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Editorial

Sérgio Luiz Moreira
Presidente Executivo

Estamos em fase de elaboração da campanha 
para o nosso comércio em 2020. Vamos oferecer 
aos consumidores oportunidades, com importantes 
premiações. Vamos contar com a participação dos 
nossos lojistas para juntos tornarmos nossa ação ainda 
mais forte. Realizamos pesquisa junto aos comerciantes 
para promover uma campanha que atenda aos anseios 
de todos. 

    
Nesta edição publicamos extensa matéria da parceria 

da Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) 
e Boa Vista SCPC que possuem soluções para direcionar 
adequadamente as decisões do seu negócio com 
inteligência aplicada, estando presente em todo o ciclo 
do seu negócio: Prospecção / Concessão de Crédito / 
Gerenciamento de Carteira / Recuperação de Crédito.

Vamos mostrar que intenção de consumo das 
famílias subiu em fevereiro, uma notícia importante 
para o crescimento do mercado. Também oferecemos 
dicas para empresários que buscam sucesso na carreira, 
destacamos os eventos turísticos Colha e Pague Kaki 
Fuyu e o Encontro Estadual de Carros Antigos, além de 
muitas outras curiosidades.

Ótima leitura a todos!

Associação Comercial e Industrial de Piedade

Campanha 2020
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ACIP prepara campanha para o comércio em 2020
A Associação Comercial e Industrial de Piedade 

(ACIP) prepara mais uma campanha para impulsionar 
as vendas no comércio em 2020. O presidente da ACIP, 
Sérgio Luiz Moreira, vem se reunindo com os diretores 
para elaborar uma ação que promete oferecer 
prêmios e vales-compras. Serão oportunidades aos 
consumidores e mais visibilidade para os lojistas.

O gerente comercial da ACIP, Marcos Sanctis, já 
iniciou visitas às lojas e empresas para fazer uma 
pesquisa que vai apresentar resultados que deverão 
ajudar na elaboração da campanha.

A Associação conta com a participação de todos. 
Juntos, somos mais fortes !

Campanha

Março / 2020
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Oficina e Auto Peças Jamelão: há 46 anos oferecendo serviços de qualidade

Empresas

Empresa atua na manutenção de linha leve, freio, suspensão, motor e câmbio Loja fica na Rua Benjamin Silveira Baldy, 314, Paulas e Mendes

J.A COMUNICAÇÃO

J.A COMUNICAÇÃO J.A COMUNICAÇÃO

As atividades no ramo de serviços mecânicos tiveram 
início em 1974, quando Alcindo Vieira Cruz abriu uma 
oficina na Rua Bruno Toelle. No local, permaneceu por 
pouco tempo até mudar-se para a Vila Maria. Em 1978, 
Jamelão passa a atuar na Rua Benjamin Silveira Baldy, 
314, Paulas e Mendes. “Há muito tempo meu pai tinha 
um sócio e a gente acabou comprando a parte dele, 
isso faz uns 25 anos mais ou menos e agora nós que 
estamos tocando o negócio”, conta Vagner Vieira Cruz, 
proprietário.

A oficina conta com 15 funcionários e atua na 
manutenção de linha leve, freio, suspensão, motor e 
câmbio. De acordo com Vagner, a empresa preza pela 
qualidade dos serviços prestados e afirma que um 

dos diferenciais da oficina é a oferta de tarefas pouco 
realizadas no município, como a mecânica diesel linha 
leve – que há seis anos é realizada no estabelecimento 
– e a manutenção preventiva.

“Temos muito que agradecer a confiança que a 
população deposita em nosso trabalho de longos 
anos e que se não fossem nossos clientes e amigos 
nós não estaríamos aqui. Agradecemos também aos 
agricultores que são maioria entre nossa clientela e a 
todos que acreditam na Oficina Jamelão”, conclui.

O horário de atendimento é de segunda-feira a sexta-
feira das 8h ás 11h e 12h30 ás 18h aos sábados das 8h 
ao meio dia. Telefones para contato: 3244-1893/3244-
1285. Ligue já e faça seu agendamento!

Março / 2020
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Plano Diretor 

 A Associação Comercial e Industrial de Piedade 
(ACIP) esteve representada pelo Diretor José Fernando 
Rosa Maciel no 2º Seminário de Revisão e Atualização 
do Plano Diretor Municipal realizado no dia 20 de 
fevereiro, no Anfiteatro Municipal “Orestes Romano”. 
O evento contou com as presenças do prefeito José 
Tadeu de Resende, do vice-prefeito Júnior JK, de 
vereadores e de representantes de diversos segmentos 
profissionais do município.

