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Apoio
Associação 
entrega 60 camisetas 
à Cotmap

Importante
Na ACIP, consultas
têm abrangência 
nacional

Feira
Feira Noturna 
acontece todas as sextas, 
na Praça de Eventos

ACIP entrega R$ 15 mil em vales-compras e 1 TV de 43” 

Ganhadores recebem prêmios 
da Campanha Cupom Premiado 

Dia das Mães
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Editorial

Sérgio Luiz Moreira
Presidente Executivo

Entregamos 60 camisetas aos integrantes da Cooperativa 
dos Trabalhadores do Meio Ambiente de Piedade (Cotmap) 
como forma de apoio a estas pessoas que prestam 
importantes serviços para o município no recolhimento 
de material reciclável. Além da entrega destas camisetas 
utilizadas diariamente pelos cooperados, a ACIP também já 
apoiou a Cooperativa em outras ações.

Seja por meio de projetos, atividades ou divulgação dos 
trabalhos, a Associação está engajada em ajudar, mas a Cotmap 
precisa muito do apoio da população e de empresários quanto 
à separação de recicláveis, como potes de alimentos, latas, 
frascos, utilidades domésticas, embalagens de refrigerante, 
garrafas de água mineral, recipientes para produtos de higiene 
e limpeza, PVC, tubos e conexões, sacos plásticos em geral, 
peças de brinquedos, entre tantos outros produtos que podem 
ser reaproveitáveis.

A Cooperativa conta com 11 integrantes responsáveis pelo 
recolhimento de 20 toneladas por mês de material reciclável 
no município. O número de cooperados e de quantidade de 
produtos recolhidos podem aumentar se houver a colaboração 
de todos.

Nesta edição, divulgamos o contato da Cotmap na matéria 
para as pessoas que têm interesse em ajudar esta importante 
entidade. Neste jornal também divulgamos assuntos 
como: Presidente da ACIP é patrono da primeira turma de 
Administração da Uniararas de Piedade, Mutirão do MEI em 
Piedade realiza mais de 80 atendimentos, Consultas na ACIP 
têm abrangência nacional, Feira Noturna dos Produtores de 
Piedade e muito mais.

Ótima leitura !

Apoio à Cotmap

Associação Comercial e Industrial de Piedade



Junho / 2019 3

Formatura

Presidente da ACIP junto com formandos

Aulas foram ministradas por 
Marcos Sanctis

Prof. Dr. José Antônio Mendes, Magnífico 
Reitor do Centro Universitário da Fundação 

Hermínio Ometto – FHO.

Sérgio Moreira parabeniza os estudantes Alunos celebram formatura

Presidente da ACIP é patrono da 
primeira turma de Administração da 

Uniararas de Piedade

O presidente da Associação Comercial e Industrial de 
Piedade (ACIP), Sérgio Luiz Moreira, foi o patrono da pri-
meira turma de formandos do curso de Administração 
da Fundação Hermínio Ometto (FHO) Uniararas de 
Piedade. A formatura foi realizada no auditório “Helmut 
Kurt Schneider”, da ACIP. 

Fotos: Divulgação

Foram entregues diplomas a 21 formandos. As aulas 
de administração foram ministradas por Marcos Sanctis 
no Colégio Objetivo no período de março de 2015 a maio 
de 2019. Em seu discurso, o presidente da ACIP agrade-
ceu o convite para ser patrono na formatura e desejou 
sucesso a todos os formandos.
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Consultas na ACIP têm abrangência nacional
Consultas Boa Vista SCPC oferecidas pela 

Associação Comercial e Industrial de Piedade são completas 
e válidas em todo país

A Associação Comercial e Industrial de Piedade 
(ACIP), estabelecida no município há mais de 40 anos, 
informa a todos que é credenciada para oferecer os 
serviços da Boa Vista SCPC com abrangência nacional 
para avaliação e concessão de crédito. Tem portfólio 
para consultas de pessoa física e jurídica e atende to-
dos os tipos de necessidades dos associados.   

