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Pela primeira vez em Piedade campanha 
no comércio local vai sortear 7 motos 0km

Compra Premiada da ACIP é inédita no município; além de motos, 
também serão sorteadas TVs de 48” e 32”

Qualidade de Vida
Método Pilates age na diminuição de 
dores e na reabilitação física
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Sei Planejar foi tema de
evento do SEBRAE na ACIP

Encontro
Associação recebe visita
do prefeito de Piedade
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Editorial

José Fernando Rosa Maciel
Presidente Executivo

Inovar e criar estratégias que contribuam efetivamente 
com o fortalecimento do comércio local. Promover ações 
que possam apoiar e impulsionar as vendas no comércio 
piedadense. Assim é o trabalho da ACIP, que nos últimos 
anos está inovando com diferentes campanhas que 
beneficiam diretamente os lojistas e os consumidores.

Quando entregamos os prêmios da campanha do ano 
passado, imediatamente solicitamos reunião com a diretoria 
da Associação para juntos planejarmos uma grande ação no 
município. Surgiu a ideia de realizarmos a Compra Premiada, 
uma campanha inédita em Piedade que sorteará sete motos 
e quatro televisores nas principais datas comemorativas do 
ano. Este é o tema principal da edição de março do nosso 
Informativo.

Também destacamos as oficinas Sei Planejar e Fluxo de 
Caixa. São eventos que contam com fortes parceiros que 
possibilitam levar conhecimento aos empreendedores. 
Falamos, ainda, da visita que recebemos do prefeito de 
Piedade, mostramos um método que age na diminuição de 
dores e reabilitação física, continuamos com a divulgação 
da Feira Noturna dos Produtores de Piedade, destacamos 
inaugurações e reinaugurações de empresas, entre outras 
novidades.

Ótima leitura.
 

Campanha inovadora
Associação Comercial e Industrial de Piedade
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Campanha 2017

Imagens ilustrativas

Ética Assessoria Contábil
Associação Comercial e Industrial de Piedade

Novos Associados

Compra Premiada da ACIP
vai sortear 7 motos e 4 TVs

Mais uma vez a Associação Comercial e Industrial de 
Piedade (ACIP) inova na promoção de campanhas que  
fortalecem e impulsionam as vendas no comércio do 
município. Após sucesso da ação promovida em 2016 
que sorteou duas motos como principais prêmios, este 
ano a Associação sorteará sete motos zero quilômetro, 
além de quatro TVs. A campanha continuará com o 
slogan Aqui eu Moro, Aqui eu Compro - já conhecido e 
aprovado pelos lojistas e consumidores – e promoverá o 
tema Compra Premiada. 

É a primeira vez que será realizada em Piedade uma 
campanha que oferecerá sete grandes prêmios. “No ano 
passado, comerciantes e clientes aprovaram a forma que 
promovemos a campanha, que agradou tanto os lojistas 
quanto os consumidores”, explanou José Fernando Rosa 
Maciel, presidente da ACIP. “Com isso, já no início de 
2017 nos reunimos com a diretoria da Associação para 
elaborar uma ação ainda melhor, foi quando surgiu a 
ideia de sortearmos sete motos nas três principais datas 
comemorativas do ano: Dia das Mães, Dia dos Pais e 
Natal”, explicou.  

Fernando Maciel ressaltou que a entidade segue 
com a proposta de mostrar aos consumidores a 
importância de comprar no município e o compromisso 
de valorizar e estimular o comércio local.  “Nossas ações 
têm o objetivo de proporcionar ótimos resultados 
aos lojistas que podem aproveitar a oportunidade 
de criar promoções utilizando os mesmos cupons da 
Campanha, além de propor estratégias de vendas de 
seus produtos”, argumentou. 

O lançamento oficial da Campanha Compra 
Premiada ocorrerá em abril, na ACIP. O dia será 
divulgado nos meios de comunicação da Associação 
e na mídia local, bem como os locais onde os prêmios 
serão sorteados.

Prêmios e sorteios
Para participar da campanha, o consumidor deve 

preencher o cupom e depositar nas lojas participantes. 
Confira os dias dos sorteios: dia 13 de maio, uma moto, 
1 TV 48” e 1 TV 32”. Dia 12 de agosto, 1 moto, 1 TV de 
48” e 1 TV de 32”. Dia 6 de janeiro, 5 motos.  

Motos serão sorteadas nas três principais datas do ano: 
Dia das Mães, Dia dos Pais e Natal.

O sorteio dos televisores ocorre 
em 13 de março e no dia 12 de agosto. 