 O objetivo da ação foi apresentar propostas para 
eixos como saúde, educação, segurança, trabalho, 
meio ambiente, entre outras áreas, além de oferecer 
espaço para sugestões dos participantes, uma vez que 
o Plano Diretor é o principal instrumento de orientação 
para o desenvolvimento dos municípios.

 “É muito importante que nossa Associação sempre 
esteja presente nas reuniões e ações que debatam o 
desenvolvimento do município”, destaca o presidente 
da ACIP, Sérgio Luiz Moreira. Em breve haverá audiência 
pública sobre o Plano Diretor que será devidamente 
divulgada pela Administração Municipal.

O 7º Encontro Estadual de Carros Antigos de Piedade 
acontece no dia 3 de maio, a partir das 8h, na Praça 
Coronel João Rosa (Matriz). O evento conta com feira 
de peças e antiguidades, food trucks e troféu para os 
100 primeiros inscritos. Na entrada, organizadores 
receberão 2kg de alimentos, que serão doados ao 
Fundo Social de Solidariedade de Piedade.

O Encontro de Carros Antigos é realizado pelo 
Ronco Automóvel Club e também conta com apoio da 
Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP). 
Outras informações: 99634-4070/99714-4902.

ACIP é representada no 2º Seminário 
do Plano Diretor

7º Encontro de Carros Antigos de Piedade  

Diretor José Fernando Rosa Maciel representa ACIP no Seminário

Foto: Divulgação

Março  / 2020
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ACIP e Boa Vista SCPC possuem soluções para direcionar adequadamente as decisões do 
seu negócio com inteligência aplicada

 Associação Comercial e Industrial de Piedade – 
ACIP, em parceria com a Boa Vista SCPC, possuem 
soluções para direcionar adequadamente as decisões 
do seu negócio com inteligência aplicada. Estando 
presente em todo o ciclo do seu negócio: Prospecção 
/ Concessão de Crédito / Gerenciamento de Carteira / 
Recuperação de Crédito.

 
A Boa Vista SCPC é uma empresa de tecnologia, que 

se posiciona como parceira estratégica, pois contribui, 
ativamente, na tomada de decisão e na redução 
de riscos dos negócios das empresas. Possui 350 
milhões de informações comerciais de consumidores 
e empresas e recebe mais de 7 milhões de consultas 
diárias. Com inteligência analítica, oferece soluções 
para maximizar os resultados e ampliar a segurança 
em cada etapa dos negócios, a um custo acessível.

 
Está presente em todo o Brasil além da parceria com 

mais de 2 mil entidades representativas do comércio, 
da indústria e do setor de serviços, auxiliando o 
processo de decisão de negócios de mais de 1,2 milhão 
de clientes diretos e indiretos em todos os segmentos 
da economia. 

Você sabia?
A ACIP, em parceria com a Boa Vista SCPC, possuem 

soluções de inteligência aplicada, para todo ciclo de 
negócio da sua empresa:

 
Prospecção: A prospecção de clientes auxilia sua 

empresa a identificar potenciais consumidores dentro 

de seu mercado de atuação. Agrega inteligência ao 
processo de captura de novos clientes com a utilização 
de filtros que aprimoram sua base com informações 
comportamentais, indicadores de risco e de crédito.

 Expansão das atividades e posicionamento perante 
a concorrência de forma mais assertiva e eficaz.

Seleção de novos clientes com o perfil do público 
mais rentável e de menor risco.

Com as soluções oferecidas pela Boa Vista, você tem 
acesso a uma base rica de informações sobre mais de 
200 milhões de consumidores e mais de 30 milhões 
de empresas.

Uma ação de prospecção devidamente qualificada 
reduz custo operacional e gera melhor desempenho 
pelo aumento da efetividade de contatos e menor 
probabilidade de inadimplência.

Concessão de crédito: Quem fornece crédito ao 
mercado precisa contar com soluções que possibilitem 
saber para quem está concedendo o financiamento e, 
assim, não correr o risco de vender e não receber.

As informações sobre inadimplência são fornecidas 
ao mercado pela Boa Vista, por meio de seu banco de 
dados SCPC e, relatórios de Pessoa Física (Acerta) e 
Pessoa Jurídica (Define);

Automatize e amplie suas operações de vendas, 
tanto no cross sell como no upsell.

