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Ciclorotas
ACIP apoia projeto Rota das 

Capelas em Piedade

Volta às Aulas
Venda de material escolar 
deve movimentar comércio

Covid-19
Associação orienta população 

como combater o vírus 

100 Ganhadores
ACIP entrega R$ 50.000,00 em vale-compras aos ganhadores

da Campanha Cupom Premiado 2021 
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Associação Comercial e Industrial de Piedade

Acompanhamos as ações de combate ao COVID-19 
no Brasil e no município e notamos que o avanço das 
vacinas tem evitado internações e salvo muitas vidas. Essa 
importante medida nos traz força e esperança de dias 
melhores, possibilita que o comércio, indústria, agricultura 
e vários outros setores da economia do país prossigam no 
caminho do crescimento.

Mas a pandemia ainda não acabou, não podemos nos 
acomodar, ainda mais agora que também enfrentamos 
a gripe H3N2. A vacina contra a Covid e a gripe evita os 
sintomas graves da doença, mas não impede que você seja 
contaminado. 

Por tanto, pedimos aos comerciantes de todos os 
segmentos que conti nuem tomando todas as medidas 
de prevenção. Disponibilize álcool em gel aos clientes, 
exija o uso de máscaras de maneira correta, mantenha o 
distanciamento necessário entre as pessoas para que não 
ocorram aglomerações, siga corretamente as exigências 
do Ministério da Saúde quanto às medidas sanitárias de 
combate ao Covid-19. 

Seguindo essas medidas, vamos contribuir no combate 
ao avanço da doença, consequentemente evitaremos o 
aumento de pessoas infectadas e que o comércio possa 
permanecer aberto, em pleno funcionamento.

Nesta edição, divulgamos diversas dicas e cuidados contra 
a Covid-19 e H3N2. Também mostramos os sorteios e entrega 
de prêmios da Campanha Cupom Premiado 2021 que foi 
um sucesso, a rota das capelas com apoio aos prati cantes 
de moutain bike, o aumento nas vendas de material escolar 
com a volta as aulas e muitas outras novidades. 

Lembrem-se, a pandemia ainda não acabou e prevenir 
ainda é o melhor remédio. Proteja-se, Faça sua parte. 

Óti ma leitura a todos.

A Pandemia Não Acabou
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Comércio

Empório de queijos, padaria, quitanda, açougue, avícola, 
além de bar e de stands com vendas de diversos produtos. 
Tudo isso a população e turistas podem encontrar no Mercado 
Municipal, localizado há 56 anos na Rua Araújo Leite - Coração 
de Piedade.   

O local foi inaugurado por Manoel Pereira Ribeiro - conhecido 
pelo empório de queijos do mercado, passado para o fi lho 
Manoel Pereira Ribeiro Junior, que comanda o comércio nos 
dias atuais. 

"Nosso destaque é o legíti mo queijo mineiro artesanal, 
queijo porunguinho de Pilar do Sul e a melhor carne seca de 
Piedade", afi rma Manoel. Produtos que segundo ele, são 
difí ceis de achar na cidade. 

Com a pandemia e a diminuição de linhas de ônibus houve 
redução do fl uxo de pessoas que frequentam o mercado. 
Convidamos a população em geral a visitar o Mercado Municipal. 
Temos produtos de alta qualidade e preços imbatí veis, além de 
espaço amplo e ambiente agradável para os consumidores.

Por falar em qualidade, a padaria Almeida está há 15 anos no 
Mercado Municipal oferecendo todos os ti pos de doces tí picos 
de padaria e pães de fabricação caseira, fabricados pelo pai de 
José Roberto Gurgel Almeida, proprietário da padaria.

No Mercado Municipal também está em funcionamento o 
Açougue Rolim de Paula há mais de 40 anos mantém tradição 
de venda de carnes frescas

O Mercado Municipal também possui grande variedade de 
frutas, legumes, verduras, corte de aves (avícola) e produtos 
orientais - um dos poucos locais que comercializam esses itens 
em Piedade.