Reunião
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11ª Edição do Colha e Pague Kaki Fuyu 
começa dia 25 

ACIP recebe visita do prefeito de Piedade 

O Colha e Pague Kaki Fuyu anuncia sua 11ª edição, 
que acontecerá entre os dias 25 de março e 16 de abril, 
das 9h às 17h, nos finais de semana e feriados. 

A entrada no local será R$ 10,00 e o quilo do caqui 
custará R$ 7,00. O estacionamento é gratuito. O visitante 
poderá prestigiar o jardim de flores, artesanatos, museu 
da família Sakaguti e saborear os pratos típicos. O sítio da 
família Sakaguti fica no Bairro Sarapuí de Cima, estrada 
da Vila Élvio. Outras informações podem ser obtidas 
pelo telefone (15) 3244-2973.

O presidente da Associação Comercial e Industrial 
de Piedade (ACIP), José Fernando Rosa Maciel, recebeu 
o prefeito de Piedade, José Tadeu de Resende (PSDB), 
durante visita à entidade realizada no dia 9 de fevereiro.  
Na reunião, conversaram sobre assuntos relacionados à 

Prefeito Tadeu Resende, Vice Álvaro Júnior e Fernando Maciel, Presidente da ACIP

parceria entre a Prefeitura e a ACIP, que tem o objetivo 
de estimular ações importantes no município. A Feira 
Noturna dos Produtores de Piedade foi um dos principais 
assuntos do encontro. A Associação solicitou alguns itens 
essenciais para o bom andamento do evento, como a 
implantação de bancos para acomodar as pessoas, o 
aumento de lixeiras no local, disponibilizar nova entrada 
para o estacionamento de veículos, a permanência de 
guardas municipais na feira e a disponibilidade de artistas 
da cidade para apresentações musicais. 

“Dialogamos também sobre a adequação da Feira 
na Praça da Rodoviária, um projeto que já está sendo 
estudado pela ACIP e o poder público municipal”, 
mencionou o presidente da entidade. “A reunião foi muito 
produtiva”, completou. 

O prefeito Tadeu parabenizou a ACIP pela iniciativa da 
Feira e reforçou o apoio da Administração Municipal. O 
encontro contou também com a presença do vice-prefeito 
Júnior JK e do diretor de Cultura, José Marcos Dias.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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Oficina

Evento foi marcado pela presença de aproximadamente 30 empresários

Eduardo Mantovani foi quem ministrou a oficina

ACIP recebe of icina sobre f luxo de caixa

A Associação Comercial e Industrial de Piedade 
(ACIP) recebeu uma oficina de fluxo de caixa, no dia 23 
de fevereiro, no auditório “Helmut Kurt Schneider”. O 
evento, destinado aos empresários do município, tinha 
como objetivo a orientação dos participantes em relação 
ao uso da ferramenta de fluxo de caixa no gerenciamento 
empresarial. Foram 30 vagas disponibilizadas aos gestores 
interessados e todas foram preenchidas. 

O conteúdo ministrado pelo palestrante Eduardo 
Mantovani, consultor do Sebrae SP, trouxe informações 
relacionadas a estruturação do fluxo de caixa nas empresas, 
apresentou fatores que determinam sobras e faltas de 
recursos, além de trazer conceitos e dicas para melhorar 
a movimentação financeira dos negócios. A oficina teve 
duração de três horas, com início às 18h e término às 21h.

De acordo com o Sabrae SP, a expectativa era gerar 
bons resultados. “Esperamos que os participantes tenham 
assimilado o conteúdo sobre aplicação da ferramenta de 
fluxo de caixa e sobre estruturação de um Plano de Ação 
para implementação nas empresas”, destaca. 

Fotos: J.A Comunicação

O evento foi mais uma realização da ACIP em parceria 
com o Sebrae SP, Prefeitura de Piedade, Cooperativa dos 
Produtores Familiares de Piedade (Cofarp) e Federação 
da Agricultura do Estado de São Paulo (Faesp).
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Oficina

Of icina “Sei Planejar” é realizada na ACIP 

Wizard Piedade é inaugurada em fevereiro

Sei Planejar foi tema de Oficina realizada pelo SEBRAE 
no auditório “Helmut Kurt Schneider”, da Associação 
Comercial e Industrial de Piedade (ACIP), no dia 23 de 
fevereiro. O palestrante Eduardo Tadeu Mantovani 
falou sobre planejamento, conversou e debateu ideias 
com o público. No início do evento, Eduardo conversou 
com os participantes. Perguntou sobre a  profissão e 
os objetivos de todos que estavam presentes. Alguns 
contaram que buscam no curso ideias para melhorar 
seus empreendimentos, outros buscam inspiração para 
abrir o próprio negócio.

