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Sorteios 
Conheça os ganhadores da 
Campanha do Mês dos Pais   

Cinema
ACIP apresenta Mestre
dos Mares, dia 18, às 19h

Agronegócio
Evento vai debater o tema
dia 12, às 15h, na ACIP

Ação acontece dias 4 e 5 de outubro; aproveite a oportunidade 
para limpar seu nome junto ao Sistema da Boa Vista SCPC

ACIP realiza 1º Mutirão
Recupere Seu Crédito
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Editorial

Sérgio Luiz Moreira
Presidente Executivo

Na edição passada informamos sobre a elaboração 
de importante ação que beneficiaria empresários e 
consumidores do município. Agora, comunicamos a 
todos que conseguimos planejar esta ação e junto 
ao empresariado local vamos colocar em prática o 1º 
Mutirão Recupere Seu Crédito, que já tem data e local 
para acontecer: dias 4 e 5 de outubro, na Praça da Matriz. 

Nossa equipe estará preparada para realizar 
atendimento no período das 9h às 16h. Realizaremos 
recebimento amigável de pessoas físicas e jurídicas e 
nossa associação promoverá intermediação entre o 
devedor e o credor. Muito importante: esta ação não tem 
custo aos comerciantes e o valor da dívida será repassada 
integralmente ao lojista. 

Outro ponto importantíssimo é o fato de que assim 
que a pessoa realizar o pagamento do acordo, o nome 
do mesmo será retirado automaticamente do Sistema da 
Boa Vista SCPC. 

Nesta edição, temos uma página que explica mais 
detalhes sobre o 1º Mutirão Recupere Seu Crédito. 
Destaca, ainda, os ganhadores da Campanha Cupom 
Premiado – Mês dos Pais, várias palestras e eventos 
promovidos recentemente no  auditório da ACIP, o cinema 
na Associação que acontecerá dia 19 de setembro e muito 
mais.

Ótima leitura. 

Associação Comercial e Industrial de Piedade

Oportunidade para 
limpar seu nome  
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Mutirão

Sérgio Moreira e Marcos Sanctis explicam ações aos comerciantes

Empresários de vários segmentos participam do evento

J.A Comunicação

J.A Comunicação

J.A Comunicação

1º Mutirão Recupere Seu Crédito acontece nos 
dias 4 e 5 de outubro na Praça da Matriz

A Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) 
realizará o 1º Mutirão Recupere Seu Crédito. A apresentação 
desta importante ação no município aconteceu no dia 20 de 
agosto, no Auditório “Helmut Kurt Schneider”, da ACIP, com 
as presenças de lojistas representando diversos segmentos do 
comércio local. O evento foi apresentado pelo presidente da 
ACIP, Sérgio Luiz Moreira e pelos gerentes comercial Marcos 
Sanctis e administrativo Felipe Venturelli.

O Mutirão será promovido nos dias 4 e 5 de outubro, na 
Praça da Matriz. Equipes da Associação realizarão recebimento 
amigável e personalizado de pessoas físicas e jurídicas, com 
atendimento das 9h às 16h. O objetivo da ACIP é atuar na 
intermediação entre o devedor e o credor associado.

“Realizaremos uma ação que não terá nenhum custo aos 
comerciantes. Vamos receber o valor da dívida e repassar para 
o lojista. Nossa proposta é oferecer oportunidade ao cidadão 
que tem interesse em quitar seus débitos e, ao mesmo tempo, 
um serviço de recebimento de conta ao lojista”, destaca o 
presidente da Associação.

Sérgio garante que assim que a pessoa realizar o pagamento 
do acordo, o nome do mesmo será retirado automaticamente 
do Sistema da Boa Vista SCPC. “O cidadão terá sua situação 
regularizada e ficará novamente com seu nome limpo na 
praça para poder fazer suas compras no comércio”, explica. “O 
serviço de recebimento é realizado de maneira profissional e 
impessoal”, ressalta.

Mesmo depois do evento dos dias 4 e 5, a ACIP continuará 
o Mutirão Recupere Seu Crédito em sua sede com condições 
especiais até o dia 31 de outubro, localizada na Rua Fernando 
Croccia, 126 – Centro. A ACIP destaca que o pagamento das 
dívidas registradas no sistema da Boa Vista SCPC é o primeiro 
passo para aumento do score do consumidor.

