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Editorial

Sérgio Luiz Moreira
Presidente Executivo

Associação Comercial e Industrial de Piedade

Está prevista para outubro o início de uma nova 
campanha da ACIP. Por meio de reuniões junto aos 
diretores da instituição, esta nova ação que será 
promovida no município oferecerá R$ 55.000,00 
em vales-compras.

Novamente os consumidores terão a 
oportunidade de escolher como participar dos 
sorteios, seja através de cadastro no Aplicativo 
da ACIP ou por cupons manuais depositados nas 
urnas. Serão sorteados 110 vales-compras de 
R$500,00. Nesta edição tem matéria completa 
sobre a campanha.

Indústria é outro importante tema abordado 
no informativo. Será apresentada uma empresa 
que começou no município em 1994 com quatro 
funcionários e hoje conta com 180, sendo todos 
moradores de Piedade. Ela investe no treinamento 
dos funcionários e está se estruturando para 
encarar o mercado assim que passar a pandemia, 
visando algo mais estável e promissor.

Ainda nesta edição destacamos o Dia dos Pais 
como data promissora para o aumento das vendas 
no comércio, a doação de camisetas feita pela 
ACIP à Cooperativa dos Trabalhadores do Meio 
Ambiente (COTMAP), a reunião da Federação das 
Associações Comerciais do Estado de São Paulo 
(Facesp) realizada em Sorocaba que contou com 
as presenças de presidentes das Associações 
Comerciais da região, a rejeição da própria FACESP 
às mudanças no Imposto de Renda, além de outras 
notícias. 

Ótima leitura.

Vem aí uma nova campanha da ACIP
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Dia dos Pais é cada vez mais comemorado,
aponta pesquisa

Aproveite a data especial e compre no comércio de Piedade o presente do paizão

Domingo, 8 de agosto é comemorado o Dia dos Pais. Data 
que ganha cada vez mais significado entre os brasileiros. 
Segundo pesquisa do Instituto Behup, seis em cada dez 
pessoas pretendem celebrar o dia em 2021, essa intenção 
era menor, apenas cinco em cada dez.

No ano passado, o termo 'Dia dos Pais' alcançou o topo de 
buscas. Em cinco anos, essa foi a primeira vez que o Google 
Trends registrou o aumento, que cresceu em tempos de 
pandemia.

Outro índice da plataforma mostra que as buscas 
disparam na semana que antecede a celebração. Prova de 
que o brasileiro sempre deixa as compras para a última hora. 
Esse jeitinho brasileiro de ir às compras pode beneficiar 
tanto lojista quanto consumidor. 

Confira algumas dicas:

Comerciante - Ainda dá tempo de incrementar sua 
campanha e ter grandes resultados nessa data. Ofereça mix 
de produtos e serviços. Tenha sugestões por faixa de preço: 
presentes até R$ 50,00; de R$ 50,00 até R$ 100,00; Acima 
de R$ 100,00 - por exemplo. Seja tendência e monte kits 
que podem ser oferecidos por perfil de cada pai.

Consumidor: Opte por compras em lojas físicas e dê 
prioridade ao comércio local. Apesar da facilidade das 
compras online, escolher um presente direto na loja 
demonstra que você pensou com carinho na opção e não 
somente adicionou mais um item ao carrinho. 

Além disso, o atendimento, as formas de pagamento e 
devolução são mais acessíveis, sem contar que não tem 
frete e o paizão não corre o risco de ficar sem presente.

Opção não falta em Piedade. Se programe e venha!
Aqui eu moro, aqui em compro.
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Presidente da Facesp visita Associações Comerciais de Sorocaba e 
Itu e destaca a importância do fortalecimento do associativismo

Presidente da ACIP participa do encontro
O presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado 

de São Paulo (Facesp), Alfredo Cotait Neto, e a presidente do Conselho 
da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC) da Facesp, Ana Claudia 
Badra Cotait, visitaram as Associações Comerciais de Sorocaba e de Itu 
no dia 5 de julho.

