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Editorial

Sérgio Luiz Moreira
Presidente Executivo

Associação Comercial e Industrial de Piedade

Com muito entusiasmo anunciamos duas grandes 
novidades que possibilitam vantagens aos nossos 
associados: a ACCREDITO que viabiliza crédito financeiro 
rápido com ótimas taxas e prazos e a Faculdade do Comércio 
(FACSP), com cursos de gestão, graduação e pós-graduação, 
reconhecidos pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC). 

Aderimos a ACCREDITO junto à Federação das Associações 
Comerciais do Estado de São Paulo (FACESP) com o objetivo 
de prestar importante apoio aos associados da ACIP 
no crescimento de microempreendedores individuais, 
microempresas e pequenas empresas por meio de um 
sistema de créditos. 

E muito em breve também ofereceremos aos associados 
e não associados, uma faculdade com diversos cursos, entre 
eles, Administração, Tecnologia em Sistemas Para Internet 
Gestão Comercial, Gestão de Recursos Humanos, Gestão em 
Logística, Comércio Eletrônico, Pós-Graduação em Negócio e 
Marketing Digital, Gestão Financeira e Controladoria, Gestão 
de Projetos, Comércio Exterior e Negócios Internacionais, 
entre outros.  

 
Nesta edição também divulgamos reportagens sobre o 

Cupom Premiado 2022 que é nossa nova campanha para 
impulsionar o comércio de Piedade, o evento de carros 
antigos que retorna depois de dois anos sem ser realizado 
devido a pandemia e informamos sobre a ampliação do Refis 
do Simples Nacional que passou do dia 31 de março para 
29 de abril. Ainda temos textos que mostram o trabalho do 
Clube da Terceira Idade, Feira Noturna dos Produtores e o 
aumento das vendas de carros seminovos e usados.

Ótima leitura !

ACIP traz novidades para Piedade
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Dinheiro

ACCREDITO: crédito financeiro rápido para associados da ACIP
com taxas e prazos exclusivos

Abril / 2022

ACIP passa a oferecer novas vantagens aos associados
A Associação comercial e industrial de Piedade (ACIP), 

por intermédio do seu presidente, Sérgio Luiz Moreira, 
aderiu a um novo serviço que vai oferecer vantagens aos 
associados: ACCREDITO, que possibilita crédito financeiro  
rápido com taxas e prazos exclusivos para apoiar o 
desenvolvimento de seus negócios. 

Conheça o sistema
A ACCREDITO – Sociedade de Crédito Direto S.A. é 

uma instituição financeira autorizada e supervisionada 
pelo Banco Central do Brasil, constituída com o 
propósito de apoiar o desenvolvimento e crescimento 
de microempreendedores individuais, microempresas e 
pequenas empresas, filiadas às Associações Comerciais* 
integrantes da Federação das Associações Comerciais do 
Estado de São Paulo (FACESP). Para isso, oferece linhas de 
crédito e serviços financeiros, de forma exclusivamente 
eletrônica, rápida, segura e com taxas mais competitivas 
para seus associados e sua sulicitação é bem simpres e 
sem burocracias.

Entre as soluções voltadas para atender as necessidades 
das empresas, a fim de apoiar os objetivos e crescimento 

de negócios, a ACCREDITO conta com linhas de crédito, 
financeiro nas modalidades de empréstimo para capital 
de giro, financiamento para investimentos, antecipação 
de recebíveis de vendas à vista ou a prazo e cartões. 

Com tecnologia de ponta, também oferece serviços 
de apoio aos negócios, tais como, emissão e cobrança 
de boletos, conta de pagamento e, em breve, seguros e 
cartões de débito e crédito.

Por integrar a Federação das Associações Comerciais 
do Estado de São Paulo (FACESP), a ACCREDITO atua como 
braço financeiro das associações comerciais* do Estado 
de São Paulo, cujos integrantes já contam com uma série 
de outros serviços de apoio aos seus negócios. Nesse 
sentido, dentre os diferenciais da ACCREDITO estão taxas 
competitivas, além de alta tecnologia para comodidade e 
acesso rápido aos produtos e serviços financeiros.