Para tirar dúvidas e obter outras informações sobre esta 
importante ação em Piedade, ligue para 3344-9770.
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Rede Bom Lugar oferece atendimento
diferenciado ao cliente

“Meu pai sempre ensinou que quem não é o maior, sempre 
tem que ser o melhor e fazer algo diferenciado”, ressalta Chafic 
Nicolau, proprietário do supermercado Rede Bom Lugar, 
localizado no Bairro Cotianos. O estabelecimento procura 
oferecer um atendimento personalizado, em que o cliente está 
sempre em primeiro lugar. “Eu procuro estar a todo momento 
na loja orientando o gerente a tratar os clientes com atenção. 
A freguesia toda e até as crianças me chamam pelo nome. É 
bonito de ver, é um orgulho para nós”, ressalta.

A Rede Bom Lugar está presente em nove cidades da região. 
É uma associação supermercadista fundada em 1999. Antes 
de fazer parte da rede, Chafic mantinha no local um pequeno 
comércio. Decidiu se associar atraído pelas vantagens que a 
associação oferece a ele enquanto empresário. O proprietário 
administra o comércio que oferece todos os produtos que 
o consumidor precisa em padaria, açougue, hortifruti e 
laticínios.

Atualmente, 22 pessoas integram o quadro de funcionários. 
A empresa oferece oportunidade para aqueles que não 
possuem experiência profissional, optando pelo treinamento 
e aperfeiçoamento de cada funcionário.

A expectativa para as vendas no comércio é positiva. 
Segundo Chafic, as propostas do governo federal tendem 

a melhorar condições para comerciante e consumidor. 
Complementa, ainda, que em Piedade o que impulsiona a 
economia é a agricultura. “A nossa grande vantagem é que a 
agricultura vai bem”, diz. Para ele, o capital gerado por esse 
setor acaba movimentando também o comércio.

Empresa localizada na Rua Capitão Moraes, 631, no bairro Cotianos

J.A Comunicação

J.A Comunicação

J.A Comunicação

Rede Bom Lugar está localizada na Rua Capitão Moraes, 
631, Cotianos. Funciona de segunda-feira a sábado das 7h às 
20h e aos domingos das 7h às 13h.

Mercado oferece todo tipo de produto em padaria, açougue, hortifruti e laticínios

Setembro / 2019

Empresário Sr. “Chafic”
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Diretor e gerente da ACIP participam do seminário

Presidente da ACIP e diretor participam da reunião

Fotos: Divulgação

Fotos: Divulgação

Mobilidade Urbana

Setembro / 2019

A Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) 
esteve representada no 1º Seminário de Mobilidade Urbana 
realizado no dia 13 de agosto, no Anfiteatro “Orestes Romano”. 
Representaram a entidade o diretor Jair Fresneda e o gerente 
administrativo Felipe Venturelli. 

O evento foi ministrado pelo Diretor de Escritório da 
empresa Go Soluções em Projetos, Vinícius Ribeiro. Estiveram 
presentes o prefeito José Tadeu de Resende (PSDB), o vice-
prefeito Júnior JK (DEM), vereadores, secretários e diretores 

O presidente da Associação Comercial e Industrial de 
Piedade (ACIP) e o diretor José Fernando Rosa Maciel 
participaram de reunião sobre Mobilidade Urbana realizada no 
dia 8 de agosto, na Prefeitura. A audiência foi promovida pela 
Diretoria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana e tem 
como objetivo debater o assunto com associações, entidades 
e representantes de vários segmentos para construir uma 
política de mobilidade urbana que garanta direitos de todos, 
com destaque para o transporte coletivo, a locomoção dos 
pedestres a pé, por bicicleta e garantindo acessibilidade. 

A ACIP participa de todas as reuniões para acompanhar as 
ações referentes a este importante tema para Piedade.

municipais, gestores representando a Secretaria de Educação 
e representantes de vários outros setores do município.

Com objetivo de informar a importância do plano de 
mobilidade urbana sustentável e apresentar seus fundamentos 
e conceitos à população, o seminário proporcionou troca de 
ideias entre os participantes e manifestação de propostas a 
curto, médio e longo prazo para implantação do projeto. 
Também foram formados grupos de trabalhos para 
desenvolver atividades relacionadas às diretrizes do plano de 
mobilidade urbana de Piedade.