Cotait se reuniu com os presidentes e diretores que fazem parte da 
Região Administrativa 09 (RA-09) da Facesp e abordou, entre outros 
temas, a importância do fortalecimento da rede associativista, o Plano de 
Fortalecimento (PFor) das Associações Comerciais, a implementação dos 
polos de ensino a distância da Faculdade do Comércio (FAC), o cenário 
econômico, o ambiente político, e, ainda, ouviu sugestões para tornar a 
rede de ACs ainda mais forte e representativa. 

No auditório da Associação Comercial de Sorocaba (ACSO), Cotait foi 
recebido e se reuniu com o vice-presidente da RA-09 da Facesp, Danilo 
José Franguelli, que também preside a Associação de Laranjal Paulista; 
com o presidente da ACSO, Sérgio Reze; além dos presidentes das ACs 
de Indaiatuba, Jair Alfredo Sigrist; de Porto Feliz, Felix Schiavano; e de 
Piedade, Sergio Luiz Moreira. 

Na reunião, Cotait destacou a importância das Associações Comerciais 
para o fomento da economia, com foco no associativismo e na defesa do 
empreendedorismo. “Nós somos os porta-vozes dos empreendedores e 
o nosso DNA é voltado para o setor comercial”, destaca. 

O presidente da Facesp ressaltou também que é de extrema 
importância pensar em soluções para, desde já, antes mesmo de concluir 
a vacinação, recuperar as empresas do setor do comércio e serviços, pois 

todos precisam estar preparados para o fim da pandemia, que começa a 
ser visto de maneira mais otimista. 

“Essa história de abre e fecha, por conta da Covid-19, prejudicou 
demais os comerciantes. É necessário, mais do que nunca, pensar na 
postergação de impostos federais, estaduais e municipais, proporcionar 
suporte para que os empresários que estão com dificuldades consigam 
recomeçar, além de oferecer crédito com juros adequados e garantia 
governamental, para que possam surgir novos investimentos e a roda da 
economia continuar em movimento”, avalia. 

Fonte: ACSO Sorocaba. 

Foto: Divulgação

Presidente da FACESP, executivos e diretores de associações

Associativismo 

NOSSO NEGÓCIO É
CONTRIBUIR COM A

SUA AUTOESTIMA
COMENDADOR PARADA, 01

CENTRO   PIEDADE   SP

Agosto / 2021
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Empresa

Ourofert: inovação para o campo e produtos únicos no mercado

OuroFert é uma empresa focada no comércio de 
fertilizantes, defensivos agrícolas, insumos agropecuários 
e sementes. Está há mais de 25 anos no mercado e há 
quatro anos em Piedade. Conta com cinco filiais no Estado 
de São Paulo e uma em Minas Gerais. A Ourofert possui 
uma linha exclusiva de bioinsumos, a Kinagro, com foco na 
produtividade e na sustentabilidade.

Segundo a gerente comercial, Helen Fernanda Coelho de 
Camargo, o setor de atuação em Piedade é competitivo e 
também bastante promissor. "Apostamos muito aqui, um 
dos nossos maiores faturamentos é na loja de Piedade".

"Levamos opções para o nosso produtor rural, preço, 
atendimento de qualidade e assistência no campo. 
Queremos trazer inovação para o mercado e a nossa linha 
de bioinsumos é uma de nossas propostas", finaliza.

Ourofert está localizada na Rua Sebastião Pereira, 105, 
Centro. O horário de funcionamento da empresa em 
Piedade é de segunda às sextas-feiras, das 8h às 18h e aos 
sábados das 8h às 12h. 

Contatos: 3244-1250 / (15) 99650-5505. Facebook - 
www.facebook.com/ourofert

Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação

Linha exclusiva de bioinsumos com foco na produtividade e sustentabilidade.A Ourofert está localizada na Rua Sebastião Pereira, 105, Centro.

Agosto / 2021
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Indústria

Vimax investe na capacitação da mão de obra
e visa crescimento do setor industrial

Líder na fabricação de telas de aço do país, a Vimax 
está em atividade no município de Piedade desde 
1994, com a montagem de máquinas antigas, com 
apenas quatro funcionários vindos de São Paulo.  Hoje, 
a empresa trabalha com a fabricação de telas de aço, 
poliuretano e borracha para sistemas de classificação 
de minérios e agregados. 