Visite o Mercado Municipal. Horário de funcionamento: das 
7h às 18h

Texto/Colaboração Aline Nunes

Mercado Municipal oferece qualidade e variedade de produtos 
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Fotos: Divulgação

Padaria Almeida oferece todos os ti pos de doces tí picos de padaria e pães de fabricação caseira

Queijo mineiro artesanal é destaque no Empório Dom Manoel

Variedade de produtos para culinária orientalMercado Municipal possui grande variedade de frutas, legumes e verduras fresquinhas
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Comércio
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Venda de material escolar deve movimentar
comércio do setor de papelaria

A venda de material escolar movimenta comércio do 
segmento de papelaria, além de lojas que comercializam 
produtos escolares (uniformes e outros).  A expectati va é 
de aumento nas vendas em relação ao mesmo período do 
ano passado devido o retorno das aulas presenciais. Em 
2020 e em 2021, as vendas foram afetadas pela pandemia 
da Covid-19, já que muitos alunos fi caram a maior parte do 
ano leti vo fora da sala de aula.

Salvador Marinho, proprietário da Papelaria Cônego, 
disse ser muito positi va a expectati va de vendas neste 
período de volta às aulas. Ele notou que desde o início de 
janeiro foi intensifi cada a procura de materiais escolares. 

Segundo o comerciante, as vendas podem crescer em até 
25% visto que em 2022 as crianças estão retornando às 
escolas. 

Dicas para o consumidor
Antes de ir às compras, é bom verifi car quais dos 

produtos da lista de material o consumidor já possui em 
casa e, ainda, se estão em condição de uso, evitando assim, 
compras desnecessárias.

Promover a troca de livros didáti cos entre alunos 
também garante economia. Na lista de material, as escolas 
não podem exigir a aquisição de qualquer material escolar 
de uso coleti vo (materiais de escritório, de higiene ou 
limpeza, por exemplo), conforme determina a Lei nº 12.886 
de 26/11/2013.

Alguns estabelecimentos concedem bons descontos para 
compras em grandes quanti dades, dessa forma pode ser 
interessante efetuar compras coleti vas.

O consumidor deve sempre verifi car se o estabelecimento 
prati ca preço diferenciado em função do instrumento de 
pagamento (dinheiro, cheque, cartão de débito, cartão de 
crédito).
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Empresa
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Super Bikes reinaugura ampla e moderna
loja em novo endereço

O sonho de criança virou realidade e após 18 anos da fundação 
da primeira loja, Super Bikes Pro Shop está em novo endereço 
com amplo e moderno espaço para os clientes circularem com 
mais conforto e tranquilidade. O empresário e proprietário da 
loja, Aquilino Neto, visando o crescimento do esporte no Brasil, 
resolveu investi r em uma loja ampla e moderna, com layout 
diferenciado inaugurado no dia 15 de janeiro.

Oggi, Caloi, Sense compõem as principais marcas de bicicletas 
comercializadas na loja, além de marcas importadas, acessórios 
e roupas para ciclistas. Há também ofi cina especializada em 
manutenção e montagem de bikes como também bike fi t - ajuste 

da bicicleta de acordo com as característi cas fí sicas do ciclista, que 
é um diferencial da Super Bikes. A nova loja possui uma ofi cina 
mecânica três vezes maior que a anterior, além de ambiente 
espaçoso para melhor visibilidade dos produtos.

Com a ampliação, ocorreu a contratação de mais um mecânico 
para compor a equipe, que possui 7 colaboradores. "O grande 
diferencial da nossa empresa é a nossa equipe, acredito que o 
segredo do nosso trabalho é ter conseguido formar uma equipe 
muito competente e muito profi ssional, a qual sou muito grato 
por terem colaborado para chegarmos a esse patamar", agradece 
Neto.

Super Bikes está localizada na Av. Antonio Correa da Silva, n° 
280 - Centro

Atendimento de segunda a sexta das 9h às 18h30 e sábados 
das 9h às 15h.

Para contato: (15) 3244 – 2111 ou (15) 97401-5871.

Texto/Colaboração Aline Nunes
Fotos: Divulgação

Nova ofi cina é três vezes maior que a unidade anterior

Loja ampla e moderna para melhor atender os clientes

Aquilino Neto, proprietário da Super Bikes Pro Shop
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Sorteio da Campanha Cupom premiado é realizado 
na Praça da Matriz com transmissão ao vivo

A Praça da Matriz foi o local escolhido para a realização dos 
sorteios da Campanha Cupom Premiado, evento promovido 
no dia 8 de janeiro. 

