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Volta às aulas 
Comércio tem boas 
expectativas para vendas 
neste período

Aumento nas vendas 
Vendas de Natal 
crescem 4,72% 
em 2017

Ganhadores concorreram com mais de 200 mil cupons. 
Prêmios foram sorteados no Calçadão, dia 6 de janeiro. 

Retrospectiva
ACIP destaca algumas 
das principais ações promovidas 
no ano passado

ACIP entrega as 5 motos da 
Campanha Compra Premiada
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Editorial

José Fernando Rosa Maciel
Presidente Executivo

Agradecemos todos os empresários, lojistas e comerciantes 
que mais uma vez acreditaram na proposta apresentada pela 
ACIP em 2017 e contribuíram efetivamente para o sucesso 
da Campanha Compra Premiada, que pela primeira vez em 
Piedade sorteou sete motos zero quilômetros.

Agradecemos o consumidor piedadense que a cada ano 
que passa valoriza ainda mais o comércio local realizando 
suas compras no município. Prova disso foram os mais de 
600 mil cupons depositados nas urnas durante a campanha 
que sorteou prêmios no Dia dos Pais, Dia das Mães e Natal.

Não poderíamos deixar de agradecer os diretores desta 
entidade e associados, em especial, aproximadamente 100 
lojistas que participaram da ação do ano passado. Temos a 
certeza que juntos podemos mais, juntos, somos mais fortes.

A Diretoria da ACIP acredita que a Campanha, mais uma 
vez, foi promovida com sucesso e já no início deste ano 
os diretores da entidade se reunirão para planejar uma 
importante ação que objetiva intensificar e fortalecer o 
comércio de Piedade. Em breve, consumidores e lojistas terão 
mais uma grande surpresa, que será divulgada em todos os 
meios de comunicação da cidade.

Desejamos a todos os associados, parceiros e amigos 
um ótimo 2018 e que todos os desafios se transformem 
em sucesso.

Agradecemos a participação 
do comércio

Associação Comercial e Industrial de Piedade
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Comércio

GOU CLÍNICAS PIEDADE - VIA IMPERIUM 
IRIVALDO QUIO JUNIOR

Associação Comercial e Industrial de Piedade

Novos Associados

Fotos: J.A Comunicação
Vendas de Natal 
crescem em 2017
Após três anos de queda, as Vendas de Natal volta-

ram a subir em 2017. É o que apontaram instituições 
ligadas ao setor de comércio em São Paulo e no Brasil. 
Por meio de pesquisas, as corporações indicaram que 
o aumento nas vendas de Natal fecharam, em média, 
4,72% acima em comparação a 2016.

Em Piedade, um dos ramos que percebeu a alta na 
movimentação foi o de roupas e calçados. “Tivemos 
uma procura visivelmente maior que em 2016 com 
maior número de pedidos e vendas. Já esperávamos a 
melhora e, por conta disto, investimos em mais quan-
tidade e variedade de opções de compras”, afirmam 
Ivone Saito e Iolanda Silva, proprietárias da Iolanda 
Modas e Calçados. 

Para atingir o resultado, o comércio trabalhou com 
horário estendido ao longo de duas semanas anterio-
res a data, inclusive aos domingos. “Tivemos movi-
mento todos os dias que ficamos até mais tarde. Até 
nos surpreendeu”, complementam as empresárias. 
Alguns empresários que atuam no segmento de arti-
gos para presentes também comemoraram um leve 
aumento nas vendas de natal deste ano. 

Para as instituições, o resultado positivo foi conse-
quência da melhora da conjuntura e da proximidade 
do fim da crise econômica no país.

Estabelecimento trabalhou em horário estendido 
durante duas semanas

Iolanda Modas e Calçados está localizada na 
Rua Comendador Parada, 111, Centro
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Relojoaria Mikami em novo endereço
A Relojoaria Mikami, ativa no mercado piedadense 

há 45 anos, realizou mudança de endereço em dezem-
bro. O estabelecimento agora se encontra localizado 
na Rua Araújo Leite, 74, Centro. Atualmente a Mikami 
conta com quatro funcionários e oferece ao cliente di-
versos serviços. “Além da rapidez no atendimento, atu-
amos neste ramo já há muito tempo e isso gera uma 
boa reputação”, destaca Toshiaki Nakamori, sócio-pro-
prietário da loja.

O comércio trabalha com concertos e vendas de re-
lógios de pulso, de parede, de mesa e despertadores. 
O espaço comercializa também capinhas para celular, 
alianças, jóias, semi-jóias, artigos para presente, entre 
outros produtos. 

