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Apicultura é destaque na 
economia de Piedade

Comércio 
Consumidor exige bom 
atendimento 

Capacitação
Parceria com 
Sebrae é renovada 
por cinco anos

Economia - Pedidos de falência encerram 2014 com queda de 1,3%

Produção de mel no município é 
estimada em 25 toneladas por ano
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Editorial

José Fernando Rosa Maciel
Presidente Executivo

Iniciamos o ano com ótimas expectativas. A 
renovação da parceria entre ACIP e Sebrae por 
mais cinco anos é motivo de comemoração. A 
reunião sobre a renovação do convênio aconteceu 
em janeiro e teremos como parceiros prefeitura 
a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de 
Piedade (APPRUPI) e o Sindicato Rural. São ações 
como estas que motivam a Associação a continuar 
com trabalhos que fortaleçam o comércio, a indústria 
e a agricultura do município. 

Diante desta parceria, centenas de colaboradores 
e de empresários têm a oportunidade de adquirir 
conhecimento por meio de palestras, oficinas e 
cursos apresentados por profissionais do Sebrae. 
Os eventos ocorrem periodicamente em nosso 
Auditório, que comporta público de 120 pessoas. 

Nossas expectativas são positivas quanto ao 
planejamento de Campanhas voltadas ao comércio, 
como o Dia das Mães, dos Namorados, dos Pais 
e Natal. Todas serão organizadas com empenho 
e criatividade para que sejam promovidas com 
sucesso, beneficiando lojistas e consumidores. 

A Associação está otimista e pretende desenvolver 
mais ações que possam contribuir, de maneira 
efetiva, com o empresariado local.

Ótimas expectativas para 2015
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Em reunião na ACIP, Sabesp explica importância 
das obras de substituição de rede de água no Centro
Representantes da Sabesp e da 

prefeitura estiveram reunidos com o 
presidente da Associação Comercial 
e Industrial de Piedade (ACIP) José 
Fernando Rosa Maciel, no dia 8/1, 
para informar sobre as obras de re-
manejamento da rede de distribui-
ção de água e substituição de ramais 
domiciliares que estão sendo execu-
tadas em ruas centrais do município.  

Os serviços estão sendo realiza-
dos na Praça Coronel João Rosa (80 
metros) e ruas Araújo Leite (374 
metros), Capitão Antônio Loureiro 
(140 metros), Coronel Ferreira (80 
metros) e Benjamim Constant (38 
metros) – totalizando pouco mais de 
700 metros de rede.  

A ação beneficiará cerca de 180 
imóveis e substituirá o sistema de tu-
bulação de ferro, considerado antigo e 
ultrapassado. Segundos os funcioná-
rios da estatal, a medida evitaria pos-
síveis transtornos no abastecimento 
e, até mesmo, o comprometimento 

da qualidade da água. “O remaneja-
mento deste sistema é de suma im-
portância para prevenir eventuais 
problemas no abastecimento de água 
nesta importante região comercial do 
município”, disse o gerente da Sabesp 
Éder José de Lima Gonçalves. 

O presidente da ACIP destacou a 
iniciativa da Companhia. “Mesmo sa-
bendo de algumas dificuldades que 
poderiam ser encontradas no comér-
cio, a Sabesp informou a Associação 
e os comerciantes localizados na re-
gião sobre a necessidade das obras 
que devem beneficiar a todos. Na 
ocasião, somente pedimos para que 
durante os serviços fosse levado o 
menos de transtorno ao comércio”.  

Também participaram da reunião 
o gerente da ACIP Felipe Venturelli, 
o diretor de gabinete da Prefeitura 
Sérgio Murakawa e o diretor da 
Ditracopi, Tarcisio Nunes Coelho. 

Fotos: divulgação

Presidente da ACIP recebe representantes da prefeitura e Sabesp

Comércio
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Comércio

Bom atendimento ao cliente pode trazer 
resultados positivos para sua empresa 
Planejamento, organização, em-

penho, controle das despesas, vender 
produtos de qualidade e estar atento 
às mudanças tecnológicas. Estes são 
alguns fatores que contribuem para o 
desenvolvimento do seu negócio, mas 
nenhum desses itens pode substituir o 
bom atendimento ao cliente, responsá-
vel por estimular o crescimento da em-
presa, seja qual for o segmento. 

“É preciso planejar e gerenciar as 
interações com o cliente, saber delegar 
funções na empresa, ser criativo, inves-
tir em bom atendimento e ter compro-
metimento”, explicou o consultor do 
SEBRAE, Eduardo Mantovani, em uma 
palestra sobre atendimento, realizada 
na ACIP no ano passado. 