Foram abordados os temas de Segurança e Circulação 
Viária, Gestão Democrática, Acessibilidade para PCDs e 
Restrição, Transporte Não Motorizado, Transporte Público e 
Coletivo, Integração dos Modos Públicos e Privados e os Não 
Motorizados, Polos Geradores de Viagem, Áreas e Horários de 
Acesso e Circulação restrita e controlada, Estacionamentos e 
Instrumentos de Financiamento do TC e da Infraestrutura.

O Seminário foi realizado pela Prefeitura, por meio da 
Secretaria de Serviços Públicos e Diretoria de Transporte e 
Mobilidade Urbana.

ACIP é representada no 1º Seminário de
Mobilidade Urbana de Piedade

Presidente da ACIP participa de reunião 
sobre mobilidade urbana
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Cupom Premiado Mês dos Pais
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ACIP realiza sorteio da Campanha
Cupom Premiado Mês dos Pais

Denilza R.O.G Ferreira, moradora do Bairro Caetezal, foi 
a ganhadora do prêmio de R$ 5 mil da Campanha Cupom 
Premiado – Mês dos Pais. Ela ficou surpresa quando recebeu a 
ligação do presidente da ACIP, Sérgio Luiz Moreira, que entrou 
em contato logo após sortear o cupom. “É a primeira vez que 
ganho um prêmio”, disse ainda por telefone. Já Izabel Cristina 
Pereira da Silva do Bairro Douradinho foi a ganhadora da TV 
de 43 polegadas.

Além desses dois prêmios, ocorrem sorteios de 20 vales 
compras de R$ 500,00 cada, todos realizados no dia 31 de 
agosto, no Calçadão, transmitido ao vivo pela página oficial da 
ACIP no Facebook e postado em tempo real no site da ACIP.

Sorteio no Calçadão conta com participação do público

Público depositando cupom na urna antes do sorteio

Criança sorteando cupom premiadoCupom sendo conferido após ser sorteado

J.A Comunicação J.A Comunicação

J.A Comunicação

J.A Comunicação



7

Cupom Premiado Mês dos Pais
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J.A Comunicação

Mais 4 Sorteios Como Participar
Dia 28 de setembro, uma TV de 40”; 26 de outubro, uma TV 

de 40”, 30 de novembro, uma TV de 40” e, em comemoração 
do Natal, quando a data para o sorteio acontece no dia 4 de 
janeiro de 2020, serão sorteados 50 vales-compras de R$ 
500,00 e cinco vales-compras de R$5.000,00.

Compre nas lojas participantes, peça seu cupom e deposite 
nas urnas espalhadas 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. Durante 
a campanha, o regulamento e a relação de estabelecimentos 
participantes permanecem disponíveis no site da ACIP www.
acepiedade.com.br para consulta.

Sérgio juntamente com seu pai que sorteou o cupom

Confira os ganhadores da Campanha Cupom Premiado Mês dos Pais
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Palestras
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O Auditório “Helmut Kurt Schneider”, da 
Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP), 
abriu espaço para a reunião da segunda etapa de 
treinamento com os agentes comunitários da saúde 
pública do município para abordar assuntos sobre 
o Projeto Recicla Cidade Piedade. A reunião foi 
promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Rural 
e Meio Ambiente e ONG Espaço Urbano no dia 9 de 
agosto.  

O projeto tem possibilidade de ser implantado 
no município e visa executar ações de educação 
ambiental com objetivo de melhorar serviços da coleta 
seletiva. A ação pretende realizar mapeamentos e 
diagnósticos referentes a reciclagem e deve contar 
com a participação de empresas públicas e privadas.

O evento contou com a visita da representante da 
ONG Mato Limpo e empresa Tetra Pak na Cooperativa 
dos Trabalhadores do Meio Ambiente de Piedade 
(COTMAP).

Reunião com engenheiros, arquitetos, empreendedores 
e demais profissionais da área imobiliária aconteceu no 
Auditório “Helmut Kurt Schneider”, da Associação Comercial 
e Industrial de Piedade (ACIP), no início de agosto. A audiência 
tratou de assuntos pertinentes a regularização e crescimento 
do setor no município. O evento foi realizado pela Secretaria 
de Obras, Urbanismo e Habitação. 