Fotos: J.A Comunicação

Relojoaria oferece também alianças, 
jóias, artigos para presente, entre outros produtos

Mikami prioriza agilidade no atendimento ao cliente

O cliente pode entrar em contato com a Mikami pelo 
telefone 3344-2860 ou pelo email relojoariamikami@
hotmail.com. O horário de atendimento é das 9h às 
18h30 de segunda a sábado. Acesse @relojoariamikami 
no Facebook e fique por dentro das novidades da loja. 
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Comércio

Fotos: J.A Comunicação

Papelaria Cônego adesiva os materiais escolares 
com o nome dos alunos e realiza entregas a domicílio 
sem custo adicional

Muitas variedades de marcas e produtos 
de qualidade e com preço justo. 
A Papelaria aceita cartão de crédito

Período de volta às aulas gera 
boas expectativas para o setor papeleiro

O período de volta às aulas é o mais aguardado do ano para 
o setor papeleiro. Livrarias e Papelarias já iniciaram a prepa-
ração para receber os clientes e estão reforçando seus esto-
ques. Entre os produtos mais procurados estão os cadernos, 
canetas, livros didáticos, lápis, entre outros materiais. 

A expectativa de boas vendas é reforçada pela volta do 
crescimento econômico brasileiro que, segundo o último re-
latório das Perspectivas Econômicas Mundiais (WEO, na sigla 

em inglês), o PIB do país deverá ter aumento de 1,5% em 
2018. Também foram vistos resultados positivos no período 
de final de ano, onde as vendas do comércio superaram as 
expectativas e registraram aumento de aproximadamente 5% 
em relação ao ano passado.

Para Salvador Marinho, proprietário da Papelaria Cônego, 
a perspectiva para o período é favorável. “Estamos otimistas. 
Acreditamos que este ano terá um movimento muito bom. 
Este período vai agitar o ramo”, relata.

A Papelaria Cônego fica localizada na Travessa dos Mas-
cates, 6, Centro. Além das vendas de materiais, o estabeleci-
mento oferece serviços de impressão, encadernação, cópia, 
carimbo, foto 3x4, plastificação, criação de arte, convite, ade-
sivo, faixas, banners e muito mais. Faça seu orçamento pelo 
WhatsApp (15) 99645-9101. Atendimento de segunda a sex-
ta-feira, das 9h às 18h e aos sábados das 9h às 13h. 
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Sorteio

ACIP divulga os ganhadores das 5 motos 
da Campanha Compra Premiada de Natal

A Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) 
realizou os sorteios das cinco motos da Campanha 
Compra Premiada, que em dezembro fez referência ao 
Natal. A ação aconteceu no dia 6 de janeiro (sábado), 
entre às 14h e 18h, no Calçadão, Centro de Piedade. 
Grande público presente no local acompanhou os sor-
teios. Foram mais de 200 mil cupons que precisaram 
ser depositados em uma grande caixa d´água vazia, 
uma vez que os ingressos não cabiam na urna tradicio-
nal utilizada em outras campanhas pela entidade.

Cada cupom foi sorteado por uma criança e o ganha-
dor anunciado publicamente pelo presidente da ACIP, 
José Fernando Rosa Maciel. Após entrar em contato 
com os sortudos, os cupons foram impressos de forma 
ampliada e afixados em cada moto. “Como já é tradi-
ção, fazemos questão de que o público veja todos os 
procedimentos dos sorteios, ocasião que mostramos a 
transparência da nossa campanha”, afirmou Fernando. 
Também estavam presentes os diretores da ACIP Sérgio 
Luiz Moreira e Miranda.

Ganhadores:
Carlos Nunes dos Santos, morador do Bairro Vila 

Maria, foi o primeiro sorteado. O sortudo ganhou uma 
Moto Yamaha Factor 125 ED. Ele adquiriu o cupom na 
loja Xavier Materiais para Construção. O ganhador de-
positou cerca de 50 cupons de várias lojas participantes 
da campanha. “É a primeira vez na vida que ganho um 
prêmio como este. Isso significa muito pra mim.”, disse 
emocionado. “Agradeço a ACIP, que continue sempre 
fazendo essas ações no município”, completou.

O segundo ganhador foi Antônio Silvino de Melo, 
morador do Bairro Funil. Ele adquiriu o cupom na loja 
Hugo Hess Materiais para Construção e ganhou uma 
Moto Honda 125 i Fan.

Edileia L. C. Moraes, moradora do Bairro Vila Olinda, 
ganhou o terceiro prêmio, uma Moto Yamaha Factor 125 
ED. Ela adquiriu seu cupom na loja Líder Eletromóveis. 
“Estou muito feliz. Sempre participo das campanhas da 
ACIP. É importante que estas ações continuem para in-
centivar a todos realizarem suas compras em Piedade”, 
ressaltou a ganhadora.  

Carlos Nunes dos Santos ganhou a primeira moto Vania Aparecida Martins levou uma das motos pra casa

A quarta moto, uma Honda 125 i Fan, foi sorteada 
para Vania Aparecida Martins, moradora do Bairro Bom 
Pastor, que adquiriu seu cupom no Supermercado Pe-
reira Filial. “Tive muita sorte, pois depositei na urna 
apenas quatro cupons. Esta campanha dá oportunida-
de pra todos”, declarou a sortuda.  