Especialistas no assunto alertam 
que a facilidade de obter informação 
sobre os produtos por meio da mídia, 
principalmente da Internet, e o au-
mento na concorrência tornam o con-
sumidor cada dia mais exigente. Com 
isso, os empresários atualizados pre-
cisam investir no treinamento de seus 
colaboradores. 

“Seja anfitrião e consultor do 
cliente. Procure fazer o melhor aten-
dimento”, destacou o palestrante do 
SEBRAE Fabrício Andrade Guilherme, 
durante palestra “Como Vender Mais 
e Melhor no Natal”, promovida em 
novembro de 2014, na ACIP. 

--- Bom dia. Posso ajudar ? - per-
guntou o vendedor de uma loja de 
calçados. ---Bom dia, só estou dando 
uma olhadinha - respondeu o cliente. 
--- “Fique a vontade, caso precise de 
ajuda, é só me chamar, estarei à dis-
posição para atende-lo” - informou o 
funcionário. Neste curto diálogo, no-
tamos a cordialidade de um vendedor 
na primeira abordagem ao cliente que 
tinha acabado de entrar na loja. Este é 
só um exemplo básico de como as lojas 
devem atender seu consumidor.  

“Buscar excelência no que faz e fa-
zer diferente”, disse o palestrante Silvio 
Fernandes, no evento “Qualidade de 
um vendedor de Sucesso”, realizado 

na ACIP no ano passado. 
Não só o atendimento, mas outra 

situação constrangedora sofrida atual-
mente pelo consumidor é a demora na 
troca de um produto. Enquanto algumas 
lojas adotam sistemas que desmotivam 
o cliente com o atraso na troca de uma 
mercadoria, outras trocam o produto de 
maneira imediata. A segunda atitude sa-
tisfaz o consumidor.  

 “O vendedor representa o elo en-
tre o fabricante, o lojista e o consu-
midor final”, ressaltou o palestrante 
Gustavo Huber, que apresentou a pa-
lestra “O Sucesso em vendas não ocorre 
por acaso!”, também no auditório da 
Associação, em 2014. 

Foto: divulgação
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Cursos / Capacitação

Renovado convênio com Sebrae por cinco anos
Parceria envolve prefeitura, ACIP, APPRUP e Sindicato Rural

A prefeitura renovou, em janei-
ro, convênio com o Sebrae por mais 
cinco anos. Além da Administração 
Municipal, a parceria também é fir-
mada com a Associação Comercial 
e Industrial (ACIP), Associação dos 
Pequenos Produtores Rurais de 
Piedade (APRUP) e o Sindicato Rural. 

Entre as novidades para 2015, 
está a inclusão de duas novas Agentes 
de Desenvolvimento, que atuarão 
no Centro do Empreendedor e do 
Trabalhador (CET) em Piedade. “As ex-
pectativas são as melhores possíveis, 
pois vamos trabalhar junto ao município 
e com os cidadãos para ajudar no de-
senvolvimento empresarial”, disse Irene 
Rosati, uma das novas agentes, apresen-
tada com a colega Rafaele Torqueti de 
Camargo no início da semana.

A instituição é considerada um im-
portante parceiro do município, no 
fomento ao desenvolvimento econô-
mico de Piedade, por meio do apoio 
às micro e pequenas empresas, bem 
como o micro empreendedor indivi-
dual. Para a prefeita Maria Vicentina, 
incentivar o empreendedorismo é 
fomentar uma cidade geradora de 
empregos. “Precisamos incentivar o 
surgimento de pessoas que inovam, 
que empreendam, que idealizem ne-
gócios de sucesso e o Sebrae é funda-
mental nesta tarefa”, comentou.

Foto: divulgação

ACIP
“Esta é uma parceria que traz ótimos resultados para a cidade. Além 

de uma programação de palestras já em andamento, vamos trabalhar em 
conjunto com os funcionários do Sebrae para fazer pesquisas no comér-
cio e saber quais novos temas serão mais interessantes para o municí-
pio”, explicou o presidente da ACIP, José Fernando Rosa Maciel. 

As palestras do Sebrae são realizadas no Auditório “Helmut Kurt 
Schneider”, da ACIP, fazendo parte do Projeto Café da Manhã de Negócios. 
São abordados diversos temas que levam conhecimento a centenas de 
colaboradores e empresários de vários segmentos do comércio, indústria 
e agricultura. 

Parceria firmada no Paço Municipal com a presença de integrantes do Sebrae, 
do presidente da ACIP, da prefeita  e de representantes do Sindicato Rural e da APPRUP
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Agricultura/Apicultura

  Apicultura e meliponicultura são destaques na economia do Município
A apicultura (criação de abelhas 

com ferrão) e a meliponicultura (cul-
tura de abelhas sem ferrão) tem papel 
fundamental na economia do municí-
pio de Piedade. A função das abelhas, 
além da produção de mel, é a poliniza-
ção das plantas, essencial para o bom 
desenvolvimento da agricultura. 