Em um espaço ao ar livre e atendendo todas as medidas 
sanitárias de prevenção ao Covid-19, o presidente da 
Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP), Sérgio 
Moreira e diretores sortearam 100 cupons de R$ 500,00 
cada, o que totalizou R$ 50.000,00 em vale compras. 
Foram sorteados cupons cadastrados pelo Aplicati vo da 
ACIP e cupons depositados diretamente nas urnas das lojas 
parti cipantes da Campanha. 

A ação foi transmiti da ao vivo pela página ofi cial da ACIP 
no Facebook e a lista de ganhadores inserida de forma 
imediata no site da Associação www.acepiedade.com.br.

Cada cupom sorteado foi auditado e conferido pelos 
diretores: José Fernando Rosa Maciel, Jair Fresneda, Edno 
Aparecido de Souza e José Alexandre de Souza Furquim. 

Fotos: Divulgação

Cupons sendo sorteados

Diretores conferiram todos os cupons sorteados Sorteio foi realizado no Coreto da Praça da Matriz

Presidente e diretores da ACIP
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Ganhadores recebem vale compras da campanha
Em cumprimento as medidas de combate  ao Covid-19, a 

Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP), por meio 
de seu presidente, Sérgio Luiz Moreira, realizou a entrega de 
prêmios aos ganhadores da Campanha Cupom Premiado em 
dois dias: 25 e 26 de janeiro. Desta forma, houve espaçamento 
social entre as pessoas para evitar aglomeração, uma vez que 
neste ano foram entregues cheques somando R$500,00 a 100 
contemplados, totalizando o valor de R$ 50.000,00. 

Os cheques foram distribuídos pelo presidente da 
Associação, Sérgio Luiz Moreira, pelo tesoureiro Edno 
Aparecido de Souza e pelo gerente comercial Marcos Sancti s.  
Cada ganhador recebeu cinco cheques no valor de R$ 100,00 
cada para poder comprar nas lojas parti cipantes da Campanha. 
A ocasião contou com a presença de representantes de 
estabelecimentos comerciais que ti veram seus clientes 
sorteados.  

“Mais uma vez gostaria de agradecer a grande parti cipação 
da população e de lojistas nesta importante ação promovida 
em Piedade. A economia local e o município são benefi ciados 
com a circulação dos valores da campanha entregues aos 
ganhadores. Em breve já vamos agendar reunião junto à 
diretoria para juntos elaborarmos mais uma campanha de 
sucesso”, destaca Sérgio Moreira. 
Fotos: Divulgação
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A ACIP agradece todos os lojistas que participaram da Campanha 
Cupom Premiado 2021. A ação novamente foi um sucesso. Contamos 
com a sua participação na campanha que vamos elaborar para 2022.

Juntos, Somos Mais Fortes!

              Utilidade Pública - Decreto Lei no 1.780 de 21/06/88 
 

                                                 CNPJ 50.783.810/0001-30 
 

                                               R. Fernando Cróccia, 126 - Centro - Piedade - SP Cep. 18.170-000 
 

                                                Fone: (15) 3344-9770 / Fax: (15) 3344-9779 
                                                                      E-mail: ace@acepiedade.com.br -  Site: www.acepiedade.com.br 
 
 

Participantes da Campanha 

“Cupom Premiado 2021” 
 

Agroforte 
Agro Silva 
Agropinus 
Akemi 
Alcalde Multimarcas 
Anddare Calçados 
Arrazzo Calçados 
Auto Posto Basílio 
Auto Posto Cesar 
Beltrame Agrícola 
Bom Pet Rações 
BPC Gases 
Caixaria Liberdade 
Casa de Carnes Rodrigues 
Centro Auto Pontal 
Chic 10 
Ci Mendes 
Comercial Jimenez 
Contra Mão Games 
Divas Modas 
Ed+ 
Edir Tomioshi 
Elizabete Enxovais 
Farmácia Piedade 
G.V. Veículos 
Girotto Doces 
Gradual Mat. p/ Construção 
Hugo Hess Materiais p/ Construção 
Ibicolor 
Inova Farma 
Iolanda Calçados 
Iolanda Modas  
Iolanda Tênis 
Jumaf 
Loja Cristal 
Loja dos Sonhos 