Crescimento da Vimax

Até 2004, a indústria contava com apenas uma 
unidade em Piedade, localizada na R. José Batista, 
580 - Vila Gracio. A empresa foi crescendo e houve a 
necessidade de amplição, com a compra do terreno na 
Rua Celia Lopes Godinho, 100 - Moreiras, onde atua a 
VTL, especializada em telas de aço.

Em 2015, começaram a produzir matéria prima de 
borracha para fornecer à primeira unidade.

Mão de obra piedadense

A Vimax possui 180 funcionários e 100% são de 
Piedade. Celso Matsuo, Gerente de Desenvolvimento e 
Assistência Técnica, pontua que os operários possuem 
extrema aptidão para o trabalho na empresa. Segundo 
ele, grande parte começa como jovem aprendiz e 
se desenvolve chegando a ocupar outros cargos de 
laboratório, por exemplo.

"É uma mão de obra muito boa. Nós investimos na 
qualificação dos próprios funcionários", salienta.

Agosto / 2021
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Indústria
Pandemia: época de consolidar base da empresa

A Vimax teve impactos moderados comparado a 
outros setores. Para Matsuo, o segmento teve retraída 
mas continuou com certa demanda. A dificuldade 
esteve no fornecimento de matéria prima. 

A pandemia foi um momento de consolidar a base 
da empresa, com foco em qualificação da mão de obra 
interna. Houve seletiva para nova função técnica e os 
selecionados estão sendo treinados no auditório da 
Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP), 
que possui amplo espaço e permite o distanciamento 
social e protocolos sanitários prezados pela empresa.

Retomada da economia 

Vimax está retomando o crescimento com uma 
melhoria notória. Estão fazendo investimentos e tendo 
participação mais efetiva no mercado. Além disso, 
miram no futuro e no crescimento do setor industrial.

"A expectativa é que quando passar a pandemia, 
vamos estar preparados para encarar o mercado. 

A Vimax está estruturada para uma nova etapa da 
economia, contratamos dez funcionários e estamos em 
treinamento interno. O momento foi crítico mas agora 
já estamos vivendo algo mais estável e promissor", 
finaliza.

Francine Ayres ingressou como menor aprendiz e hoje atua no controle de qualidade. Celso Matsuo, Gerente de Desenvolvimento e Assistência Técnica

Vimax é líder em produção de telas de aço

Toda mão de obra é de origem piedadense

Foto: Divulgação

Fotos: Divulgação
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Campanha

ACIP prepara nova campanha com R$ 55 mil reais
em vales-compras

O presidente da Associação Comercial e Industrial de 
Piedade (ACIP), Sérgio Luiz Moreira, realizou entrega de 60 
camisetas para a Cooperativa dos Trabalhadores do Meio 
Ambiente de Piedade (Cotmap). A entrega aconteceu no dia 
22 de julho e contou com as presenças de Andreza de Lima 
Gonçalves e Regiane da Silva Miranda que representaram 
os cooperados. Elas agradeceram o apoio e parceria da 
associação.

Essa ação é realizada pela terceira vez consecutiva em 
apoio à Cotmap. Na ocasião, o presidente da ACIP destacou 
o trabalho da cooperativa no recolhimento de materiais 
recicláveis, assim como a geração de emprego e renda. 

Cotmap

A Cooperativa dos Trabalhadores do Meio Ambiente de 
Piedade (Cotmap) existe no município desde 2004. Segundo 
Andreza de Lima Gonçalves, atualmente a cooperativada 
conta com 10 cooperados responsáveis em realizar a coleta 
de aproximadamente 18 toneladas de materiais recicláveis 
por mês. A coleta é feita de segunda à sexta-feira em bairros 
do município seguindo um cronograma da Cooperativa. As 
pessoas interessadas em solicitar os serviços da Cotmap 
devem ligar para 15 99854-5024.

Nova campanha promovida pela Associação Comercial e 
Industrial de Piedade (ACIP) é planejada para impulsionar 
o comércio local. A ação ocorrerá de outubro a janeiro de 
2022. Serão oferecidos R$55.000,00 em vales-compras, com 
sorteios pelo app e cupom manual depositados nas urnas. 
Serão sorteados 110 vales-compras de R$500,00.

