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Associação Comercial e Industrial de Piedade

Após período de incertezas e instabilidades no setor 
econômico devido à pandemia, notamos que os comerciantes 
estão restabelecendo a confiança e apostando cada vez mais 
na retomada da economia e no crescimento das vendas. 

Prova disso foi o levantamento que realizamos em maio 
no comércio local, onde perguntamos sobre as vendas do 
mês, principalmente em referência ao Dia das Mães. Grande 
maioria respondeu que as vendas atingiram as expectativas, 
sendo similar aos anos anteriores à pandemia. Já outros 
afirmaram que comercializaram seus produtos além do 
esperado. 

Registramos como muito positivo essa expectativa 
de avanço na economia local. Para contribuir com o 
fortalecimento do comércio de Piedade, a ACIP dá 
continuidade a  importantes ações, como a Campanha 
Cupom Premiado 2022 que já premiou ganhadores nos 
sorteios do mês de maio. Foram 1.500,00 em vale-compras 
e uma TV de 40 polegadas. Concorreram mais de 13.000 
cupons. 

Nesta edição vamos informar sobre o projeto que 
garante as operações do Programa Nacional de Apoio às 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe). 
Ainda vamos tirar dúvidas sobre o Score de crédito, mostrar o 
desafio dos ciclistas que percorreram 255 km para completar 
a Rota das Capelas, as atividades pela Feira Noturna dos 
Produtores de Piedade e muito mais. 

Fortalecer o comércio 
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Dinheiro

Sancionada lei que assegura continuidade do Pronampe

Junho / 2022

O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou  
quarta-feira (25/05), em cerimônia no Palácio do 
Planalto, o projeto que garante as operações do 
Programa Nacional de Apoio às Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) até 2024. O 
projeto, que deve conceder cerca de R$ 50 bilhões a 
micro e pequenas empresas, atende a uma demanda 
latente do segmento. 

“Com essa definição damos mais um passo em 
direção ao resgate das micro e pequenas empresas, que 
hoje sofrem com o desalento econômico e os efeitos da 
pandemia”, disse o deputado federal Marco Bertaiolli, 
relator do projeto na Câmara e presidente da Comissão 
de Finanças e Tributação (CFT). 

Com a pandemia, estima-se que 1,4 milhão de negócios 
formais encerraram a sua atuação, de acordo com dados 
do Ministério da Economia. Em  meio à inflação e a alta 
dos juros, ambos alcançando os dois dígitos, a garantia 
das operações do programa ganhou prioridade para o 
governo e o Congresso Nacional. 

Além disso, o substitutivo de Bertaiolli também avança 
na desburocratização dessas operações, dispensando a 
exigência de certidões de regularidade fiscal, do Fundo 
de Garantia do tempo de Serviço (FGTS), Relação Anual 
de Informações Sociais (Rais) e outras que restringem o 
acesso ao Programa Emergencial de Acesso ao Crédito 
- Fundo Garantidor de Investimentos (Peac-FGI) e ao 

Programa de Estímulo ao Crédito (PEC). Fica mantida 
a obrigatoriedade de regularidade previdenciária da 
empresa tomadora. 

Houve também uma emenda durante os debates do 
PL 3188/2021 na Câmara que reedita o Programa de 
Estímulo ao Crédito (PEC). O órgão é responsável por 
destinar a realização de operações de crédito a pessoas 
físicas ou jurídicas, com receita bruta anual de até R$ 
300 milhões. Estima-se que, com essa alteração, sejam 
contratados R$14 bilhões até 31 de dezembro deste ano. 

MEI 
A sanção do projeto representou uma vitória para 

o segmento, e faz parte de uma grande mobilização 
da Frente Parlamentar do Empreendedorismo (FPE), 
presidida por Bertaiolli, em conjunto com a Confederação 
das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil 
(CACB). 

Nesse sentido, ainda caminham na Câmara as 
discussões sobre o aumento do teto de enquadramento 
do Simples Nacional. O PLP 108/202 prevê que o teto 
de faturamento dos Microempreendedores Individuais 
(MEIs) suba de R$ 81 mil, para R$ 141 mil ao ano. O 
relatório também é de Bertaiolli, que apresentará um 
texto para reajustar as demais faixas do regime tributário. 