A Associação destaca que o banco de dados da Boa 
Vista SCPC é completo e traz informações de clientes 
para comércios e lojas de todos segmentos e estrutu-
ras, desde micro a grandes empresas. Com reconheci-
mento e credibilidade no município, a ACIP ressalta que 
tem o compromisso com o desenvolvimento da cidade 
e empresariado local, oferecendo serviços de qualida-
de e sempre à disposição para promover ações e tirar 
dúvidas de todos.

Fotos: Divulgação

Por fim, a ACIP alerta empresários e comerciantes 
sobre qualquer visita de pessoas que estejam ofere-
cendo serviços que não condizem com a verdade. As 
consultas da Boa Vista SCPC, distribuídas pela ACIP há 
muitos anos, são reconhecidas nacionalmente pela 
qualidade das informações e avaliações prestadas. Em 
caso de dúvidas a respeito das consultas, compareça à 
sede da ACIP, solicite a presença de um representante 
em sua empresa ou entre em contato pelo telefone 
3344-9770. Não aceite informações de pessoas não 
autorizadas pela Boa Vista SCPC.  

Somente pela ACIP você 
recebe informações não ten-
denciosas e verdadeiras de fun-
cionários treinados e com conhe-
cimento avançado das consultas. 
Associação Comercial e Industrial 
de Piedade, compromisso com o 
empresariado local.
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Microempreendedor

Mutirão do MEI em Piedade 
realiza mais de 80 atendimentos

O primeiro Mutirão do MEI (Microempreendedor 
Individual) promovido em Piedade foi um sucesso. 
Alcançou 87 atendimentos, distribuídos em diversos ser-
viços. A ação aconteceu no dia 29 de abril, no auditório 
“Rubens Caetano da Silva” – Carioca. O objetivo desta 
iniciativa foi orientar, regularizar e formalizar o microem-
preendedor. 

De acordo com o Centro do Empreendedor e do 
Trabalhador (CET), parceiro na realização do Mutirão, 
foram prestados os serviços de abertura, encerramento 
e alteração do MEI, declaração anual de rendimentos, 

Fotos: Divulgação

parcelamento de débitos, emissão de guias DAS, dúvidas 
sobre práticas de vigilância, orientação sobre viabilidade, 
emissão de nota fiscal, acesso a crédito e orientação ju-
rídica. O MEI é a forma mais rápida para o caminho do 
empreendedorismo. Por meio desta ação, os empreende-
dores obtiveram acesso a todos benefícios de direitos.

Para realizar este evento, o Sebrae contou com a partici-
pação dos seguintes parceiros: CET, Associação Comercial 
e Industrial de Piedade (ACIP), Prefeitura, Sindicato Rural, 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Banco do Povo, 
SicoobCrediceripa, Associação dos Pequenos Produtores 
Rurais de Piedade (APPRUPI) e Acessa SP.

Vários serviços foram oferecidos no evento

Representantes da ACIP participaram da ação
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Campanha Cupom Premiado

ACIP entrega 15 mil em prêmios
aos ganhadores do 1º sorteio da Campanha

Cupom Premiado
Ganhadora do prêmio de R$ 5 mil 

preencheu apenas dois cupons

Trifosa dos Santos, moradora do Bairro dos Leites, foi a ga-
nhadora de R$ 5.000,00 em vales-compras, o maior prêmio 
sorteado pela Campanha Cupom Premiado – Mês das Mães, 
no dia 25 de maio, no Calçadão. A sortuda realizou suas com-
pras na loja Nossa Ótica. “Preenchi apenas dois cupons e tive 
a sorte de ser contemplada”, afirmou a ganhadora. “Sempre 
participo das Campanhas promovidas pela ACIP, destacou”.