A Wizard Piedade foi inaugurada no dia 11 de 
fevereiro. Para celebrar a data, a escola realizou evento 
que reuniu convidados. Os presentes na festa puderam 
conhecer toda instalação da unidade de ensino da rede, 
além de participarem de um coquetel. 

Durante a palestra, Mantovani falou como os 
empresários devem entender que a distância entre a 
intenção e a execução é grande e que o primeiro passo 
é começar, e depois, com o tempo, ajustar e corrigir 
os erros. Disse também sobre a importância de traçar 
metas e objetivos e não prestar atenção as tentações. 
“Planejamento é saber o que se pode renunciar para 
alcançar o objetivo”, mencionou.

O evento foi promovido por meio de parceria entre 
a ACIP, SEBRAE, Prefeitura, COFARP e Sindicato Rural de 
Piedade.

Fotos: J.A Comunicação

Mantovani orientou gestores sobre como traçar caminhos para alcançar grandes objetivos

A Wizard Piedade está em período de matrículas e 
iniciará suas aulas no dia 6 de março. Segundo equipe 
administrativa da escola, a Wizard oferece oito cursos 
de idiomas como inglês, espanhol, alemão, italiano, 
francês, japonês, chinês e português para estrangeiros. 

Um dos diferenciais da metodologia da rede é trabalhar 
fala, audição, leitura e escrita por meio de ferramentas como 
apostilas, tablets e a caneta que fala, equipamento utilizado 
para auxiliar na pronúncia das palavras. 

O objetivo da escola é estimular o conhecimento de 
um novo idioma, além de desenvolver aspectos pessoais, 
culturais e acadêmicos dos alunos. Estimular a liderança 
e automotivação também são compromissos da escola. 
Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3244-
1840. A Wizard Piedade fica localizada na Rua Armando 
Sales de Oliveira, 83, Centro.
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Fotos: J.A Comunicação

Empresa

Stúdio Pilates oferece qualidade 
de vida e bem-estar

Empresa aplica método que age na diminuição de dores e reabilitação física

Fernanda Secoli, gestora do Stúdio Pilates

Método pilates pode reverter quadros de casos de pessoas que necessitam de cirurgias

O Stúdio Pilates conta com ampla estrutura e equipamentos de última geração

Aplicar o método pilates para agir na diminuição de 
dores e na reabilitação física garante melhor qualidade 
de vida às pessoas. Esta é a proposta de trabalho da 
fisioterapeuta Fernanda Secoli, proprietária do Stúdio 
Pilates. “É gratificante oferecer um serviço que reflete 
diretamente na recuperação física e no bem-estar de 
todos”, menciona Secoli.

O Stúdio Pilates conta com fisioterapeutas, 
estrutura física, equipamentos de última geração 
e estacionamento amplo. “Desde sua abertura, o 
Stúdio teve diversos casos de pessoas com indicações 
cirúrgicas que tiveram reversão do quadro usando 

o método pilates”, comemorou a fisioterapeuta. 
“Também tiveram casos de alunos que apresentaram 
diminuição de dores e uso de medicamentos para 
dores crônicas. Este método é tão completo que além 
de todos estes benefícios o aluno ainda tem ganhos 
como: melhora de postura, melhora de respiração, 
flexibilidade, alongamento, diminuição de stress, 
fortalecimento muscular, benefícios para corpo e 
mente”, complementou.

Fernanda é fisioterapeuta formada há mais de 13 
anos e atua em quatro especialidades: RPG (Reeducação 
Postural Global) pelo método PH.Souchard, Fisioterapia 
Pneumofuncional, Sling training (trabalho com cordas 
suspensas) e Pilates. Criou um método de aula 
diferenciado, onde une todas as suas especialidades  e 
atende cada aluno de maneira única e personalizada.

Ganhe uma aula experimental
Para você que está lendo esta matéria, a Fernanda 

deixa um presente especial. Entre em contato com 
o Stúdio Pilates pelo telefone (15) 99628-6653 ou 
compareça pessoalmente na empresa, localizada na Rua 
Benjamim da Silveira Baldi, 111,  e ganhe uma aula de 
pilates, onde você poderá sentir os benefícios do método 
imediatamente. Para ganhar este presente, você deve 
entrar em contato com a empresa no período de 10 a 31 
de março de 2017. Garanta já sua vaga. 
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Empresa

Branquinha Materiais para Construção conta com 23 funcionários

Branquinha Materiais 
para Construção é inaugurada 

A Loja Branquinha Materiais para Construção foi 
inaugurada no dia 10 de fevereiro. Esse foi mais um 
investimento do grupo no ramo da construção, já que 
em junho de 2015 foram iniciados os trabalhos da 
Branquinha Temdetudo, loja que comercializa tintas, 
utilidades domésticas, tubos, conexões, entre outros 
produtos relacionados à parte hidráulica, elétrica e 
demais produtos de acabamento. De acordo com Leandro 
Santos, proprietário da loja, a opção de inaugurar mais um 
estabelecimento voltado ao ramo foi ampliar o número de 
produtos oferecidos pelas lojas. “Oferecer ao cliente todas 
as opções relacionadas à construção e acabamento. Agora 
possuímos um leque completo onde o comprador pode 
adquirir todos os produtos necessários para sua obra em 
nossas lojas”, explica o empresário.