Edileia L. C. Moraes foi uma das ganhadoras
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Nesta etapa, mais de 200 mil cupons 
foram depositados nas urnas

Cupons dos ganhadores foram ampliados e afixados nas motos

Funcionários da ACIP misturaram cupons antes do sorteio

Presidente da ACIP, Fernando Maciel, mostrou cupons sorteados

Consumidor teve até último momento para preencher cupons

O último ganhador foi o morador do Bairro Liberda-
de, Alex Camargo da Silva, que adquiriu seu cupom na 
loja Yoshizaki Irrigação. 

Mais de 600 mil cupons
A Campanha Compra Premiada realizada de forma 

inédita no município em 2017 foi um sucesso. Foram 
sorteadas sete motos entre as principais datas come-
morativas do ano: Dia das Mães, Dia dos Pais e Natal, 
além de quatro TVs. Contou com a participação de 
aproximadamente 100 lojistas e foram preenchidos 
mais 600 mil cupons. “Com grande satisfação que fina-
lizamos mais uma campanha de sucesso em Piedade. 
Agradecemos todos os participantes e consumidores 
que acreditaram nesta importante iniciativa”, afirma 
Fernando Maciel.  

Fotos: J.A Comunicação
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Natal 2017

Casa do Papai Noel faz sucesso no Calçadão

Parceria em atrações natalinas

Muitas crianças foram fotografadas na Casa do Papai 
Noel instalada no Calçadão, Centro, pela Associação 
Comercial e Industrial de Piedade (ACIP). Pela primei-
ra vez esta ação foi realizada na cidade e chamou a 
atenção de todos que passavam pelo local. Além das 
crianças, jovens e adultos também fotografaram com o 
bom velhinho. A iniciativa foi um sucesso, sendo mais 
uma das atividades promovidas pela Associação para 
também para estimular o movimento nas vendas de 
fim de ano no comércio local.

A ACIP foi parceira da Prefeitura em ações ligadas ao natal, como a decoração e iluminação natalina instalada nas 
principais ruas da região central da cidade, além de praças e rotatória. A entidade também foi parceira na divulga-
ção da Caravana de Natal da Coca-Cola, realizada pela Sorocaba Refrescos, e do Natal Cultural, promovido na Praça 
da Matriz pelo Poder Público Municipal.  

Foto: J.A Comunicação

O pequeno são-paulino mostra sua alegria em 
ser fotografado na Casa do Papai Noel

Crianças se divertiram na casa do Papai Noel
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Empresas

Foto: Divulgação

Fernando Aparecido Pedroso recebeu prêmio das mãos de representante da Ci Mendes

Morador do Ciriaco ganha 
Moto 0KM na Ci Mendes 

Fernando Aparecido Pedroso, morador do Bairro 
Ciriaco, foi o ganhador de uma moto zero quilômetro 
(CG Titan 150) sorteada pela Ci Mendes Materiais para 
Construção. O sorteio foi realizado no dia 28 de dezem-
bro de 2017, por volta às 20h30. O ganhador é cliente 
antigo da empresa, onde realiza compras de materiais 
há 15 anos. 

A promoção aconteceu de janeiro a dezembro e chamou 
a atenção de muitos consumidores. “Para participar desta 
ação, os clientes realizavam compras no valor de R$ 200,00. 
No período de doze meses, cerca de 33 mil cupons foram 
depositados na urna”, explicou o gerente proprietário da 
Ci Mendes, Josep Mendes. “A Ci Mendes agradece a todos 
que participaram da promoção”, completou. 
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Ações da Acip em 2017

Retrospectiva 2017
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A realização da Campanha Compra Premiada, onde a Associação Comercial e Industrial de Piedade – ACIP promoveu o sorteio de 
sete motos zero quilômetros, 2 TVs de 32 polegadas e 2 TVs de 48 polegadas, foi o principal destaque em 2017. Também foram entre-
gues 11 vales-compras para os vendedores cujos nomes constaram nos cupons sorteados. A campanha, inédita em Piedade, agradou 
comerciantes e clientes e ocorreu nas principais datas comemorativas do ano: Dia das Mães, Dia dos Pais e Natal. A campanha reuniu 
milhares de participantes e ajudou a movimentar o comércio local no período de dez meses. A promoção de palestras e oficinas em 
parceria com entidades e o poder público municipal, apoio a importantes eventos e a comemoração de um ano de funcionamento 
da Feira Noturna dos Produtores de Piedade também mereceram destaque em 2017. Para representar diversos trabalhos realizados 
ano passado, a entidade divulga a capa de cada edição do Informativo da ACIP.