Produção
A produção de mel na cidade está 

estimada em 25 toneladas por ano. 
“Hoje agregamos mais de 25 pro-
dutores em Piedade, que também 
fazem parte da agricultura familiar. 

A maior porcentagem da produ-
ção é comercializada aqui mesmo”, 
conta América Mota, Presidente 
da Associação dos Apicultores de 
Piedade Ibiúna e Região (AAPIR).

Economia
A importância da criação de 

abelhas não é apenas a fabrica-
ção de mel. “Não existe alimento 
sem polinização e quem faz esse 
processo são os insetos, mas cerca 
de 80% dela é realizada pelas abe-
lhas”, afirma América. Isso tem in-
fluência direta na base da econo-
mia piedadense, a agricultura. “As 
abelhas contribuem na qualidade 
de produtos, principalmente na 
fruticultura. 

Tendo em vista que no municí-
pio temos seis milhões de pés de 
morango, é fundamental termos 
a presença de abelhas para a ma-
nutenção desse cultivo”, explica 
Osmar Borzacchini, Diretor de 
Agricultura de Piedade. 
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  Apicultura e meliponicultura são destaques na economia do Município
Apoio da Prefeitura
América relata que a Prefeitura apoia a AAPIR com selo de inspeção, stand 

na Exposição Agrícola de Piedade (EXPAP), além do projeto para a aquisição 
de um Box no mercado municipal para a associação de produtores.

Fazenda Losango
Localizada ao lado do Parque Estadual do Jurupará, a Fazenda Losango 

é uma das maiores produtoras de mel de Piedade, fabricando cerca de 
nove toneladas por ano. O diferencial do mel feito pela Fazenda está no 
isolamento do local, que garante um produto puro, sem nenhum contato 
com a poluição das cidades ou com os venenos e pesticidas utilizados na 
agricultura extensiva. Segundo América, que também é responsável pela 
Fazenda, as abelhas são criadas em um ambiente favorável, reproduzin-
do fielmente as condições naturais.

Papel na natureza
“As abelhas são as principais transportadoras de pólen para as plantas. 

Seu papel é fundamental para a existência da vida na terra, pois sem ela a 
vida acabaria em menos de um ano”, afirma Persiana Leoni, especialista 
em biologia.

Benefícios do mel e seus 
derivados
Segundo América, o mel é um 

alimento funcional com proprie-
dades terapêuticas como antiinfla-
matório, antibiótico, antioxidante 
através da própolis, além de ser um 
energético natural.

Fotos: divulgação
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Economia

Pedidos de falência encerram 2014 
com queda de 1,3%, revela Boa Vista SCPC

Os pedidos de falência encerraram 
2014 com queda de 1,3%, em todo o 
país, em comparação ao ano anterior, 
de acordo com os dados da Boa Vista 
SCPC (Serviço Central de Proteção ao 
Crédito). Na análise mensal (dez/14 
contra nov/14), os pedidos de falência 
recuaram 2,0% e na comparação inte-
ranual (dez/14 contra dez/13) houve 
aumento de 0,7%.

Em 2014, as falências decretadas re-
gistraram leve queda de 0,2%, na compa-
ração com 2013. Houve queda de 38,6% 
na comparação mensal (dez/14 contra 
nov/14) e na análise interanual (dez/14 
contra dez/13) o indicador caiu 23,9%.

O indicador de recuperação judi-
cial cresceu 7,8% no acumulado do ano 

(jan/14 a dez/14 contra jan/13 a dez/13), 
e as recuperações judiciais deferidas re-
gistraram alta de 1,2%, na mesma base 
de comparação. 

Apesar do cenário adverso observa-
do ao longo de 2014, os pedidos e os 
decretos de falências encerraram o ano 
em patamares menores aos observados 

Foto: divulgação

em 2013, e os números de recuperação 
judicial desaceleraram neste mesmo 
período. Entretanto, a persistência de 
um cenário de baixo crescimento eco-
nômico, o aumento das taxas de juros e 
a manutenção de restrições ao crédito 
devem piorar a solvência das empresas 
em 2015.