A CACB, em um esforço para melhorar o ambiente de 
negócios para micro e pequenos empreendedores, se 
posicionou a favor de eventual atualização das tabelas 
de faturamento do Simples Nacional. 

De acordo com o presidente da Facesp e da CACB, 
Alfredo Cotait, reajustar as tabelas é uma questão de 
justiça. “Nós vemos um cenário econômico complicado. 
A pandemia deixou marcas muito profundas, sobretudo, 
para os micro e pequenos empreendedores. A inflação 
vem aumentando os preços dos combustíveis, de 
aluguéis, e outros bens. Isso tudo faz com que o 
empreendedor aumente o preço de seus produtos ou 
serviços para conseguir se manter ativo, mas não há 
crescimento real no faturamento dessas empresas”, 
explicou.
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Zaboti Motos oferece serviço completo para motos 
street e off-road

Edital de Convocação para Assembleia de 
Alteração do Estatuto Social

Zaboti Motos, empresa estabelecida há dois anos em 
Piedade, oferece todo suporte em conserto e manutenção de 
motos street e off-road, além de reforma em geral, lava rápido, 
peças, acessórios e vestuário.

“Nossa proposta é ter um serviço diferenciado. Temos uma 
equipe com 4 mecânicos, onde conseguimos oferecer um 
serviço rápido e uma loja que tem tudo o que o motociclista 

Piedade, 20 de junho de 2022
 
É a presente para convocar oficialmente a todos os 

associados em dia com suas obrigações associativas, em 
conformidade com o disposto nos artigos 27, §2º, 29 e 30 
do Estatuto Social da Associação Comercial e Industrial de 
Piedade – ACIP, para em Assembleia, deliberar sobre as 
Propostas de Alterações do Estatuto Social.  A referida será 
presidida pelo Diretor Presidente Sérgio Luiz Moreira, dentro 
de suas atribuições, a qual será realizada no dia 30 de junho 
de 2022 (quinta-feira), com início às 18:30 horas (dezoito 
horas e trinta minutos), no auditório Helmut Kurt Schneider, 
a Rua Cônego José Rodrigues, 63 – Centro, município de 
Piedade, Estado de São Paulo, e término às 20:00 horas 
(vinte horas) do mesmo dia, com as seguintes ordens do dia: 

Zaboti motos oferece acessórios e roupas para motociclistas, além de oficina completa Suelen e Fernando Zaboti, proprietários

precisa”, comenta Suelen Paes Mariano, sócia-proprietária.
A oficina possui total de 7 funcionários e conta com serviço 

de leva e traz da motocicleta com segurança.
A empresa está localizada na Rua 20 de maio, 360 - Cotianos. 

Contato: (15) 996717016. Horário de funcionamento: segunda 
a sexta das 7h30 às 18h e aos sábados das 7h30 às 12h.

Apresentação do Parecer do Conselho Deliberativo sobre 
as propostas de alteração do Estatuto Social; Aprovação 
da Alteração do Estatuto Social da Associação Comercial e 
Industrial de Piedade.

Atenciosamente,

Sérgio Luiz Moreira
Presidente Executivo
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Turismo
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Peregrinação começava bem cedinho, às 5h Capela da Santa Cruz, Bairro dos Buenos Capela Santo Antonio, Bairro da Serra

Ciclistas piedadenses percorrem 255 km na 
Peregrinação da Rota das Capelas

O desafio de percorrer os 255 km da Peregrinação da Rota das 
Capelas foi lançado ao Grupo Mimimi Mtb Piedade, no qual seis 
ciclistas realizaram o percurso em três finais de semana no mês de 
maio, entre sábado e domingo.

A Rotas das Capelas contempla 45 capelas e igrejas de Piedade, 
com 7780 metros de altimetria. Eles pedalaram em média 50 km por 
dia até a conclusão do trajeto.

“A Rota das Capelas é importante não só para o ciclismo, mas para 

alavancar o turismo como um todo na nossa cidade. Será  um meio 
das comunidades e moradores no entorno da rota terem uma renda 
extra, se estruturando para receber os peregrinos que precisarão de 
pouso e lugares para se alimentar”, comenta Fernando Pereira Ferraz, 
tesoureiro da Ciclorotas.

