no aumento das vendas.

Empresários e comerciantes, aproveitem este período. 
O momento é de ousadia, determinação e criatividade. A ACIP 

deseja a todos sucesso nas vendas de Natal e um ano novo com 
muita superação e repleto de conquistas.

Ótima leitura.

Desejamos sucesso 
nas vendas de Natal

Associação Comercial e Industrial de Piedade
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Natal 2018

Inauguração da Iluminação de Natal realizada na Praça da Bandeira atrai grande público

Decoração e iluminação natalina nas ruas centrais do município

ACIP e Prefeitura inauguram 
nova iluminação de natal

A iluminação de natal de 2018 foi planejada em 
parceria entre Prefeitura de Piedade e Associação 
Comercial e Industrial de Piedade (ACIP). 

No dia 1 de dezembro foi realizado o evento 
de inauguração da nova iluminação, na Praça 
da Bandeira. Para este ano, algumas novidades 
foram incluídas nas luzes natalinas instaladas 
em Piedade. Pontos como Prefeitura e Rotatória 
também receberam decoração, além dos túneis 
e iglu de luzes montados na Praça da Bandeira.

A inauguração contou com participação de au-
toridades municipais e grande público que lotou 
a Praça. A criançada se divertiu com a chegada 
do Papai Noel que distribui balas. 

O Fundo Social de Solidariedade também es-
teve presente e ofereceu pipoca e algodão-doce 
para os presentes. A noite contou ainda com 
apresentação de dança do grupo #Requebra.  

Fotos: J.A Comunicação
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Caravana contará com Urso Polar, Mamãe e Papai Noel

Piedade recebe Caravana de Natal 
da Coca-Cola dia 14 de dezembro

ACIP vai sortear R$ 45 mil em prêmios 
na Campanha de Natal “2018 dá Sorte”

A Caravana de Natal da Coca-Cola estará em Piedade no dia 
14 de dezembro com os tradicionais caminhões iluminados e os 
personagens Urso Polar, Mamãe e Papai Noel. O ponto de saída 
da Caravana será no Portal das Águas, às 21h30. A data para 
a realização do evento foi agendada pela Sorocaba Refrescos, 
idealizadora desta ação, que conta com apoio da Prefeitura e 
Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP).

A ACIP vai sortear R$ 45 mil em vales-compras para os 
clientes que consumirem nas lojas participantes da Campanha 
“2018 dá Sorte”, que neste mês de dezembro faz referência ao 
Natal. O sorteio será no dia 5 de janeiro de 2019. 

Serão 50 vales-compras de R$ 500,00, dois vales-compras de 
R$ 5 mil e um vale-compra no valor de R$ 10 mil. Neste ano, a 
Associação já sorteou R$ 25 mil em vales-compras nas ações 

Foto: J.A Comunicação

Confira percurso elaborado 
pela Sorocaba Refrescos

Avenida Saladino de Araújo Leite (Portal das Águas) 
Praça da Bandeira (Casa da Cultura)
Rua Comendador Parada 
Rua Cônego José Rodrigues 5 - Retornar na Praça Cel. João Rosa 
Rua Araújo Leite 
Rua Capitão Moraes (altura no número 1.061 )
Rua Francisco Antônio Correa 
Rua Petrolândia 
Rua Chosako Nohama 
Rua José Bueno de Camargo 
Rua José Rolim de Góes 
Rua Saladino de Araújo Leite (em frente à delegacia)  
Praça da Bandeira (Casa da Cultura)
Rua Comendador Parada
Rua Cônego José Rodrigues 
Rua Marechal Floriano Peixoto 
Rua Benjamin da Silveira Baldy 
Final - Via Antônio Leite de Oliveira

promovidas no Dia das Mães e Dia dos Pais. A ACIP também 
continua com o slogan Aqui eu Moro, Aqui eu Compro como 
forma de mostrar a força do comércio local e oferecer vanta-
gens aos clientes que compram seus produtos em Piedade. 
Para participar, o consumidor deve efetivar uma compra em 
um dos comércios participantes da campanha. 