Vandinei Mendes, também morador do Bairro dos Leites, 
foi o ganhador da TV de 43 polegadas. Ele adquiriu seu 
cupom na Drogaria Piedade. É a segunda vez que Vandinei 
é sorteado pelas campanhas promovidas pela ACIP. Foram 
sorteados outros 20 vales-compras no valor de R$ 500,00 
cada, sendo que um deles teve o Lar da Mônica como ga-
nhador por intermédio do cupom preenchido pela empresa 
Bari Motos. Novamente os sorteios foram transmitidos ao 
vivo pela página oficial da ACIP no Facebook e a relação dos 
ganhadores postada no Site da Associação em tempo real. A 
ação promovida no Calçadão contou com as presenças do 
presidente da ACIP, Sérgio Luiz Moreira, e dos diretores 
Edno Aparecido de Souza e Jair Fresneda.

Presidente da ACIP, Diretores e ganhador da TV de 43 polegadas

Sorteio de cupom

Fotos: J.A Comunicação
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Próximos sorteios serão 
em Junho e Julho   
Este ano a ACIP também promoverá sorteio de 1 TV 

de 40 polegadas no dia 29 de junho e 1 TV também 
de 40 polegadas no dia 27 de julho. Estes prêmios 
serão sorteados no próprio auditório da Associação 
- “Helmut Kurt Schneider”.

Participe
Para participar da promoção, compre nas lojas parti-

cipantes, peça seu cupom e deposite nas urnas espalha-
das no comércio de Piedade. Atenção para não deixar 
de preencher os campos obrigatórios para não correr o 
risco de ter o cupom invalidado no sorteio.

Sérgio entrega prêmio de R$ 5 mil à ganhadnora Trifosa, 
que está ao lado do dono da loja Nossa Ótica

Sérgio entrega prêmio ao dono da Bari Motos, que vai repassar 
vales-compras para o Lar da Mônica

Um dos ganhadores do prêmio de R$ 500,00Uma das ganhadoras do prêmio de R$ 500,00
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Eventos

Presidente da ACIP participa da abertura 
da Festa do Kaki Fuyu

Mais uma edição da tradicional Festa do Kaki Fuyu foi pro-
movida na sede da Associação Cultural e Esportiva de Piedade 
(ACEP) – KaiKain, que aconteceu entre os dias 3 e 5 de maio. 

O 6° Encontro Estadual de Carros Antigos de Piedade realizado no 
dia 5 de maio atraiu milhares de turistas. O evento, que contou com 
apoio da ACIP, aconteceu na Praça da Matriz e nas principais ruas do 
município. “Tivemos a participação de grande público, entre morado-
res de Piedade e de visitantes. 

Agradecemos todos os apoiadores e parceiros que contribuíram 
para o sucesso de mais essa edição deste encontro”, destacou Christian 
Godinho, um dos organizadores do evento. O público pode contar com 
feira de peças e antiguidades, food trucks, shows da banda Classical 
Queen, entre outras apresentações culturais. Empresários do ramo ho-
teleiro e do segmento alimentício, como restaurantes, bares e lancho-
netes, ressaltam que tiveram aumento nas vendas no dia do evento.  

Fotos: J.A Comunicação

Foto: J.A Comunicação

O presidente da Associação Comercial e Industrial de 
Piedade (ACIP) participou da abertura do evento, que contou 
com as presenças do prefeito em exercício Júnior JK (DEM), 
do deputado federal Vitor Lippi (PSDB), de vereadores, au-
toridades municipais e estaduais, além de convidados e re-
presentantes da colônia japonesa do município. Segundo os 
organizadores, a festa atraiu grande público. 

Presidente da ACIP prestigia abertura da Festa do  Kaki Fuyu

Veículos em exposição na Praça da Matriz

Sérgio Moreira com organizadores da 
festa, autoridades municipais e federais

Cerimônia de abertura 
oficial do evento

Encontro de Carros Antigos atrai milhares de turistas
Evento promovido no município teve apoio da ACIP
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Oficina

Errata. Informativo da ACIP, página 3, edição de maio, nos subtítulos: Junho e Julho também têm prêmio e Próximos sorteios.
Onde se lê sorteios de 5 TVs de 40 polegadas nos dias 29 de junho, 27 de julho, 28 de setembro, 26 de outubro e 30 de novembro, 

leia-se sorteio de 1 TV nos respectivos dias citados.  