A peregrinação teve apoio da Ciclorotas, Eber Bikes e Super Bikes.

Interessados em visualizar e fazer a Rota das Capelas, podem ter 
acesso através do aplicativo Strava.
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Cupom Premiado
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Sorteados os primeiros ganhadores da Campanha 
Cupom Premiado 2022

A Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) 
realizou o primeiro sorteio da Campanha Cupom Premiado 
2022 realizado no dia 31 de maio, na sede da entidade. 
Os cupons foram sorteados pelo diretor Edno Aparecido 
de Souza durante transmissão ao vivo pelo Facebook 
Oficial da ACIP. Os sorteios foram acompanhados pelo 
gerente comercial da ACIP, Marcos Sanctis e pelo gerente 
administrativo da ACIP, Felipe Venturelli.    

A ganhadora da TV de 40 polegadas foi Carolina 
Cristina Silva do Amaral Cunha (Supermercado Pereira). 
Os ganhadores dos vales-compras de R$ 300,00 foram: 
Fotos: Divulgação

Edvandro Felix Pedroso (Iolanda Modas), Anderson Luiz 
dos Santos de Godoy (Iolanda Calçados), Esequias Pires 
de Oliveira (Posto Pedrão), Fabiana de Brito Correa de 
Oliveira (Tuafarma) e Bruno Nassif Rodrigues (OPT Óculos). 

O próximo sorteio ocorrerá no dia 30 de junho, às 17h, 
na sede da ACIP. 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. 

Participe, prestigie o comércio de Piedade. Aqui eu 
Moro, Aqui eu Compro.

Urna para o sorteio que contou com 13.000 cupons Diretor Edno realizou sorteios dos cupons
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Cupom Premiado
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Presidente da ACIP entrega prêmios da 
Campanha Cupom Premiado 2022

O presidente da Associação Comercial e Industrial de 
Piedade (ACIP), Sérgio Luiz Moreira, realizou entrega 
de vale-compras e de uma TV aos ganhadores do 
primeiro sorteio da Campanha Cupom Premiado 2022. A 
entrega aconteceu no auditório da ACIP – “Helmut Kurt 
Schneider”, no dia 6 de junho, e contou com as presenças 
do gerente comercial Marcos Sanctis, dos ganhadores 
e de representantes das lojas que tiveram seus cupons 
sorteados. 

Foram entregues R$ 1.500,00 em vale-compras 
distribuídos em cinco ganhadores, além de uma TV de 40 
polegadas. 

Anderson Luiz dos Santos participou pela primeira vez 

Sérgio Moreira explica importância da campanha aos ganhadores

Presidente da ACIP entrega vale-compras e TV de 40 polegadas aos ganhadores da Campanha Cupom Premiado 2022

da campanha. Ele foi um dos ganhadores de R$ 300,00 
em vale-compras. “Estou muito feliz em receber o 
prêmio. Agora, sempre irei participar da campanha e vou 
estimular amigos, familiares e outras pessoas a também 
participarem”, afirmou o sortudo. 

Sérgio destacou a importância desta ação para o 
comércio piedadense e agradeceu todos os ganhadores e 
lojas parceiras da campanha.

Presidente da ACIP entrega vale-compras e TV de 40 polegadas aos ganhadores da Campanha Cupom Premiado 2022

Presidente da ACIP entrega vale-compras e TV de 40 polegadas aos ganhadores da Campanha Cupom Premiado 2022
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Silvano's Cosméticos e Cabeleireiros e D'Bianco 
Profissional realizam workshop em Piedade

Vendas de Dia das Mães voltam a crescer
 no comércio piedadense após dois anos

O evento reuniu profissionais da beleza e cabeleireiros, 
que tiveram a oportunidade de aperfeiçoamento em novas 
técnicas de mechas com o profissional Aleixo. Também 
ocorreu uma palestra sobre tricologia, onde os profissionais 
puderam tirar todas suas dúvidas com o profissional Molina. 