Não deixe de solicitar seu cupom.
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Empresas

Nova loja oferece espaço para estacionamento

Inauguração conta com presença de muitos clientes

Sérgio, Mário e sua esposa Representantes da ACIP com os 
proprietários da loja

Kami inaugura 
loja em novo endereço

A Kami inaugurou no início de novembro uma ampla 
loja em novo endereço. A empresa, que está há 13 anos 
em Piedade, decidiu investir em um espaço com mais co-
modidade para os clientes e colaboradores. 

O novo ambiente possui 1.100 metros de área de ven-
da e estacionamento com 38 vagas para carros e 22 para 
motos. Também tem estacionamento inclusivo para pes-
soas com deficiência e idosos.

O estabelecimento oferece uma variedade de produtos 
que incluem utilidade doméstica, ferramentas, material 
escolar, alimentação, decoração, mesa e banho, acessórios 
e artigos de temporada. De acordo com Erica Kamimura, a 
loja tenta suprir a necessidade que o município tem com 
variedades e preços acessíveis.

Fotos: J.A Comunicação

“Por isso investimos em novo estabelecimento, pois 
acreditamos que Piedade tem potencial econômico e 
necessitava de um estabelecimento que suprisse to-
das as necessidades dos nossos clientes.”, afirma Erica.
Atualmente o estabelecimento possui 23 funcionários. 
Novos colaboradores foram contratados com a ampliação 
da loja e haverá novas oportunidades no final deste ano. 

O horário de funcionamento é das 8h30 às 18h de 
segunda a sábado. A loja Kami está localizada na Rua 
Capitão Moraes, 160, Centro.
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Feira Noturna

Grande público prestigiou o aniversário de dois anos da Feira Noturna 
dos Produtores de Piedade realizado no dia 16 de novembro

O presidente da ACIP, Sérgio Luiz Moreira; o diretor de eventos, José Fernando 
Rosa Maciel e colaboradores da ACIP foram homenageados com cestas de verduras 

e legumes oferecidos pelos agricultores da feira 

Aniversário de 2 Anos da Feira Noturna dos Produtores de 
Piedade é marcado com muita música, dança, diversão para as crianças 

e grande variedade de alimentação, artesanato e produtos agrícolas

Grande público prestigiou o aniversário de dois anos 
da Feira Noturna dos Produtores de Piedade realizado no 
dia 16 de novembro, na Praça de Eventos da Rodoviária. O 
Sexteto de Metais Lira São João do Conservatório Musical 
“DavinoTardelli da Silva” e o grupo de dança #REQUEBRA 
foram as atrações culturais do evento.

A piscina de bolinhas, cama elástica e tobogã fizeram a 
alegria da criançada. No local ainda foram distribuídos gra-
tuitamente pipoca e algodão-doce pela Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Social.

Moradores de Piedade e turistas tiveram novamente a 
oportunidade de comprar verduras, frutas e legumes fres-
quinhos a preço abaixo do mercado, além de prestigiarem 
as barracas de pastel, culinária oriental, espetinho, chopp 
artesanal, produtos típicos do interior, artesanatos e artigos 
turísticos.

O presidente da ACIP, Sérgio Luiz Moreira; o diretor de 
eventos, José Fernando Rosa Maciel e colaboradores da 
ACIP foram homenageados com cestas de verduras e legu-
mes oferecidos pelos agricultores da feira. O evento contou 
com a presença do vice-prefeito Júnior JK (DEM).