Lojas Diana 
Mania de Alpargatas 
Marilda Lingeries e Pijamas 
Moreira Supermercados 
Nossa Ótica 
O Barulhão 
O Boticário  
Oficina Jamelão 
Ótica Conexão 
Óticas Carol 
Papelaria Cônego 
Peg Já / Ki Loukura 
Posto Pedrão 
Posto Pedrão Tapiraí 
Posto Sérgio 
Posto Sérgio Diesel 
Rede Bom Lugar (Cotianos) 
Rede Lar Móveis 
Relojoaria Mikami 
Robell Calçados 
Rogério Calçados 
Salão Primos 
Sandry Modas 
Silvano’s 
Solo Instrumentos Musicais 
Sorveteria Kimura 
Sumirê 
Super Bikes 
Supermercado Pereira  
Supermercado Pereira Centro 
Ti Max 
Tropical Calçados 
Tropical Calçados Filial 
Tua Farma 
Xavier Materiais p/ Construção 
Yoshizaki Irrigação 
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Presidente da ACIP recebe visita do
 vice-presidente da FACESP região de Sorocaba

Após pedido da rede de Associações Comerciais, 
prazo de adesão ao Simples deverá ser prorrogado

O presidente da Associação Comercial e Industrial de Piedade 
(ACIP), Sérgio Luiz Moreira, recebeu a visita do vice-presidente 
da Federação das Associações Comerciais do Estado de São 
Paulo - região 9 (Sorocaba), Danilo Frangueli. A visita aconteceu 
no dia 18 de janeiro, na sala de reuniões da Associação, onde 
trataram de assuntos de interesse das associações comerciais. 

Foram debati dos temas sobre a atuação da Federação, além 
da troca de conhecimento e experiências de ações promovidas 
no setor, uma vez que Danilo também atua como presidente da 
Associação Comercial de Laranjal Paulista. 

A atuação da Federação tem sido muito importante na luta 
por condições em benefí cio das micro e pequenas empresas.

Após o pedido feito pela rede de Associações Comerciais, 
o Ministério da Economia e o Comitê Gestor do Simples 
Nacional (CGSN) deverão prorrogar o prazo de adesão e de 
regularização do Simples Nacional. A informação foi repassada 
pelo vice-presidente da Federação das Associações Comerciais 
do Estado de São Paulo (Facesp) e deputado federal, Marco 
Bertaiolli, após parti cipar de uma reunião com integrantes da 
equipe econômica no dia 11 de janeiro.

Uma portaria do CGSN será editada nos próximos dias. 
Ela vai autorizar a prorrogação até 31 de março. O prazo se 
encerraria em 31 de janeiro. 

A extensão atende a uma demanda da Facesp e das 
Associações Comerciais e tem como objeti vo evitar a exclusão 
das empresas endividadas do Simples. Empresas com dívidas 
não negociadas são excluídas do regime especial de tributação 
e podem, com isso, acabar fechando as portas. 

PROGRAMA DE PARCELAMENTO 
Após o veto do presidente Jair Bolsonaro ao Refi s do Simples, 

aprovado no fi m do ano passado pelo Congresso, o governo 
anunciou um programa de parcelamento de dívidas, que inclui 
os MEIs (microempreendedores individuais). 

Bertaiolli, que foi relator do projeto do Refi s do Simples na 
Câmara e também é coordenador da Frente Parlamentar do 
Empreendedorismo, avaliou a iniciati va como “boa”, porém, 
“insufi ciente”. Em razão disso, ele conti nuará trabalhando para 
a derrubada do veto. 

Um abaixo-assinado de apoio a derrubada do veto foi criado 
com apoio da Facesp. 

REFIS É A MELHOR SOLUÇÃO 

"As medidas anunciadas pelo governo são importantes, 
mas tem objeti vos e públicos diferentes. Nada comparado ao 
Refi s, uma vez que o programa lançado pelo governo não é 
universal e trata cada contribuinte de forma individualizada. 
Conti nuamos trabalhando pelo Refi s e pela derrubada do veto. 
Em resumo, o programa de parcelamento anunciado e o Refi s 
não se excluem, mas, sim, se complementam”, avaliou o vice-
presidente da Facesp. 

Bertaiolli informou que no programa anunciado pelo 
governo, os descontos nos juros, na multa e nos encargos e 
o prazo para o pagamento dos débitos são feitos de forma 
individualizada. A proposta de renegociar os débitos parte do 
governo, que oferece condições exclusivas. 