Outras informações consulte um de nossos agenstes 
comerciais na própria ACIP.
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Comércio
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"Ci-Mendes Materiais para Construção" reinaugura
com ampliação da loja

Espaço mais amplo, oferecendo mais comodidade e 
facilidades aos clientes. Assim é a nova ‘Ci-Mendes Materiais 
para Construção’, reinaugurada no início de março com 
ampliação da loja e com a celebração de 35 anos da empresa, 
que possui outras duas unidades em Ibiúna.

A expansão da área de venda foi de 350 metros para 750 
metros de loja. Cenário que mostra a dedicação da família 
Mendes com o trabalho que começou ainda na década de 
80, com o senhor Moacir Mendes da Silva. Ele iniciou no 
ramo de materiais para construção com a venda de areia 
e posteriormente, em 1987, deu origem a Ci-Mendes com 
uma pequena loja 3x3m, onde apenas os membros da família 
trabalhavam juntos.

As três unidades da Ci-Mendes empregam cerca de 100 
funcionários que trabalham para entregar o melhor atendimento 
para o cliente. Oferecem desde terraplanagem, corte e dobra de 
aço, madeira, material bruto e acabamento para a obra. 

O pagamento pode ser feito no cartão de crédito em até 18 
parcelas ou financiamento em até 24 vezes.

A Ci-Mendes Materiais para Construção está localizada 
na Rua Aurélio Amaral dos Santos, 971 - Cotianos. Contato: 
(15) 3244-2611. Horário de funcionamento da empresa é de 
segunda a sexta, das 7h30 às 18h, sábado das 7h30 às 16h e 
domingos e feriados das 8h ao meio dia.

whatsapp 15 9 9666.2611 - www.cimendes.com.br 
Instagram @cimendesmat

Com ampliação da loja, área de venda passa a ter 750 metros

Thais Canarini, Moacir Mendes da Silva e Josep Mendes da Silva - representantes da Ci-Mendes

Oferta desde terraplanagem, corte e dobra de aço, madeira, material bruto e acabamento para a obra

Fotos: Divulgação
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Empresa
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Derrubada do veto ao refis e posterior ampliação do prazo, foram 
conquistas em favor de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, 

obtidas com apoio das associações comerciais

Imposto de renda 2022: prazo para a entrega da declaração é prorrogado

A Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) divulga 
informações importantes sobre lei publicada no dia 18 de março 
que é direcionada às microempresas e as empresas de pequeno 
porte. 

O deputado federal, Marco Bertaiolli (PSD-SP), conseguiu a 
ampliação do prazo do Refis do Simples Nacional do dia 31 de 
março para 29 de abril. A lei será regulamentada pela Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional.

Bertaiolli é vice-presidente da Federação das Associações 
Comerciais do Estado de São Paulo – FACESP - e vice-presidente da 
Confederação das Associações Comerciais do Brasil – CACB. 

“Toda essa tramitação iria encurtar ainda mais o prazo, por isso, 
fizemos esse pedido de prorrogação à Receita”, destaca o deputado, 
ressaltando que os empreendedores poderão acessar o site da 

A Receita Federal do Brasil (RFB) prorrogou, excepcionalmente, 
para o dia 31 de maio o prazo para a entrega da declaração do 
imposto de renda da pessoa física 2022. A decisão foi anunciada no 
Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (5). A data anterior 
para a transmissão do documento era o dia 29 de abril.  

Ainda de acordo com a Instrução Normativa RFB n° 2.077, de 4 
de abril de 2022, para fazer a opção pelo pagamento da cota única 
e da 1ª parcela em débito automático, o contribuinte deve enviar a 
declaração até o dia 10 de maio. Apesar dessas mudanças, as datas 
dos pagamentos dos lotes de restituição não serão modificadas, 
sendo mantido o período de maio a setembro (maio – 31/5; junho 
– 30/6; julho – 29/7; agosto – 31/8 e setembro – 30/9).

refis imagem ilustrativa

PGFN para parcelar os débitos a partir do dia 1º de abril.
Segundo o deputado Marco Bertaiolli, que foi o relator do Refis na 

Câmara Federal e trabalhou na articulação com o Poder Executivo 
para que a proposta fosse promulgada com celeridade, a nova lei 
representa fôlego para as pequenas empresas conseguirem manter 
empregos e continuar de portas abertas.