Foto: J.A Comunicação

2 Anos de Feira Noturna movimenta 
aproximadamente R$ 650 mil

Levantamento da ACIP demonstra que nos últimos dois 
anos, houve faturamento médio bruto de aproximadamente 
R$ 650 mil no movimento das vendas de todas as barracas 
da Feira Noturna dos Produtores de Piedade. Foram 108 fei-
ras ininterruptas durante 24 meses. 
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Presidente da ACIP recebe cesta de verduras e legumes

Diretor de Eventos recebe cesta de verduras e legumes

Sexteto de Metais Lira São João

#REQUEBRA Brinquedos fazem a alegria 
da criançada

Aniversário de 2 Anos da Feira Noturna dos Produtores de 
Piedade é marcado com muita música, dança, diversão para as crianças 

e grande variedade de alimentação, artesanato e produtos agrícolas
O levantamento ainda destaca que mesmo com o clima 

frio na comemoração do aniversário de dois anos da feira, 
promovida no dia 16 de novembro, o faturamento ultrapas-
sou R$ 12 mil, o que reflete aumento de 100% comparado 
ao primeiro dia de feira realizada em novembro de 2016. 
Dados internos também confirmam que houve faturamento 
superiores em outras datas comemorativas, como por exem-
plo, no último dia das crianças. 

“A ACIP agradece a presença do grande público, dos dire-
tores da ACIP e de autoridades municipais que prestigiaram 
o evento de comemoração de mais um ano da feira e para-
beniza os produtores rurais, entidades, artesãos e profissio-
nais do setor turístico que acreditaram e tornaram realidade 
este importante projeto para Piedade. 

Esta iniciativa fortalece os agricultores locais, fomenta a 
economia do município e contribui com algumas entidades 
filantrópicas. Temos a certeza de que esta ação continuará 
por muitos anos”, destaca o presidente da ACIP.

Mensagem

O atual diretor de eventos e ex-presidente da Associação, 
José Fernando Rosa Maciel, deixa sua mensagem: “É muito 
gratificante ver um projeto completar dois anos com suces-
so.Muitos de vocês lembram que no início muita gente não 
acreditava, mas nós, da ACIP, acreditávamos. Eu, sempre 
otimista, só via a possibilidade de dar certo. Sabia que era 
preciso organização, disciplina e conhecimento, mas nós, da 
ACIP, sabíamos muito bem como fazer. Aí surge um grupo de 
batalhadores da terra que acreditou na nossa proposta e jun-
tou-se a nós. Parte do nosso objetivo acredito que estamos 
conseguindo atingir, que é melhorar a renda familiar de cada 
um de vocês, contribuir com algumas entidades assistenciais 
da cidade, apresentar talentos da música local e transformar 
as noites de sexta-feira em ponto de encontro de amigos e 
familiares. Ainda é nova, são só dois anos, mas nossa feira 
vai crescer mais, podem acreditar. Parabéns para vocês que 
acreditaram na ACIP e assumiram um compromisso de toda 
sexta-feira estar presente. Meu muito obrigado a todos”.
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Eventos

Casinha do Papai Noel

A Associação Comercial e Industrial de Piedade – ACIP instalou a Casinha do Papai 
Noel no Calçadão, Centro. O bom velhinho estará no local no período de 11 a 24 de 
dezembro, até às 20h. Leve seus filhos, amigos e familiares para serem fotografados 
com o Papai Noel. Aos sábados e na véspera do Natal o atendimento será das 15h 
às 18h. Ao ser fotografado, você  pode enviar sua foto para ser divulgada na página 
do Facebook da ACIP: www.facebook.com/acepiedade/

Casinha do Papai Noel instalada no Calçadão

Fotografe com Papai Noel e apareça na página do Facebook da ACIP

Foto: J.A Comunicação

Representante da Bela Vista apresenta informações 
do condomínio ao presidente da ACIP

Presidente da ACIP ao lado do prefeito Tadeu e do vice-prefeito Júnior JK

Apresentação do Condomínio Quinta da 
Bela Vista reúne autoridades municipais

A apresentação do Condomínio Quinta da Bela Vista ocor-
reu no dia 13 de novembro, no Plantão de Vendas da Bela 
Vista. O objetivo do evento era exibir o decorado do empre-
endimento aos presentes. “São 192 apartamentos, portaria 
24 horas, área de lazer, campo gramado, academia ao ar livre, 

Fotos: J.A Comunicação

vagas para visitantes, bicicletário, etc”, conta Kaue Meirelles, 
Engenheiro Civil da obra. Aproximadamente 70 pessoas parti-
ciparam da ação. Entre elas, autoridades municipais, gerentes 
da Caixa Econômica Federal e clientes. 