 Gerenciamento de Carteira: É uma solução de 

Março  / 2020
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ACIP e Boa Vista SCPC possuem soluções para direcionar adequadamente as decisões do 
seu negócio com inteligência aplicada

monitoramento de empresas (da qual é recomendo 
para CNPJ que não é feita análise de credito 
mensalmente). Padronize e enriqueça a forma com 
que você acompanha e desenvolve sua carteira de 
clientes. O Gerenciamento de Carteira (GC), é a 
solução integrada da Boa Vista SCPC que permite 
a análise de risco de Pessoa Jurídica com base em 
informações completas da empresa e de seus sócios.

Por meio de alertas enviados por e-mail, é possível 
acompanhar restrições de crédito e alterações 
no comportamento comercial da carteira de 
clientes ou fornecedores, antecipando as ações de 
relacionamento e alavancando os resultados.

Recuperação: Aprimore seu processo de cobrança 
e melhore seus resultados. Isso significa que registrar 
débitos no SCPC evita que milhares de empresas 
aprovem financiamento a consumidores que já não 
estão conseguindo arcar com seus compromissos 
financeiros.

Sem contar que o registro se torna uma ótima 
ferramenta de cobrança para aquelas empresas 
que não estão conseguindo receber prestações já 
vencidas. Com a inserção, o inadimplente é notificado 
sobre os valores em aberto, tendo a possibilidade de 
quitar o que deve para que seus dados não fiquem 
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expostos ao mercado e, assim, ele continuará tendo 
crédito no mercado.

 
O banco de dados SCPC, com mais de 60 anos 

de existência, é uma ferramenta da Boa Vista para 
auxiliar as empresas em suas operações de crédito e 
promover segurança nas transações comerciais.

 
Assim, a Boa Vista SCPC vem contribuindo 

significativamente para o desenvolvimento da 
atividade de crédito no Brasil, ajudando o País a 
estabelecer uma relação de consumo mais equilibrada 
entre empresas e consumidores.

 Podem ser incluídos no banco de dados, débitos 
decorrentes de operações mercantis, financeiras, 
prestação de serviços e outros, desde que legalmente 
comprováveis por contratos, duplicatas, cheques, 
notas promissórias e orçamentos aprovados, dentre 
outros, nos termos da legislação vigente.

 A Boa Vista SCPC disponibiliza em seu portfólio de 
produtos e serviços o Aviso Eletrônico de Débito, que 
permite o envio do comunicado de Aviso de Débito 
por e-mail.

Para outras orientações, favor entrar em contato 
com a ACIP, pelo telefone (15) 3344-9770.
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 Turismo

Colha e Pague Kaki Fuyu começa dia 21 de março

A 14ª edição do Colha e Pague Kaki Fuyu inicia dia 21 de 
março e prossegue até o dia 19 de abril, no Sítio da Família 
Sakaguti. 

É considerado um dos principais eventos ligados ao turismo 
rural do município. Conta com jardim de flores, artesanatos, 
pratos típicos japoneses, Museu da Família Sakaguti e muito 
mais. É sucesso desde as edições anteriores e atrai muitos 
turistas para Piedade.

O Colha e Pague é promovido pela Família Sakaguti e tem 
apoio da Administração Municipal, por meio da Diretoria de 
Turismo. 

A Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) apoia 
com divulgação este importante evento no município. O local 
é aberto aos finais de semana e feriados, das 9h às 17h.  

A entrada custa R$ 15,00. O Sítio da Família Sakaguti está 
localizado no Bairro Sarapuí de Cima (Estrada Vila Elvio, Km5). 
Outras informações podem ser obtidas no telefone 3244-
2973.  

Março / 2020

Espaço conta com artesanato, pratos típicos japoneses, museu da Família Sakaguti e muito mais

Kaki Fuyu pode ser saboreado no local

Um dos principais eventos ligados ao turismo rural do município
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O que os empresários de sucesso têm em comum?
Eles são confiantes, ousados, acreditam em seus projetos, não tem 

medos de desafios e assumir riscos, observam o que está acontecendo, 

são preparados para mudanças e constroem o seu sucesso empresarial.

 Saber aonde quer chegar, possuir a ideia do tamanho que se quer 

atingir ou o nicho que se quer explorar, tem sido uma característica 

marcante nos empreendedores de sucesso.