Reunião do Projeto Recicla 
Cidade Piedade com 

participação da COTMAP

Bate-papo e atendimento no 
SEBRAE Móvel

Reunião sobre regularização 
e crescimento do setor 
imobiliário realizada no 

auditório da ACIP

Representantes da Cooperativa participaram do evento

Profissionais participam da reunião

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

O Sebrae Aqui Piedade promoveu no dia 13 de agosto uma 
ação intitulada “Bate-papo”, onde desenvolveu o tema “O que 
o Sebrae pode fazer por sua ideia de negócio?”. Os participantes 
puderam manifestar suas dificuldades e discutir como 
soluciona-las com a Analista do Sebrae SP, Bete Bonilha. Após 
a palestra, o Sebrae Móvel realizou orientações à população 
em frente à Prefeitura. As ações tiveram aproximadamente 20 
atendimentos. O evento contou com parceria da Associação 
Comercial e Industrial de Piedade (ACIP), Prefeitura, Sindicato 
Rural de Piedade e Cooperativa dos Produtores Familiares de 
Piedade (COFARP).



9

Agricultura

Palestra sobre compostagem para
produtores rurais

Foi realizada palestra sobre compostagem voltada para 
produtores rurais no dia 19 de agosto, no Auditório “Helmut 
Kurt Schneider” - da Associação Comercial e Industrial de 
Piedade (ACIP). O evento foi promovido pela Secretaria de 
Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente em parceria com 
a empresa Faz Verde.

Com objetivo de valorizar os produtores que possuem 
resíduos, incentivar a redução de descarte irregular e 
tornar o padrão de consumo consciente, o encontro trouxe 
informação sobre a importância de fazer a compostagem 
de maneira correta. O procedimento transforma materiais 
gerados pela produção, colheita e processamento de 
plantas agrícolas ou hortaliças em composto orgânico. A 
palestra foi ministrada pelo representante da empresa Faz 
Verde, Felipe Pedrazzi.

De acordo com a Secretaria, um projeto piloto de 
compostagem tem probabilidade de ser implantado no 
município. “Realizamos a palestra e em breve teremos uma 
próxima conversa para levantar mais geradores de resíduos 
que têm interesse no projeto”, finaliza.

Setembro / 2019

Profissionais participam da reunião

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

ACIP apoia ações voltadas aos agricultores
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ACIP

ACIP entrega TV de 40” sorteada na
Campanha Cupom Premiado

dia 27 de julho

“Construindo o Futuro” foi tema de evento
promovido no auditório da ACIP

Elaine Ueno é a ganhadora do prêmio

Evento reúne engenheiros e profissionais do setor

Foto: Divulgação

J.A Comunicação

O presidente da Associação Comercial e Industrial de 
Piedade (ACIP), Sérgio Luiz Moreira, entregou uma TV de 
40” à senhora Elaine Z.R. Ueno, moradora do Bairro Sarapuí 
dos Torres, contemplada pelo sorteio da Campanha Cupom 
Premiado. A entrega do prêmio aconteceu no dia 1 agosto, na 
sede da ACIP, na presença de um representante da empresa 
Comercial Pereira da Silva (Pereira Supermercados), local onde 
a ganhadora adquiriu seu cupom.

O cupom foi sorteado no dia 27 de julho por Maria de 
Fátima Rolim Rosa, moradora de Piedade, na presença do 
presidente da ACIP, Sérgio Moreira e do Diretor Jair Fresneda.

O Auditório “Helmut Kurt Schneider” - da Associação 
Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) foi palco da palestra 
“Construindo o Futuro”, realizado no dia 21 de agosto, 
promovida pela Associação dos Engenheiros e Agrônomos 
de Piedade e Tapiraí (ASSEPT). No local foram abordados 
temas como sustentabilidade, acessibilidade e conectividade. 
Estiveram presentes representantes da Secretaria de 
Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Diretoria de Cultura 
e Diretoria de Turismo.

Ocorreram palestras sobre “Ecochain Moeda Verde”, que 
destacou um sistema de gerenciamento de resíduos sólidos 
domésticos com suporte de blockchain e criptomoedas 
sociais e “Processo Prospectivo — Aplicação ao Tema 
Turismo” que teve o objetivo de mostrar sua aplicação em 
diversos conceitos, como organizações, municípios e Arranjos 
Produtivos Locais (APL).

Ainda houve formação de grupos para realização de 
oficina com propósito de praticar os conceitos do Processo 
Prospectivo. Os participantes puderam manifestar suas ideias 
iniciais para a construção do futuro desejado para o município.
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