O novo condomínio fica localizado na Rua Nelson da 
Silva, 1400, Bairro dos Garcias. Apartamentos a partir de 
R$ 124.990,00. Não deixe de conferir o decorado da obra no 
Plantão de Vendas na Rua Capitão Almeida Lima, 93, Centro. 
Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (15) 
99614-1800 ou pelo e-mail: vendas@quintadabelavistapieda-
de.com.br.
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Palestra

Grande público participa da 
Palestra Saúde do Homem na ACIP
O Auditório “Helmut Kurt Schneider”, da Associação Comercial e Industrial de 

Piedade (ACIP), recebeu a Palestra Saúde do Homem, no dia 22 de novembro. 
Aproximadamente 60 pessoas participaram do evento que foi realizado em parceria 
entre ACIP e Ethos Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho. A palestra fez refe-
rência ao novembro azul, campanha de combate ao câncer de próstata. As palestrantes 
Dra. Mariana Tardelli, Cirurgiã Bucomaxilofacial Palestrante da Ethos RH, e Enfermeira 
Fernanda Lima, Coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Piedade, trouxeram 
orientações e reflexões importantes sobre a prevenção ao câncer de próstata.Alunos de enfermagem particparam da palestra

Foto: J.A Comunicação
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Comércio

A Skala fica localizada na Rua Araújo Leite, 51, Centro

Loja oferece variedades no segmento de roupas

Expectativas positivas para as 
vendas de Natal da Loja Skala

O período do ano que gera mais expectativa nos co-
merciantes é o Natal. O mês de dezembro aquece as 
vendas por conta das tradicionais comemorações fes-
tivas de fim de ano. Para a loja Skala, pertencente ao 
segmento da moda e calçados, a expectativa é grande. 
“Acreditamos no potencial da cidade e o crescimento do 
município no geral tem superado nossas expectativas. O 
potencial agrícola de Piedade faz com que o comércio 
não seja afetado pela instabilidade econômica do país. É 
um local que tem muito a nos dar”, comenta André Pina, 
gerente da loja.

De acordo com Pina, o diferencial da Skala é ofere-
cer ao cliente uma linha de produtos mais baratos. “São 
preços mais baixos, formas de pagamento em crediário 

Fotos: J.A Comunicação

e parcelamento simples, fácil e sem burocracia”, com-
plementa. A loja trabalha em horário diferenciado, pois 
busca atender todos os públicos. De segunda a sábado, 
das 8h às 19h20 e aos domingos e feriados das 9h às 
14h. “Visamos o atendimento das pessoas da área ur-
bana, rural e também dos turistas. Sabemos que cada 
público possui o seu dia e horário específico para ir as 
compras”, justifica Pina.

São doze funcionários na unidade de Piedade e para 
a época do Natal, o quadro será ampliado por conta da 
expectativa de aumento no movimento. “Oferecemos 
ainda diversas promoções, parcelamento em até seis 
vezes sem juros no cartão ou crediário, distribuição de 
brindes, entre outras vantagens ao cliente”, finaliza o 
gerente. A Skala fica localizada na Rua Araújo Leite, 51, 
Centro. Outras informações podem ser obtidas pelo te-
lefone 3244-2698.
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Dicas