“Esse é o grande divisor de águas que estávamos aguardando 
para a retomada econômica e que trabalhamos tanto para colocar 
em vigor. Como relator desse projeto e deputado federal das Micro 
e Pequenas Empresas na Câmara Federal, entendo que esta seja a 
oportunidade que faltava para os mais de 450 mil empreendedores 
em dívida com o Fisco colocarem a vida em ordem, continuar de 
portas abertas e gerando empregos neste país”, destaca o deputado. 

Condições do Refis
Para solicitar o refinanciamento, no período de 1º a 29 de abril, 

basta acessar o site: https://www.regularize.pgfn.gov.br/. Através 
dessa plataforma, os contribuintes poderão fazer simulações e 
verificar o refinanciamento mais adequado.

A nova lei é direcionada às microempresas, incluídos os 
microempreendedores individuais, e as empresas de pequeno 
porte, inclusive as que se encontrarem em recuperação judicial, 
optantes pelo Regime do Simples Nacional.

Poderão ser quitados os débitos do Simples Nacional, vencidos 
até fevereiro de 2022 e de acordo com a possibilidade e o caixa de 
cada empreendedor. É possível, por exemplo, parcelar a entrada em 
8 vezes e o restante do débito em até 180 vezes e o desconto nos 
juros e multas pode chegar até 90%. 

Fonte : Dep. Marco Bertaioli

No dia 24 de fevereiro, a RFB divulgou as regras para o programa 
do Imposto de Renda 2022. Entre algumas das novidades para 
este ano, estão a possibilidade de recebimento de restituição 
e o pagamento de todos os Darfs por meio de chave Pix; a 
disponibilidade da declaração pré-preenchida para aqueles que têm 
contas gov.br, nos níveis ouro e prata; a opção de preenchimento 
multiplataforma, o que inclui o Programa PGD, instalado nos 
computadores; dispositivos móveis, como celulares e tablets, no 
preenchimento por app; e declaração on-line, por meio do e-CAC.

Fonte: Comunicação CFC
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Venda de carros seminovos e usados
cresce devido escassez de 0km no mercado

O desabastecimento enfrentado pelas montadoras 
devido à falta de componentes eletrônicos e de outros 
insumos nas montadoras causaram queda significativa 
na venda de veículos zero quilômetro, sendo esse um 
dos principais fatores que contribuíram para o aumento 
efetivo da comercialização de carros seminovos e usados. 

Outro motivo relevante que considera essa demanda 
em alta é o fato de que a comercialização de carros 
seminovos e usados se recupera das perdas geradas 
pela pandemia da Covid-19 que afetou o mercado 
drasticamente em 2020.

De acordo com profissionais da área, algumas vantagens 
levam o consumidor optar por comprar veículos seminovos 
e usados, como por exemplo: valor muito mais atrativo e 
tentador, opções de modelos completos, permanência da 
garantia de três meses oferecida pelas concessionárias ou 
de até 3 e 5 anos dependendo da marca, maior capacidade 
de negociação, economia com documentação e retirada 
mais rápida da concessionária. 

Para João Rolim de Góes Filho, diretor da Jet Motors, a 
escassez de carros zero quilômetro no mercado fez crescer 
a procura de carros seminovos e usados, principalmente 
os veículos com baixa quilometragem. “Notamos um 
crescimento médio de 15% em relação ao mesmo período 

do ano passado”, afirma João. 
O empresário menciona vantagens em se comprar carros 

deste segmento. “O carro zero tem depreciação imediata 
do valor, já os usados já tiveram essa depreciação, ou seja, 
quem realizar a compra vai perder menos, sem contar 
que já tem documentação paga”, ressaltou. “Alertamos a 
comprar em loja de confiança para ter tranquilidade e a 
garantia na aquisição do seu carro”, destaca.   

Gilmar Figueiredo, proprietário da GV Veículos, disse 
que o início da pandemia prejudicou muito a venda de 
veículos com o fechamento do comércio, mas assim que 
esse período passou, a situação mudou completamente. 
“O mercado brasileiro passou a vender mais veículos e os 
preços sofreram um reajuste muito grande, como todo 
o comércio, ocorreu a lei da oferta e procura”, explica 
Gilmar. 

O empresário também concorda que a insuficiência 
de produtos nas fábricas resultou na falta de veículos 
zero quilômetros, sendo esse um dos principais motivos 
do efetivo aumento na oferta de veículos seminovos 
e usados. “Hoje em dia, as vantagens de comprar um 
veículo seminovo são grandes, pois há muita diferença 
de preços, além de economizar também nos impostos”, 
garante Gilmar.

