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Editorial

Sérgio Luiz Moreira
Presidente Executivo

Passamos por mais um ano marcado por relevantes 
ações promovidas pela Associação Comercial e Industrial 
de Piedade (ACIP) para fortalecer e potencializar o 
comércio, além de prestar importante apoio aos setores 
da indústria e da agricultura de Piedade, contribuindo 
efetivamente com o crescimento econômico do Município.

A campanha Cupom Premiado foi um sucesso. Sorteou 
mais de R$ 80.000,00 em vale-compras, contou com 
a participação de mais de 60 lojistas e mais de 220.000 
cupons preenchidos pelos consumidores. Em nome 
dos diretores da ACIP, agradeço todos os empresários 
e clientes que juntos com a Associação acreditaram no 
desenvolvimento deste relevante projeto.

Mesmo com o cenário político e econômico instável, 
mantivemos em 2019 a realização de palestras, cursos e 
oficinas que levaram mais conhecimento para centenas 
de colaboradores e empresários. Mantivemos parcerias 
com instituições, poder público e privado para seguir com 
a promoção de ações.

Acreditamos que 2020 será um ano próspero. Nossa 
Associação já elabora nova campanha para este ano que 
oferecerá oportunidades aos lojistas e aos consumidores.

Com dedicação e união de todos, vamos prosseguir 
o nosso trabalho com criatividade, oferecendo 
oportunidades e superando desafios. Juntos somos mais 
fortes.

A ACIP deseja a todos um ano novo repleto de sucesso 
e superações.

Associação Comercial e Industrial de Piedade

Comemoramos 2019 e acreditamos 
no sucesso de 2020
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Vendas de Natal crescem em
média 5% em 2019

Levantamento realizado pela Associação Comercial e 
Industrial de Piedade (ACIP) mostrou otimismo dos empresários 
piedadenses em relação às vendas de natal de dezembro de 2019. 
O ramo de supermercados cresceu, em média, 5,5% em relação 
às vendas do mês de dezembro de 2018. Já alguns comerciantes 
do segmento de roupas e calçados foram mais otimistas e 
destacaram crescimento entre 5% e 8% no consumo, comparado 
com o mesmo período do ano anterior.

 
Nelson Menezes Lage, proprietário da loja ÉD+, conta que a 

comercialização ocorreu dentro da expectativa e acompanhou 
o mercado com aumento em 5% nas vendas. Ele destaca que 
a economia está se fortalecendo novamente. “Os números 
são positivos e como comerciante acredito muito nessas novas 
mudanças de governo. No entanto, veremos resultado a partir 
dos dados de 2020”, diz. Normalmente, o estabelecimento 
possui 20 funcionários, mas para o período de fim de ano foram 
contratados seis novos colaboradores.

 
O empresário reforça a parceria entre ACIP com a Campanha 

Cupom Premiado e cita a Caravana de Natal da Coca-Cola como 
exemplo de ação que atrai consumidores noturnos para o 
comércio local. “Com campanhas bem feitas, a gente consegue 

trazer um público noturno que muitas vezes iria comprar 
no shopping. Então é muito importante essa união entre os 
comerciantes e a associação”, ressalta.

 
A comerciante Ivone Saito, uma das proprietárias da Iolanda 

Modas e Calçados, observou que em seu comércio as vendas 
se igualaram ao ano de 2018. O movimento não foi o esperado, 
porém, ela relata um aumento nas compras à vista, com relação 
ao mesmo período anterior. “Os clientes fiéis vieram comprar 
conosco e esse ano tivemos muitas vendas com pagamento 
imediato”, comenta Ivone.

Clientes compram produtos na loja Iolanda
Loja Iolanda

Consumidores nas compras de natal na Loja É D+

Loja É D+

J.A Comunicação
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Comércio
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Reinauguração da Jet Balbek
Yamaha Piedade 

A Jet Balbek Yamaha Piedade está com novo visual, 
mais moderno e harmônico. João Rolim de Goes Filho, 
um dos proprietários, conta que possui concessão da 
Yamaha há 11 anos e adequou o estabelecimento ao 
novo layout da marca.