Hábitos que estão derrubando 
seu score de crédito

O score de crédito é amplamente utilizado pelas empresas 
para a concessão de crédito, como empréstimos, financiamentos 
e liberação de cartão de crédito. Paralelamente com a análise de 
eventuais restrições no CPF, ele serve como parâmetro para definir 
o comportamento do consumidor. Portanto, você precisa ter cui-
dado com algumas rotinas que podem despencar a pontuação do 
seu score de crédito. Confira seis hábitos que estão derrubando o 
seu score de crédito, e que você deve evitá-los a qualquer custo. 
Primeiramente, é importante ressaltar que uma das principais em-
presas que definem o seu score de crédito é a Boa Vista SCPC. Ela 
possui um banco de dados distinto, e utiliza o seu algoritmo para 
definir uma pontuação que vai de 0 a 1.000 pontos. Logo a seguir, 
confira o que você deve evitar para não diminuir a sua pontuação.

Nome sujo
Este é o mais importante de todos. Evite a todo custo ter o seu 

nome negativado, SCPC. Com certeza, é um fator decisivo para 
a pontuação, pois derruba seu score de crédito. Portanto, quem 
possui dívidas não pagas e com restrições no CPF, não conseguirá 
realizar financiamentos ou conseguir cartões de crédito no merca-
do. Você deve entrar em contato urgente com o seu credor e ne-
gociar o pagamento. Contudo, é importante frisar que o seu score 
de crédito vai demorar a subir novamente, pois vai considerar essa 
negativação no seu histórico.

Atrasar as suas contas
Pode parecer uma bobagem, mas atrasar as suas parcelas pode 

interferir consideravelmente no seu score de crédito. Além disso, 
as lojas ao consultarem seu histórico, consideram que você não 
tem condições de manter as suas contas em dia e poderá não ser 
um bom pagador. Por esse motivo, tente manter sempre as suas 
contas em dia, e sempre que possível ative o débito em conta.

Não comprar a prazo
Muitas pessoas possuem score de crédito baixo simples-

mente porque evitam comprar a prazo. Se você não compra a 

prazo, como os bancos ou instituições financeiras saberão que 
você é um bom pagador? Ademais, tudo o que você fizer de 
movimentação no seu CPF contará no seu score de crédito. Por 
isso, sempre que possível opte por parcelamentos e crediários, 
mesmo que não precise.

Ter crédito negado
Ter um crédito ou financiamento negado é altamente pre-

judicial para a pontuação do seu score de crédito. Portanto, se 
você tiver crédito negado pela primeira vez, analise seu histórico. 
Verifique se é necessário aumentar o seu score (na próxima edição 
lhe daremos dicas de como aumentar seu score) antes de pedir 
crédito ao mercado. Não fique solicitando cartões até conseguir 
ser aprovado, por exemplo. Às vezes, você precisa esperar alguns 
meses até ter crédito.

Dados pessoais desatualizados
Outra situação importante a ser considerada é em relação às 

suas informações pessoais. Não adianta nada dar um endereço 
em uma loja e outro na próxima instituição. Divergências entre 
cadastros, como nome dos pais, endereço, telefone, podem ser 
prejudiciais ao seu score de crédito. Normalmente, o banco cruza 
informações e verifica essas divergências. Para evitar esta e outras 
situações, mantenha o seu cadastro atualizado junto a Boa Vista 
SCPC pelo site: www.consumidorpositivo.com.br

Não ter movimentação bancária
É importantíssimo ter movimentações bancárias com o seu 

CPF. Portanto, o uso do cartão de crédito, débito, débito em 
conta, uso de conta corrente e produtos dos bancos é interes-
sante para que não caia a pontuação do seu score de crédito. 

Quanto mais movimentação você tiver, melhor será para 
você. Obviamente que existem mais situações a serem consi-
deradas. Contudo, o mais importante a saber é que evite de-
terminadas atitudes é mais saudável para a pontuação do seu 
score de crédito.

Por Marcos Sanctis