Foto: Ricardo Chicarelli
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Sociedade
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"Clube da Terceira Idade" retoma atividades 
recreativas e de lazer

O Clube da Terceira Idade de Piedade, fundado em 1993, 
proporciona aos associados a redescoberta de interesses que 
os reequilibram socialmente e retardem as manifestações 
negativas da senilidade, através da realização de atividades 
recreativas e de lazer.

No local, a cada dia da semana é focado em uma atividade 
específica, como ginástica, alongamento com bola e aulas de 
dança que favorecem a sociabilização, a participação de cada 
idoso em um grupo acolhedor. Cerca de 70 pessoas são sócias e 
usufruem dos benefícios oferecidos pelo clube.

As atividades presenciais estão sendo retomadas aos poucos. 
Devido a pandemia, muitos associados, receosos, deixaram 
a participação de lado. Com a retomada, o clube convida as 
pessoas a participarem ativamente das ações em benefício da 
população idosa. 

A partir de abril, o Clube da Terceira Idade também será 
uma entidade beneficiada da Feira Noturna dos Produtores de 
Piedade. 

Feira Noturna 
A previsão é de que a partir de abril, o Clube da Terceira Idade 

também será uma entidade que fará parte da Feira Noturna 
dos Produtores de Piedade, realizada todas às sextas-feiras 
na Praça de Eventos da Rodoviária. Esta parceria foi debatida 
em reunião realizada na Associação Comercial e Industrial de 
Piedade (ACIP), em março, com a presença do presidente Sérgio 
Luiz Moreira, do diretor de Eventos José Fernando Maciel e de 
membros da diretoria do Clube da Terceira Idade. 

Reunião na ACIP entre Presidente, diretor e representant es do Clube da Terceira Idade

Pessoas a partir dos 40 anos já podem usufruir dos benefícios oferecidos pelo clube

Tradicional Baile
Depois de dois anos sem a realização do Baile da Terceira 

Idade, no dia 9 de abril a partir das 21h, ele estará de volta. Os 
convites já podem ser adquiridos com representantes. Membros 
da diretoria aguardam ansiosas pelo agito de sábado à noite.

Associe-se 
Para ser um associado (a), as pessoas devem ter acima de 40 

anos, comparecer na sede do Clube que está localizado na Rua 
21 de abril, 55, Centro, apresentar o RG e CPF e contribuir com 
uma taxa de R$ 40,00, equivalente a mensalidade da entidade.

Doações ou contribuições 
Para doações, contribuições e outras informações, é preciso 

entrar em contato pelo telefone (15) 3244-3987. 

Ginástica

Presidente do Clube da Terceira idade, Eleonora Wlassak e membros da diretoria - Ivany Felix de Goes e Janice Matamura

Fotos: Divulgação
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Vem aí a Campanha Cupom Premiado 2022

7º Encontro Estadual de Carros 
Antigos em Piedade

acontece dia 1 de maio

Piedade terá Faculdade do Comércio 
no formato EAD, com valores acessíveis

para associados e não associados

A Associação Comercial e Industrial de Piedade (Acip) definiu mais uma importante ação promovida para impulsionar as vendas no 
comércio: Campanha Cupom Premiado 2022, que inicia em maio e haverá sorteios de vale-compras e TVs aos consumidores. Compre 
nas lojas participantes, cadastre seu cupom no APP ACIP Piedade e concorra a prêmios. A cada R$ 30,00 em compras, vale um cupom. 
Os sorteios ocorrerão todo último dia útil de cada mês - realizados até outubro.

Aproveite e baixe o aplicativo em seu celular para ficar por dentro das informações e concorrer a prêmios.
Participe, prestigie o comércio de Piedade. Aqui eu Moro, Aqui eu Compro.

O 7º Encontro Estadual de Carros Antigos em Piedade acontecerá 
no dia 1° de maio de 2022 à partir das 8h, na Praça Coronel João 
Rosa (Matriz).  Segundo os organizadores, a novidade para este ano 
será o pré Evento no sábado (30/04) à partir do meio dia também na 
Praça da Matriz,   contando com as bandas de Piedade. 