45 pessoas participam 
da Oficina Equipe Motivada  

Feira Noturna dos Produtores de Piedade 
acontece às sextas-feiras

O Sebrae Aqui Piedade promoveu Oficina Equipe Motivada, 
dia 13 de maio, no Centro do Empreendedor e do Trabalhador 
(CET). O evento foi gratuito, reuniu 45 pessoas e teve como ob-
jetivo estimular a motivação, gerenciar os conflitos e promover 
trabalho em equipe. “Estas são algumas das funções que um 
empresário precisa exercer se quiser se tornar um líder”, destacou 
a organização do evento. “A oficina contribuiu para que o partici-
pante possa alcançar melhores resultados na empresa, além de 
fortalecer as relações de trabalho e promover um ambiente mais 
saudável”, acrescentou. A oficina foi realizada por meio de parceria 
entre o Sebrae Aqui Piedade,  Associação Comercial e Industrial 
de Piedade (ACIP), Prefeitura, Sindicato Rural e Associação dos 
Pequenos Produtores Rurais de Piedade (APPRUPI).  

A tradicional Feira Noturna dos Produtores de Piedade acontece todas 
às sextas-feiras. É aberta ao público a partir das 18h, na Praça de Eventos 
da Rodoviária. Além do comércio de produtos agrícolas de Piedade e o 
espaço de alimentação que oferece comida típica japonesa e pastel, a 
feira oferece espetinhos, chopp artesanal, churros, cocada, lanches, por-
ções, caldo de cana, chocolate quente, fondue, comida de boteco e uma 
variedade de doces. No local ainda tem espaço para o turismo e artesa-
nato local. Esta importante ação é realizada pela Associação Comercial e 
Industrial de Piedade (ACIP) com apoio da Prefeitura. Traga sua família e 
prestigie esse importante evento oferecido para todos.

Foto: J.A Comunicação

Foto: J.A Comunicação

Evento conta com grande participação de púbico



Junho / 201910

Patrocínio

ACIP entrega 60 novas camisetas 
para Cotmap

O presidente da Associação Comercial e Industrial de 
Piedade (ACIP), Sérgio Luiz Moreira, realizou entrega de 60 
novas camisetas para a Cooperativa dos Trabalhadores do 
Meio Ambiente de Piedade (Cotmap), no dia 29 de maio, 
com as presenças de cooperados. Esta é a segunda vez que 
a Associação presta apoio à Cotmap patrocinando as cami-
setas, além de ajudar em outras ações. “Todos realizam um 
importante trabalho no município com o recolhimento de 
recicláveis”, destaca o presidente da ACIP.

A tesoureira e cooperada da Cotmap, Andreza de Lima 
Gonçalves, agradeceu o apoio. “Agradecemos, de coração, a 
todos da ACIP por esta importante parceria”, ressaltou.

Foto: J.A Comunicação

Apoio da população
A Cotmap informou que além do apoio de entidades, as-

sociações e do poder público, é necessário o auxílio da popu-
lação quanto à separação do material reciclável. Isso diminui 
a quantidade de lixo no aterro e ajuda o meio ambiente, 
além de gerar mais renda para os cooperados.

Contato
As pessoas interessadas em solicitar os serviços da coope-

rativa devem ligar para (15) 99854-5024.

Logos da ACIP e da Cotmap estampados nas camisetas

Presidente da ACIP conversa sobre ações da cooperativa em Piedade

Presidente da ACIP entrega camisetas aos cooperados



Junho / 2019 11

PRODUTOR RURAL, 
A ACIP QUER OUVIR VOCÊ !