O workshop ocorreu no dia 30 de maio no espaço Silvano’s 
Cabeleireiros e contou com a presença da sócia diretora da 

O mês de maio surpreendeu muitos comerciantes com o 
aumento nas vendas, principalmente no período que antecedeu 
o Dia das Mães. Para a maioria, o movimento na comercialização 
de seus produtos foi similar aos anos anteriores à pandemia. 

Na loja Timax o movimento foi grande. De acordo com 
Francisca dos Santos Silva, visual merchandising da rede, 
neste período foram superadas as expectativas de venda em 
relação ao ano anterior. As linhas casual e fashion foram as mais 
procuradas para presentear as mães.

Segundo Francisca, a unidade de Piedade, que existe há 
quase três anos e possui 10 funcionários, teve contratação extra 
para atender os clientes. 

“Estamos ansiosos, recebendo muitos produtos agora com 
esse friozinho, período de inverno. As nossas expectativas são 
as melhores possíveis”, afirma Francisca, que aposta nas peças 

marca D’Bianco, Cristiana Oliveira, que deu uma pequena 
palestra de motivação aos 25 profissionais de Piedade e 
Região presentes no evento.

Para os profissionais que não conseguiram participar, 
Silvano Monteiro, proprietário da Silvano's Cosméticos 
e Cabeleireiros, afirma que em breve ocorrerão outros 
eventos.

Loja Timax está localizada no Centro de Piedade

Grupo de profissionais participaram do Workshop Silvano e Cristiana Oliveira

de inverno, botas, casacos pesados, como os itens de maior 
procura para o próximo mês. 

A Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) ouviu 
comerciantes que também comprovam um aumento nas 
vendas similar aos anos anteriores à pandemia.
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Toda sexta é dia de feira noturna dos 
produtores de Piedade

Parque Ecológico recebe evento em referência ao 
Dia Mundial do Meio Ambiente

Ação foi promovida em parceria com a ACIP

Há mais de cinco anos a Associação Comercial e Industrial 
de Piedade (ACIP) promove a Feira Noturna dos Produtores de 
Piedade todas as sextas-feiras, na Praça de Eventos da Rodoviária, 
das 18h às 21h, sempre com atração musical de artistas da cidade. 

Além do tradicional comércio de produtos agrícolas de 
Piedade, a feira tem praça de alimentação que oferece comida 
típica japonesa, espetinho, chopp artesanal, porções, lanches de 
pernil, tapioca, doces e muito mais. 

Comprando os produtos da Feira, o consumidor também 
está contribuindo com entidades assistenciais do município, são 
elas: Lar da Mônica, Associação Amigos dos Autistas de Piedade 
(AMAP), Associação Educacional da Juventude de Piedade 
(AEJUPI), Clube da Terceira Idade e Educandário. 

O local ainda oferece espaço para o turismo e comércio de 
plantas. 

A Feira Noturna dos Produtores de Piedade se tornou um 
ponto de encontro de amigos e familiares. Prestigie. 

A Prefeitura de Piedade, por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, realizou, no último 
sábado (04), evento em referência ao Dia Mundial do Meio 
Ambiente, no Parque Ecológico “Collemar de Miranda Botto”.

A ação gratuita foi promovida em parceria com a Associação 
Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) e teve um público 
rotativo de, aproximadamente, 2 mil pessoas. A iniciativa 
contou com brinquedos infláveis para crianças, sorteios de 
brindes, doação de mudas, entre outras atividades.

Foram arrecadados mais de 1800 litros de materiais 
recicláveis para a Cooperativa dos Trabalhadores do Meio 
Ambiente de Piedade (COTMAP). Quem doou material 
garantiu participação no sorteio de diversos brindes.

O evento contou, ainda, com Mega Plantio de mais de 
350 mudas de árvores, como Jacarandás, Paineiras, Ipês, 
Ingá do Brejo etc. A Secretaria de Desenvolvimento Rural e 
Meio Ambiente organizou ação de distribuição de mudas aos 

Tradicional Feira Noturna é promovida todas às sextas, na Praça de Eventos da Rodoviária

Evento teve mega plantio de mais de 350 mudas de árvores 

munícipes, que contabilizou mais de 120 unidades doadas, 
dentre Pessegueiros do Mato, Araçás Vermelhos e Roxos, 
Patas-de-Vacas etc.
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O score de crédito se trata de uma pontuação muito 
importante utilizada pelos órgãos de proteção ao crédito.