No domingo o evento contará  com a grande feira de peças e 
antiguidades, alimentação com food trucks e o retorno da Grande 
Banda de ROCKABILLY Old Chevy.

 Evento beneficente, a entrada será 2 kg de alimentos ou 2 litros 
de leite para os expositores e público em geral. Os alimentos serão 
doados ao Fundo Social de Solidariedade de Piedade. O Encontro de 
Carros Antigos é realizado pelo Ronco Automóvel Club de Piedade e 
conta com o  apoio da Prefeitura de Piedade. 

 Informações:
15 99634-4070 / 15 99714-4902
roncoautomovelclub@hotmail.com

Em breve a Associação Comercial e Industrial de Piedade 
(ACIP) terá mais uma novidade para Piedade.  A Faculdade 
do Comércio (FACSP). São cursos de gestão, graduação e 
pós-graduação, reconhecidos pelo Ministério da Educação 
e Cultura (MEC). Associados da ACIP e colaboradores 
terão vantagens e valores acessíveis para as matriculas e 
mensalidades.

Cursos de Administração, Tecnologia em Sistemas Para 
Internet Gestão Comercial, Gestão de Recursos Humanos, 
Gestão em Logística, Comércio Eletrônico, Pós-Graduação 
em Negócio e Marketing Digital, Gestão Financeira e 
Controladoria, Gestão de Projetos, Comércio Exterior e 
Negócios Internacionais, Gestão Estratégica de Negócios, 
Gestão Estratégica de Pessoas e Liderança, Logística 
Empresarial Estratégica, Gestão Financeira e Controladoria, 
entre outros. 

A FACSP conta com professores experientes e reconhecidos 
no mercado e sistema de ensino sólido. Nas próximas 
semanas estarão disponíveis mais informações.

O App da ACIP está disponível nas principais lojas de aplicativos. Sorteios dos premiados - um evento à parte
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Uso consciente do seu plano de saúde
O seu plano de saúde possui atendimento garantido e cobre 

desde pequenos atendimentos ambulatoriais até cirurgias complexas, 
passando por consultas, exames e internações.

Mas, para o seu plano de saúde funcionar da melhor maneira 
possível existem algumas informações que você precisa saber e fazer. 
Confira:

Consultas médicas
. Consulte o Guia Médico para escolher o médico cooperado e 

agende um horário;
. Caso você não possa comparecer, ligue e desmarque com 

antecedência;
. Se você não tiver certeza de qual especialista consultar, procure 

um clínico médico;
. Toda vez que você fizer uma consulta ou fazer um exame, tenha em 

mãos o cartão de identificação do seu plano de saúde, ou a carteirinha 
digital do App Unimed Sorocaba e o documento de identidade;

. Fique atento ao prazo da consulta de retorno;

. Na consulta, procure sempre esclarecer todas as suas dúvidas em 
relação à sua saúde;

. Se você tiver um exame recente, leve-o na consulta;

. Todos os exames são propriedade do paciente. Portanto, guarde 
bem os seus;

. Em alguns casos você terá que passar na Unimed para obter 
a autorização para exames, e procedimentos especiais e de alta 
complexidade.

Recomendações para seguir à risca:
1. Procure um Pronto-Socorro somente nas urgências e 

emergências.
2. Suspeitando de alguma doença, nunca adie a visita ao médico.
3. Nunca assine guias em branco.
4. Não consulte vários médicos por um mesmo motivo, escolha 

profissional de sua confiança.
5. Nunca empreste seu cartão de identificação ou um de 

dependente a terceiros. Em caso de perda, roubo ou extravio, informe 
o RH da sua empresa, imediatamente.

6. Em atendimento pediátrico, leve somente o filho doente nas 
consultas.

7. Lembre-se que o cliente Unimed Sorocaba possui o Pronto 
Atendimento em Consultório (PA em Consultório) para casos de 
urgência em clínica médica, pediatria, dermatologia, ginecologia, 
oftalmologia, ortopedia e otorrinolaringologia através do 3232-9088.

8. Outra vantagem do cliente Unimed é a Farmácia exclusiva com 
ótimos preços.

9. Ir ao médico somente para "pegar um atestado" está fora de 
moda e só traz prejuízo para você, sua empresa, seus colegas de 
trabalho e seu plano de saúde.