Já no Refi s, a iniciati va de aderir ou não cabe ao 
empreendedor, que pode se benefi ciar das regras universais, 
já previamente defi nidas no projeto aprovado em dezembro. 

“Com a prorrogação do prazo de adesão do Simples, teremos 
tempo para que o Congresso Nacional derrube o veto do Refi s 
e as pequenas empresas possam aderir ao Refi s e, desta forma, 
tenham uma oportunidade de conti nuar funcionando, gerando 
e mantendo empregos”, fi nalizou Bertaiolli. 

Presidente da ACIP e vice-presidente da FACESP se reúnem para debater assuntos de interesse do setor

Foto: Divulgação
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Turismo

Presidente da ACIP se reúne com
representantes da Ciclorotas

O presidente da Associação Comercial e Industrial de 
Piedade (ACIP), Sérgio Luiz Moreira, se reuniu com Aquilino 
Francisco da Silveira Neto e Marilda Aparecida Traldi, 
ambos representantes da Ciclorotas Piedade, grupo criado 
por prati cantes de mountain bike no município. A reunião 
aconteceu em dezembro de 2021, na sede da ACIP. 

Durante o encontro foi apresentado o projeto Rota das 
Capelas desenvolvido pelo grupo. A extensão do percurso é 
240 quilômetros e passa por 45 igrejas/capelas espalhados 
por dezenas de bairros do município, iniciando pela Igreja 
Nossa Senhora de Piedade (Matriz). É a maior alti metria do 
Brasil com mais de 7 mil metros de elevação. 

A rota é dividida em 5 etapas: Graça, Meditação, 
Iluminação, Perseverança e Inspiração. O início de cada 
trajeto trará uma mensagem bíblica de inspiração e refl exão.

O trajeto já mapeado e defi nido pela Ciclorotas poderá ser 
realizado de bike, a pé ou por outros meios de transporte. 

Durante o percurso as pessoas terão uma experiência 
única ao evoluir não só fi sicamente como também 
mentalmente. Uma oportunidade de ter contato com 
pessoas muito recepti vas que moram pelos caminhos da 
rota.

Este projeto também é muito importante para o turismo 
local e atrairá muitas pessoas de outras cidades. O comércio 
e pousadas serão benefi ciadas de forma direta e indireta.

A ACIP, por intermédio de seu presidente, se colocou à 
disposição para apoiar e divulgar  o projeto à população. 
Durante reunião, também foram trocadas experiências e 
ideias para fortalecimento do grupo Ciclorotas.

Para conhecer mais sobre a Ciclorotas, acesse
www.facebook.com/ciclorotaspiedadesp ou entre em 

contato pelo email ciclrotaspiedade@outlook.com ou 
telefone 15 98147-0221

Presidente da ACIP e representantes da Ciclorotas



11Fevereiro / 2022

ACIP contrata funcionárias para
orientar sobre síndromes gripais

A Associação Comercial e Industrial de Piedade 
(ACIP), por intermédio de seu presidente, Sérgio Luiz 
Moreira, realizou a contratação de quatro funcionárias 
para trabalharem em ações de orientação à população 
quanto às medidas sanitárias em combate ao COVID 19 
e Gripe H3N2.

A iniciati va da Associação ocorreu após reunião na 
Prefeitura que contou com a presença do prefeito 
Geraldinho, de profi ssionais do setor da saúde do 
município e demais autoridades representati vas como a 
Policia Militar, Igrejas, Vereadores.

As funcionárias contratadas passaram por 
treinamentos junto à Vigilância em Saúde, departamento 
ligado diretamente à Secretaria Municipal de Saúde. 

Elas começaram as ati vidades de orientação aos 
munícipes no dia 28 de janeiro, em diversos pontos da 
região central de Piedade e parti ciparam de barreiras 
sanitárias junto a ações promovidas pela Prefeitura.  

 “É uma parceria entre ACIP e Prefeitura visando 
fortalecer o combate ao COVID-19. As contratadas 
atuarão nos trabalhos por 30 dias”, destacou o presidente 
da ACIP. 

Saúde
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Eu vou poupar
    de montão
E juntar o maior
        dinheirão.

E você,
vem com
a gente?

5 SORTEIOS DE

TODA SEMANA

R$ MIL5

EM OUTUBRO

R$ MIL500

NO SORTEIO FINAL
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