Através dessa pontuação os consumidores são avaliados 
de acordo com seu histórico de movimentações financeiras, 
para medir o grau de confiança no pagamento que cada 
consumidor tem com o pagamento de suas contas.

Normalmente o cidadão com o nome sujo costuma ter as 
menores pontuações, tendo em vista que estes consumidores 
estão com pendências financeiras, consequentemente, sua 
nota de confiança será baixa.

A pontuação do score vai de 0 a 1.000, onde, quanto mais 
próximo de zero, maiores são os riscos de inadimplência 
do consumidor e quanto mais próximo de 1.000 o risco de 
inadimplência é cada vez mais baixo.

Logo, como o score é utilizado para medir os riscos de cada 
consumidor quanto ao pagamento de suas contas, os bancos 
e financeiras realizam consultas ao score antes de liberar o 
crédito ao consumidor, seja cartão de crédito, financiamento 
ou outras modalidades de crédito.

Assim, quanto mais alto o score de crédito, mais fácil é para 
que o consumidor consiga ter o crédito solicitado aprovado.

Porém, o problema é que muitas vezes os consumidores 
ficam buscando informações quanto ao que fazer para 
aumentar o score e assim, conseguir êxito na solicitação do 
crédito.

Dentro dessas informações, um mito muito divulgado é 
sobre o CPF na nota, que ao pedir que seja adicionado o CPF 
no cupom fiscal o consumidor terá uma alta no score tendo 
em vista que estará mostrando para o mercado que está 
realizando operações financeiras.

Não! Colocar o CPF na nota fiscal não muda nada para 
aumentar o score de crédito, isso porque os órgãos de 
proteção ao crédito não utilizam dessa ferramenta para 
calcular a pontuação do score.

Nesse caso, ao pedir a inclusão do CPF na nota ao realizar 
compras não alterará sua pontuação do score de crédito. Isso 
porque o CPF na nota na verdade se trata de uma iniciativa 
dos governos estaduais para controlar a tributação fiscal do 
comércio, do ICMS e também combater a sonegação de 
impostos.

O que realmente importa na hora de aumentar o score de 
crédito é:

• Ter um cadastro positivo, ou seja, ter um histórico de 
bom pagador;

• Pague ou negocie as dívidas que te negativaram;
• Tenha compras parceladas (apesar de estranho 

é importante ter contas parceladas para que os órgãos 
identifiquem o seu comprometimento com o pagamento em 
dia das contas, mas nada de abusar, comprar tudo no crédito 
também se torna um problema);

• Sempre atualize seus dados nos órgãos de proteção 
ao crédito (quanto mais fácil te localizar e identificar suas 
movimentações, mais fácil para aumentar o score)Í;

• Cuidado com a frequência em que pede crédito, afinal 
se ficar pedindo crédito exageradamente pode significar que 
você não está conseguindo controlar suas finanças e precisa 
de crédito para isso.

Colocar CPF na nota ajuda ou atrapalha a subir 
o score de crédito?

Descubra se o CPF na nota ajuda ou atrapalha a aumentar a sua pontuação do score de crédito
Mas afinal, colocar CPF na nota 

aumenta o score?

Crédito



São milhões 
em prêmios 
com destino 
à felicidade

Economize todo mês e GANHE números da sorte para concorrer. 

Consulte seus números da sorte e regulamento em poupancapremiadasicredi.com.br

em prêmios* 

Promoção válida para as Cooperativas filiadas à Central PR/SP/RJ. Período de participação de 14/03/2022 a 12/12/2022. Título de 
Capitalização de Pagamento Único, Modalidade Incentivo, emitido pela MAPFRE CAPITALIZAÇÃO S/A., CNPJ 09.382.998/0001-00, 
Processo SUSEP n° 15414.602024/2022-27. Cessão de participação nos sorteios. Quantidade de sorteios previstos: 202. *Valor da 
premiação líquida de Imposto de Renda. Consulte regulamento completo no site www.poupancapremiadasicredi.com.br. SAC - 
0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria - 0800 646 2519.