Fotos: J.A Comunicação

Além da inauguração da Branquinha Materiais para 
Construção houve mudança de endereço na Branquinha 
Temdetudo. A loja agora se encontra localizada na Rua 
Cônego José Rodrigues, 45, Centro.  A justificativa para 
a mudança é o espaço. “O prédio é próprio e o tamanho 
é maior”, destaca Santos. 

A Branquinha Materiais para Construção fica localizada 
na via Antônio Leite de Oliveira, 440, Paulas e Mendes. 
Formas de pagamento flexíveis e cobre qualquer cotação. 
Outras informações podem ser obtidas pelos telefones 
3244-3928 ou 3344-3333. 
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Feira Noturna

Feira Noturna do Produtores de Piedade

Já virou hábito para muitos moradores e visitantes 
passarem, na sexta-feira, pela Feira Noturna dos 
Produtores de Piedade. Eles compram produtos 
fresquinhos e com preços abaixo do mercado.  
Aproveitam para saborear pasteis na barraca das 
entidades, passam pela barraca de atrativos turísticos 
e ainda apreciam boa música com apresentação de 
artistas da cidade. O evento acontece todas às sextas, 

das 18h às 21h, no estacionamento do Terminal 
Rodoviário “Artur Hess”. Visitantes e moradores que 
se dirigirem ao local podem estacionar os seus carros 
no estacionamento do Ambulatório Médico Municipal. 
Existem duas entradas para o estacionamento: uma em 
frente à Feira e outra em frente ao Posto Basílio. 

O evento é realizado pela Associação Comercial e 
Industrial de Piedade com apoio da Prefeitura. 

Venda de hortaliças, atrativos turísticos, pastel e música ao vivo são atrações da Feira. Público tem aprovado a realização do evento.

Fotos: J.A Comunicação
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Dia da Mulher

Dia Internacional da Mulher 
Melhores condições de trabalho, direitos sociais e políticos

O dia 8 de março é o resultado de uma série de fatos, 
lutas e reivindicações das mulheres (principalmente 
nos EUA e Europa) por melhores condições de trabalho 
e direitos sociais e políticos, que tiveram início na 
segunda metade do século XIX e se estenderam até as 
primeiras décadas do XX.

No dia 8 de março de 1857, trabalhadores de 
uma indústria têxtil de Nova Iorque fizerem greve 
por melhores condições de trabalho e igualdades de 
direitos trabalhistas para as mulheres. O movimento 
foi reprimido com violência pela polícia. 

Em 8 de março de 1908, trabalhadoras do 
comércio de agulhas de Nova Iorque, fizeram uma 
manifestação para lembrar o movimento de 1857 e 

exigir o voto feminino e fim do trabalho infantil. Este 
movimento também foi reprimido pela polícia. No 
dia 25 de março de 1911, cerca de 145 trabalhadores 
(maioria mulheres) morreram queimados num 
incêndio numa fábrica de tecidos em Nova Iorque. As 
mortes ocorreram em função das precárias condições 
de segurança no local. Como reação, o fato trágico 
provocou várias mudanças nas leis trabalhistas e de 
segurança de trabalho, gerando melhores condições 
para os trabalhadores norte-americanos.

 Porém, somente no ano de 1910, durante uma 
conferência na Dinamarca, ficou decidido que o 8 de 
março passaria a ser o “Dia Internacional da Mulher”, 
em homenagem ao movimento pelos direitos das 
mulheres e como forma de obter apoio internacional 
para luta em favor do direito de voto para as mulheres 
(sufrágio universal). 

Mas somente no ano de 1975, durante o Ano 
Internacional da Mulher, que a ONU (Organização das 
Nações Unidas) passou a celebrar o Dia Internacional 
da Mulher em 8 de março.

Fonte: www.suapesquisa.com

Homenagem da ACIP
A Associação Comercial e Industrial de Piedade 

(ACIP) ressalta a importância das mulheres que estão à 
frente de relevantes trabalhos em diversos segmentos 
da sociedade, seja nas áreas do comércio, indústria, 
agricultura, entre tantas outras, desenvolvendo suas 
ações com muita dedicação e competência.    
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