A empresa atua há 26 anos e além da venda 
de motocicletas, possui acessórios, consórcios, 
oficina mecânica com manutenção e revisão. A Jet 
Balbek conta com 20 funcionários na unidade do 
município, tendo em média, 120 colaboradores nos 
11 estabelecimentos do grupo. João convida a todos 
para conhecer o novo padrão visual da loja.

O funcionamento da loja é de segunda-feira à 
sexta-feira, das 8h às 18h. Aos sábados, das 8h às 
13h. A Jet Balbek está localizada na Via Antônio Leite 
de Oliveira, 243, Paulas e Mendes. Informações: 
3244-8600.

Empresa

Um dos setores da lojaProprietários e colaboradores na loja em Piedade

Jet Balbek oferece um novo espaç o para venda de motos

J.A Comunicação

J.A ComunicaçãoJ.A Comunicação
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Um grande evento voltado aos lojistas de Piedade, 
realizado no dia 18 de dezembro, lotou o auditório 
“Helmut Kurt Schneider”, da Associação Comercial e 
Industrial de Piedade (ACIP).

 
A oficina Inove para Ganhar Mais contou com a 

participação de colaboradores que representam 
diversos segmentos do comércio piedadense. Entre 
outras ações, o palestrante Davi Paunovic apresentou 
formas de inovação que podem ser implantadas na 
empresa devem até reduzir os custos e processos.

 
“Inovar é preciso e não exige muito. Pode ser em 

produtos, experiência do cliente, processo logístico ou 
qualquer outra área. Implementar um novo método 
que melhore o resultado final já pode ser considerado 

Oficina Inove para Ganhar Mais
lota auditório da ACIP

Oficina

Janeiro / 2020

Grande público participa da oficina

Foto: Divulgação

Palestra do Sebrae fala sobre importância de inovar

Oficina lota auditório da ACIP

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

uma inovação e empresas precisam dessa renovação 
com frequência”, destacou o palestrante.

 A oficina foi realizada pelo Sebrae e parceiros: ACIP, 
Prefeitura, Sindicato Rural e Associação dos Pequenos 
Produtores Rurais de Piedade (Apprupi).
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 Sorteio
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ACIP sorteia R$ 50.000,00 em vales-compras da Campanha Cupom Premiado de Natal

Grande público prestigiou os sorteios realizados pela 
Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) da 
Campanha Cupom Premiado de Natal. Foram sorteados 
R$ 50.000,00 em vale-compras, sendo 50 vales-compras 
de R$ 500,00 e cinco vales-compras de R$ 5.000,00.

A ação aconteceu no dia 4 de janeiro, no Calçadão, e 
contou com as presenças do presidente da ACIP, Sérgio 
Luiz Moreira; do vice-presidente da ACIP, Anderson Luis 
Girotto e dos diretores José Alexandre de Souza Furquim 
e Jair Fresneda.

J.A Comunicação

Mais de 220 mil cupons

J.A Comunicação

Consumidor deposita 70 cupons

Vice-prefeito Júnior JK e presidente da ACIP Sérgio Moreira

J.A Comunicação

J.A Comunicação
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ACIP sorteia R$ 50.000,00 em vales-compras da Campanha Cupom Premiado de Natal
A ACIP fez transmissão ao vivo dos sorteios pela 

sua página no Facebook com grande participação dos 
internaltas e, em tempo real, registrou os nomes dos 
ganhadores no Site da Associação.

Uma das ganhadoras de R$ 5.000,00
Daniele Leite Domingues dos Santos foi uma das 

ganhadoras do valor de R$ 5.000,00 em vales-compras. 
Ela é moradora do Bairro Caetezal e adquiriu seus 
produtos na loja Tropical Calçados. “Sempre participo 
das campanhas da ACIP, mas esta foi a primeira vez que 
ganhei, o prêmio chegou em boa hora. Preenchi vários 
cupons de estabelecimentos comercias diferentes”, 
comentou. “Estou muito feliz em ganhar e penso que 
seja muito interessante a continuidade de campanhas 
como esta para incentivar a população a comprar no 
município”, destacou.