10. O plano de saúde é de responsabilidade de todos, e o uso 
indevido resulta em mais custos para a sua empresa e para você. Isso 
não quer dizer que você deve deixar de ir ao médico, o que devemos 
fazer é evitar abusos, fiscalizar. Assim você e sua família poderão contar 
com ele sempre que precisarem.

11. Outra coisa importante: não deixe de formalizar suas sugestões 
pelo e-mail sac@unimedsorocaba.com.br, pois quanto mais nós 
trabalharmos juntos, melhor o seu plano de saúde Unimed vai 
funcionar. E você vai ficar cada vez mais satisfeito.

Você também pode acessar o Guia Médico pela internet ou App 
Unimed Sorocaba. Basta acessar o portal www.unimedsorocaba.com.
br e para mais informações, ligue para o Serviço de Atendimento ao 
Cliente (SAC) de segunda a sexta-feira, 24 horas - 0800 77 10 500.

Informações sobre como adquirir o Plano Coletivo Unimed 
Sorocaba, grupo associado da ACIP, entre em contato pelo telefone 
(15) 3344-9770 ou com um de nossos consultores na ACIP.



10 Abril / 2022

O prefeito Geraldinho assinou documento que permite 
a Associação Comercial e Industrial de Piedade – ACIP 
continuar utilizando a Praça de Eventos para a realização 
da Feira Noturna dos Produtores de Piedade. O decreto 
de renovação de concessão de uso foi assinado no dia 
25 de fevereiro e permite a promoção da feira todas às 
sextas-feiras no período das 17h às 22h. 

Para registrar essa importante ação, o presidente 
da ACIP, Sérgio Luiz Moreira se reuniu com o prefeito 
Geraldinho, com o vice-prefeito Renaldo Corrêa, 
autoridades municipais e diretores da ACIP em uma 
cerimônia realizada na própria Feira Noturna. 

“Em nome de todos os diretores da Associação, 
agradecemos o prefeito Geraldinho por nos permitir a 
dar continuidade às atividades da Feira Noturna, que tem 
objetivo de apoiar de forma efetiva o produtor rural do 
município, ajudar entidades beneficentes e contribuir com 
a cultura oferecendo espaço para os artistas de Piedade”, 
destacou o Sérgio Moreira. 

“Além de comercializar produtos agrícolas fresquinhos 
aos consumidores, a Feira Noturna dos Produtores de 

Prefeitura renova com ACIP uso da Praça de Eventos para 
realização da Feira Noturna

Sérgio Moreira, Geraldinho e diretores da  ACIP Presidente da ACIP e Prefeito de Piedade

Piedade também é um ponto de encontro entre amigos, 
familiares e turistas que usufruem da praça de alimentação 
que oferece variedades de comidas, desde o tradicional 
pastel, porções, lanche de pernil, comida típica japonesa, 
bebidas e muito mais”, completou o presidente da ACIP. 

Apresentações musicais
Todas as sextas-feiras na Feira Noturna dos Produtores 

de Piedade tem uma atração musical. Os artistas 
apresentam diversos ritmos, como sertanejo, Rock, MPB, 
samba entre outros. Todos estão convidados! Prestigie!

Fotos: Divulgação

Feira Noturna



A cada R$ 100
poupados

Poupança
Programada

1 número da sorte
para concorrer

Números da
sorte em dobro

Promoção comercial vinculada a Títulos de Capitalização da modalidade incen�vo emi�dos pela ICATU CAPITALIZAÇÃO, CNPJ nº 74.267.170/0001-73
e Processo SUSEP nº 15414.619105/2020-02. Período de 15/03/2021 até 20/12/2021. Durante toda a promoção, serão sorteados até R$ 2.500.000,00 em prêmios, 
sendo 5 (cinco) sorteios semanais de R$ 5.000,00, 1 (um) de R$ 500.000,00 em outubro e 1 (um) de R$ 1.000.000,00 ao final da promoção,
líquidos de Imposto de Renda IR (atendimento exclusivo para informações rela�vas ao sorteio de capitalização). Ouvidoria ICATU. Imagens meramente ilustra�vas.(25%),
conforme legislação em vigor. Regulamento em poupancapremiadasicredi.com.br. SAC SICREDI 08007247220. SAC ICATU 0800 2860109 

Confira o regulamento em poupancapremiadasicredi.com.br

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

MILHÃOR$1