 Segundo especialistas, diversas características influenciam no sucesso 

dos empreendedores, entre elas:

 - São visionários
Isso lhes faz ver oportunidades onde ninguém mais vê, se antecipar as 

tendências, aproveitá-las e sair na frente em seu mercado.

 - Obstinados
Os empresários acreditam verdadeiramente em suas ideias, nos 

seus sonhos e não medem esforços para realizá-los. São determinados, 

se sacrificam, assumem riscos, são determinados e não descansam até 

transformar suas ideias em negócios de sucesso.

 - Otimistas
Quando todos dizem que não vai dar certo, 

os empreendedores preferem ouvir sua voz interior, seguir seu feeling, 

ser otimistas e positivos, acreditando que sim, é possível empreender, 

inovar e ser bem-sucedido.

 - Resilientes
Cair e levantar, este é um dos lemas dos empreendedores natos, que 

são acima de tudo, extremamente resilientes e não desanimam mesmo 

em meio as dificuldades. Pelo contrário, sempre buscam encontrar nas 

adversidades oportunidades de crescer, aprender, se fortalecer e criar 

novos negócios, maiores e cada vez mais rentáveis.

 - Inovadores
Os empreendedores natos têm a inovação em seu DNA e por serem 

observadores e visionários, sempre estão à frente de seus concorrentes, 

desenvolvendo ideias fora da caixa, produtos e serviços diferenciados e 

que marcam seu nome na história.

 - Movidos pela missão
Mais que ganhar dinheiro, os empresários são movidos por um 

propósito. Assim, além de construir empresas de sucesso, eles desejam 

deixar um legado de vida para o mundo e ser lembrados, positivamente, 

por isso.

 Apoio aos empresários
 Para auxiliar os empreendedores que buscam pelo sucesso, a 

Associação Comercial e Industrial de Piedade oferece diversos serviços 

e benefícios, realiza eventos, ações, cursos e treinamentos em prol ao 

fomento e geração de negócios. 

Dicas

Março/ 2020



10

Economia

Intenção de consumo das famílias sobe em fevereiro, diz CNC
É o maior nível desde abril de 2015 e melhor para o mês em 5 anos

 Intenção de Consumo das Famílias (ICF), calculada pela 
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC), atingiu 99,3 pontos em fevereiro de 2020.

De acordo com a entidade, é o maior nível desde abril 
de 2015, último mês em que o índice esteve no patamar 
de satisfação que é acima de 100 pontos. Ainda conforme 
a CNC, o resultado também é o melhor para um mês de 
fevereiro em cinco anos.

A CNC informou que após ajuste sazonal, a ICF registou 
elevação mensal de 1,2%, o que significa recuperação 
depois de duas quedas consecutivas. Na comparação anual 
a alta é de 0,8%.

Emprego
A pesquisa apontou também que grande parte dos 

entrevistados (39,1%) se sente mais segura em relação ao 
seu emprego atual. Esse patamar é o melhor desde abril de 
2015, quando registrou 40%. O subíndice ficou em 119,9 
pontos, que representam a melhor pontuação em fevereiro, 
entre os pesquisados. 38,1% das famílias fizeram avaliações 
positivas em relação à renda atual e alcançou 114,6 pontos, 
o que foi o melhor desempenho desde maio de 2015.

Consumo
Os indicadores de condições e perspectivas de consumo 

também melhoraram. O acesso ao crédito foi decisivo para 
esse desempenho positivo. 32,1% das famílias indicaram 
que comprar a prazo está mais fácil. Desde junho de 2015 
não havia resultado tão favorável. No comparativo mensal, 
o item se destacou sendo o mais alto (+4,3%) e no anual 
registrou elevação de 6,7%, ficando no total com 95,4 
pontos, o maior nível desde maio de 2015.

Para o presidente da CNC, José Roberto Tadros, o 
desempenho do índice de fevereiro indica recuperação 
gradativa do consumo. Contribuíram, ainda, fatores 
econômicos, como a redução do desemprego e o aumento 
das contratações líquidas e inflação baixa. “Os brasileiros 
estão mais confiantes com a atividade econômica em 2020, 
aumentando, assim, sua intenção de consumir tanto no 
curto quanto no longo prazo”, disse.

A economista da CNC, responsável pelo estudo, Catarina 
Carneiro da Silva, destacou que pela primeira vez, desde 
fevereiro do ano passado, a maior parte das famílias 
acredita que vai consumir mais no futuro.

Fonte - https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia
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