Três vezes sorteada com prêmio de R$ 500,00
A sortuda Lecioní Aparecida de Brito Maciel Santos, 

moradora do Bairro Centro, foi sorteada três vezes 
com vale-compras de R$ 500,00, totalizando o valor 
de R$ 1.500,00 em vales-compras. Ela comprou 
no Supermercados Pereira. “Preenchi cerca de 60 
cupons. Estou sem palavras para descrever tanta 
felicidade”, comemorou. “Procuro comprar somente 
em Piedade. Participo de todas as campanhas. 
Gostaria de parabenizar e agradecer a ACIP, pois é 
muito importante incentivar o comércio da nossa 
cidade”, finalizou.

O presidente da ACIP destacou que a Campanha 
foi um sucesso e que junto à diretoria da entidade já 
estuda uma nova ação para 2020.Cupom Sorteado

Diretor Anderson confere cupom premiado

Diretor Alexandre e garota que realizou sorteio

J.A Comunicação

J.A Comunicação

J.A Comunicação
Presidente e diretores durante sorteio de R$ 5.000,00

Último cupom sorteado
J.A Comunicação

J.A Comunicação

Diretores com ganhadora de R$ 5.000,00 e ganhadora de R$ 500,00

J.A Comunicação
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Evento aconteceu no auditório da ACIP

Eventos
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Crianças fotografam com Papai Noel
Muitas crianças foram fotografadas com o Papai Noel que 

estava em uma casinha instalada no Calçadão pela Associação 
Comercial e Industrial de Piedade – ACIP no mês de dezembro. 
O bom velhinho permaneceu vários dias no local e levou a 
todos o clima de natal. Pais de algumas crianças fotografaram 
seus filhos e enviaram a foto para ser divulgada na página do 
Facebook da ACIP, como fez os familiares de Anna Carolina e 
Lorena Luiza.

Lorena LuizaAnna Carolina

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Alunos recebem certificados do Curso de
Corte e Costura da Carreta Via Rápida Emprego

Aproximadamente 50 alunos receberam certificados do 
curso de Corte e Costura Industrial realizada na Carreta do 
Via Rápida Emprego. A entrega do documento aconteceu dia 
23 de dezembro, no auditório “Helmut Kurt Schneider” - da 
Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP).  

As aulas foram ministradas pela Etec de Piedade no 
período de 29 de novembro a 20 de dezembro. A emissão 
dos certificados também foi realizada pela escola. Durante 
o período de curso, a carreta permaneceu estacionada na 
Praça de Eventos da Rodoviária. De acordo com o Centro 
do Empreendedor e do Trabalhador (CET), foram formados 
16 alunos no período da manhã, 15 alunos da tarde e 16 no 
período noturno.

Estiveram presentes na cerimônia representantes do CET, 
da diretoria e coordenadoria de cursos da Etec, professores 
e auxiliares. O Programa foi promovido pela Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico do Governo do estado de São 
Paulo em parceria com a Prefeitura, Centro do Empreendedor 
e do Trabalhador e Etec. Formandos e familiares no auditório da ACIP

Foto: Divulgação



9

Ao lado da Igreja Matriz

Praça da Bandeira

Via Antônio Leite de Oliveira

Rua Cônego José RodriguesTúnel na Praça da Bandeira

Início da Avenida Coração de Jesus

Iluminação de Natal atraiu
consumidores para o comércio

A decoração e iluminação de natal instalada em vários 
pontos da cidade chamaram a atenção da população. 
Vários comerciantes notaram considerável aumento de 
consumidores nas lojas no período noturno nos dias que 
antecederam a comemoração do natal. A iluminação foi 
inaugurada já no dia 29 de novembro de 2019 e permaneceu 
por cerca de 40 dias nas principais ruas do centro comercial 
do município, além das Praças da Bandeira, Raul Gomes de 
Abreu, Matriz e Rodoviária. A decoração ainda foi implantada 
no início da Coração de Jesus e na Via Antônio Leite de Oliveira. 

Natal

Janeiro / 2020
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J.A Comunicação
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Finanças
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Defina suas metas financeiras para 2020
Com o início do ano, a gente aproveita para rever se as metas 

traçadas para 2019 foram cumpridas e já pensa nas de 2020. As 
demandas são muitas, como mudar de emprego, viajar, fazer um 
curso de especialização, perder peso, etc.

Mas uma das principais é o planejamento financeiro, para 
que possamos percorrer o ano com as contas em dia e, assim, os 
compromissos listados não fiquem pelo caminho ao longo do ano.