Fonte: Boa Vista SCPC
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Evento/Curso

Colha & Pague Kaki Fuyu 2015 será 
realizado de 28 de março a 3 de maio

Cursos no Sindicato Rural de Piedade

A nona edição do Colha e Pague do Kaki Fuyu 
será realizada de 28 de março a 3 de maio. A infor-
mação foi confirmada pela Família Sakaguti. O even-
to é uma das principais ações ligadas ao turismo ru-
ral da cidade e região e é realizado numa área de 
quatro alqueires, onde estão plantados 1.000 pés 
de caqui da variedade fuyu. O turista colhe o fruto e 
paga apenas pela quantidade que desejar levar para 
casa. O sítio conta com monitores que orientam os 
visitantes sobre a qualidade das frutas e também 
ensinam a forma correta de fazer a colheita sem 
prejudicar as árvores ou os caquis.

Além de caminhar na trilha ecológica de aproxi-
madamente um quilômetro, o público pode apreciar 
exposição do artesanato produzido no município, 
um jardim oriental e o museu da Família Sakaguti. 
No local ainda pode ser saboreado um delicioso 
yakisoba ou diversos pratos à base de kaki fuyu, 
como pastel, torta, suco e doces, entre outras igua-
rias. O evento é aberto ao público das 9h às 17h. O 
Sítio Sakaguti está localizado no bairro Sarapuí de 
Cima, com acesso pela Estrada da Vila Élvio. Outras 
informações podem ser obtidas pelos telefones (15) 
3244-2973, 3244-3012 ou 9726-1531.

O Sindicato Rural de Piedade informa que em fevereiro serão iniciados os seguintes  cursos: Olericultura Orgânica 
– Sensibilização (23/02) e Turismo Rural – Sensibiização (25/02). Os cursos são divididos em módulos e as explicações 
sobre os temas ocorrerão no dia da sensibilização. Os interessados devem fazer inscrição no Sindicato Rural (Rua 31 de 
Maço, 5, Centro). Os cursos são gratuitos e realizados pelo SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) As vagas 
são limitadas. Outras informações: (15) 3244-1350.

Foto: divulgação



Carnaval 2015
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Piedade terá 5 dias de Carnaval de Rua
Atrações do município, Festival de Marchinhas e Shows na Praça da Matriz prometem agitar Piedade

A programação do Carnaval de Rua de Piedade está 
repleta de atrações. Serão cinco dias de folia: 13, 14, 15, 
16 e 17/02. Desfiles do Bloco Paletó Vermeio, presença 
do Bloco Quinta da Lalá – com mais de 100 integrantes, 
Festival de Marchinhas, Concurso de Fantasia (infantil e 
adulto) e shows musicais prometem agitar o público.

Segundo o responsável pelo Departamento de 
Cultura, Fernando Maciel, as expectativas são as me-
lhores: “Este ano priorizamos atrações do município. 
Outra novidade serão as rotas de saídas do Bloco Paletó 
Vermeio, por pontos diferentes do município. Acredito 
que será uma festa em família, com muita tranquilida-
de, segurança e alegria”, afirma.

Programação
Na sexta-feira, 13/02, desfile do Bloco Paletó 

Vermeio, com concentração às 18h, na Rua Eraldino 
Antunes Soares (atrás do Ginásio PFC) e saída às 20h 
sentido Praça da Matriz.

No sábado, 14/02, haverá a Banda Voz do Morro, às 
21h, na Praça da Matriz.

As atividades começam mais cedo no domingo, às 
16h, com a matinê do DJ Brand e Concurso de Fantasia 
Infantil na Praça da Matriz. Neste mesmo horário o Bloco 
Paletó Vermeio estará reunido na Rodoviária, saindo em 
direção ao local às 18h. A noite se encerra às 21h com o 
Festival de Marchinhas.

Na segunda-feira, às 19h, Cordão de Marchinhas na 
Praça da Matriz com premiações de: “bloco mais anima-
do”, “fantasia adulto” e “destaques do carnaval”. Às 21h 
final do Festival de Marchinhas na Praça da Matriz.

O último dia de festa, 17/02, terça-feira, segue com mais 
uma apresentação do Bloco Paletó Vermeio, desta vez com 
concentração na Capela do Jacueiro, às 16h, e saída às 18h 
com direção à Praça da Matriz. Encerramento com grande 
show da Banda Harmonia, às 21h, no mesmo local.

Foto: divulgação

O evento é gratuito e ainda contará com o apoio da 
Guarda Civil Municipal (GCM), ambulâncias da Diretoria 
de Saúde, agentes de trânsito da Diretoria de Trânsito 
e Transportes Coletivos (DITRACOPI) e Polícia Militar. 
Outras informações podem ser obtidas por telefone: 
(15) 3244-2670.

Atenção comerciante
Algumas ruas do centro poderão ser fechadas para o 

evento durante shows na Praça da Matriz. Já outras ruas 
sofrerão pequenas interdições durante a passagem do 
Bloco Paletó Vermeio. Uma tabela contendo nome das 
ruas deverá ser divulgada para evitar transtornos. 