 
O primeiro sorteio acontece no dia 5 de novembro, o 

segundo ocorre em 3 de dezembro e o último no dia 7 de 
janeiro de 2022.

 
Para concorrer aos prêmios, os consumidores devem 

realizar compras nas lojas participantes. Fazer o cadastro no 
aplicativo da ACIP e cadastrar seu QR-Code. Também podem 
adquirir seu cupom nas empresas participantes e depositar 
nas urnas espalhadas pelo comércio de Piedade.

ACIP entrega camisetas para cooperados da Cotmap

Agosto / 2021
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FACESP

Facesp e demais entidades exigem “total rejeição”
a projeto de lei que altera o Imposto de Renda

A Federação das Associações Comerciais do Estado de 
São Paulo (Facesp) e diversas outras entidades de diferentes 
setores da economia lançaram um manifesto solicitando "total 
rejeição" das mudanças no Imposto de Renda (IR), propostas 
pelo PL 2.337/21. 

O texto, na avaliação do grupo, aumentaria a carga de 
impostos e a complexidade do sistema tributário brasileiro, 
segundo o documento assinado pelo presidente da Facesp, 
Alfredo Cotait Neto, e demais instituições como a Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB) e a Confederação Nacional de 
Serviços (CSN). 

As entidades classificam como retrocesso o retorno da 
tributação de dividendos, defendendo que a medida foi 
acertadamente extinta há 25 anos, "com reconhecidos 
resultados em termos de arrecadação". Além disso, consideram 
que as alterações abalariam a segurança jurídica, tanto para os 
negócios já instalados no país, quanto para novos investimentos 
em meio ao atual contexto de crise sanitária. 

"Durante décadas, as empresas se organizaram financeira e 
societariamente no pressuposto de que essas seriam as regras 
aplicáveis. Mudá-las, além de produzir efeitos diametralmente 
opostos àqueles apontados, resulta em inaceitável aumento 
de carga tributária para importantes setores da economia 
nacional", diz o manifesto. 

O manifesto defende que essa elevação de impostos sobre 
"relevantes setores da economia" poderia pressionar os preços, 
causando a "perigosa perspectiva de retorno da inflação". 

As entidades criticam ainda o que chamam de "injustificada 
eliminação da dedutibilidade dos juros remuneratórios do 
capital próprio". 

A indução à retenção dos dividendos é mais um ponto 
mencionado, já que retardaria o pagamento de tributos, 
gerando imprevisibilidade arrecadatória, contingenciaria o 
consumo dos acionistas e desincentivaria o investimento em 
outras empresas. 

No documento, os signatários argumentam que a 
mudança, além de tornar o sistema tributário ainda mais 
complexo, aumentará sensivelmente a insegurança jurídica e 
o desemprego.  

"Por essas razões, apelamos aos ilustres Membros do 
Congresso Nacional que procedam ao arquivamento do 
projeto, mormente nesta ocasião em que se exige a atenção 
de todos para o enfrentamento da crise sanitária e seus 
desdobramentos econômicos e sociais, sem falar das restrições 
a um amplo debate com a sociedade brasileira", finalizam. 

Agosto / 2021
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App ACIP

Baixe o app da ACIP, participe e concorra a prêmios   
Concorra aos prêmios oferecidos pelas Campanhas da 

Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) através 
do APP ACIP Piedade já disponível para o iOS e Android. É 
só fazer o cadastro e ficar atento ao lançamento da próxima 
campanha prevista para iniciar no mês de outubro deste 
ano. 

 
Baixando o APP você ainda fica por dentro de 

acontecimentos e serviços como: guia comercial, onde você 
encontra informações de empresas da cidade classificadas 
por segmento, como telefone, WhatsApp, endereço, 
distância e outras notícias úteis.

Todos têm a oportunidade de participar desta iniciativa. 
Você só tem a ganhar. Juntos, Somos Mais Fortes. 

Aplicativo totalmente gratuito.
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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
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