Se você ainda não tem esta prática de pensar no seu dinheiro 
de forma organizada, a Boa Vista ensina como ter boas práticas 
com os seus rendimentos para que seus sonhos sejam alcançados. 
Vem com a gente!

Organizando as contas
A primeira atitude com relação às finanças pessoais é organizar 

as contas. Faça seu orçamento doméstico para 2020 numa 
planilha e anote todos os gastos, mês a mês, das despesas fixas, 
como aluguel ou prestação da casa, escola, despesas correntes 
como água, luz, telefone, supermercado, etc.

Por fim, coloque as prestações e financiamentos já assumidos. 
E, claro, os rendimentos, como salário e outras rendas, se tiver. 
Você pode baixar o modelo de planilha da Boa Vista, é de graça!

Do total dos rendimentos subtraia as despesas e veja o que 
sobra (ou não) de dinheiro.

Se der negativo, é preciso pensar no que fazer durante o ano 
para reverter este resultado para o azul. E isso é possível com a 
planilha. Pode-se, por exemplo, colocar em prática ações para 
reduzir a conta de luz, de água e até mudar o plano de celular para 
um mais barato e cortar algumas vezes a visita a restaurantes e 
pizzarias do fim de semana. O valor gasto no supermercado pode 
também ser reduzido. Uma dica é estipular a redução destas 
contas em 10% ou mais e aproveitar este dinheiro para começar 
a sair do vermelho.

Divisão dos gastos
Se você não sabe como organizar seu orçamento, uma das 

dicas é anotar tudo que é pago diariamente. Uma boa forma de 
dividir os gastos é ter noção de quanto se precisa de dinheiro para 
cada pagamento durante o mês. A fórmula é esta:

50% para gastos essenciais, como moradia, alimentação, contas 
de consumo, educação;

15% para prioridades financeiras, isto é, pagamento de dívidas 
(se existirem);

20% para lazer, academia, jantares e almoços em restaurantes, 
viagens, passeios, etc;

15% para poupança, reserva financeira, aplicações ou 
realizações de sonhos.

Ao separar a sua renda, você consegue fazer tudo o que 
planejou durante o ano e consegue honrar seus compromissos 
financeiros.

Resultado positivo
Se ao finalizar a planilha verificar que seu resultado está 

no azul, mas o valor que sobra é muito pouco, as dicas acima 
também podem ser praticadas para que você tenha mais dinheiro 
disponível.

É importante que acrescente na sua planilha um valor mensal 
para ser poupado como reserva de emergência, para momentos 
ou situações críticas que irão exigir um gasto extra. Assim, você não 
precisará recorrer ao cheque especial e tampouco a empréstimos, 
que poderão balançar seu planejamento financeiro.

Definindo metas
Ao planejar seus objetivos financeiros para 2020 não seja 

genérico. Defina realmente o que deseja construir no próximo 
ano, assim você não tenta fazer tudo ao mesmo tempo e acaba 
perdendo o foco, gerando frustração. Priorize seus objetivos e 
comece o ano já tentando colocá-los em prática.

Definindo prioridades
Ao estabelecer prioridades, você terá claro o que precisa fazer. 

Por exemplo, se quiser fazer uma viagem durante o ano, defina o 
local e já comece a pesquisar o quanto isso custaria. Assim, saberá 
quanto de dinheiro precisará guardar mensalmente para viajar, 
não necessitando fazer prestações.

Se o objetivo maior é estudar, veja quanto custa o curso 
mensalmente e se há disponibilidade para este pagamento no 
seu orçamento doméstico. Se ele já estiver todo comprometido, 
busque alternativas de ganhos ou diminuição de despesas para 
arcar com este novo gasto.

Acompanhe suas metas
Essa é a parte mais difícil quando traçamos metas para 

nossa vida. Muitos desistem de colocar os planos em prática 
simplesmente porque não fazem o acompanhamento mês a mês. 
Para não cair nesta cilada, crie o hábito de rever mensalmente seu 
orçamento doméstico e confirmar se está conseguindo poupar 
para realizar seu objetivo do ano. Se constatar que não está dando 
certo, reveja onde pode cortar gastos ou como ter uma renda 
extra.

Para outras informações e dicas de Educação Financeira e 
Orçamento Doméstico siga a Boa Vista no Facebook e acesse o 
site consumidorpostivo.com.br
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