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Editorial

José Fernando Rosa Maciel
Presidente Executivo

A sorte está lançada. Mais uma vez a Associação Comercial e 
Industrial de Piedade – ACIP inova em suas ações que objetivam 
fortalecer o comércio do município e oferecer oportunidades 
de compras à população. “2018 dá Sorte” é o nome da nova 
Campanha que oferece mais de R$ 70 mil em prêmios que 
serão sorteados no Dia das Mães, Dia dos Pais e Natal. 

Nesta campanha, os consumidores que participarem 
preenchendo corretamente os cupons e depositando nas 
urnas terão 85 chances de ganhar, com vales-compras de 
R$ 500,00, de R$ 5.000,00 e de até R$ 10.000,00. Com esta 
ação, todos terão mais possibilidades de serem sorteados. 
Aqui eu Moro, Aqui eu Compro continua sendo o Slogan de 
sucesso da campanha. 

A edição de abril do Informativo da ACIP ainda traz 
informações sobre a tradicional Festa do Kaki Fuyu realizada 
no Kaikan e o evento de carros antigos promovido na Praça 
da Matriz e principais ruas da cidade, ambos ocorrerão no 
início de maio. 

Também divulga matéria sobre o workshop de turismo 
que aconteceu pela primeira vez em Piedade e contou 
com apoio da ACIP, além de conteúdos sobre cursos, 
empreendedorismo como opção de trabalhos para jovens e 
muitos outros assuntos. 

Ótima leitura.

Sorte lançada

Associação Comercial e Industrial de Piedade



A partir da segunda quinzena de abril o consumidor 
piedadense já poderá participar de mais uma grande 
ação promovida pela Associação Comercial e Industrial de 
Piedade (ACIP) para fortalecer e impulsionar o comércio do 
município. “2018 dá sorte” é o nome da nova campanha 
que vai oferecer mais de R$ 70 mil em prêmios. São vales-
compras de R$ 500,00 a R$ 10 mil que serão sorteados 
nas três principais datas comemorativas do ano: Dia das 
Mães, Dia dos Pais e Natal. Quem participar da campanha 
vai ter 85 chances de ganhar. 

“Continuamos com nosso slogan Aqui eu Moro, Aqui 
eu Compro como forma de mostrar a força do comércio 
local e oferecer vantagens aos clientes que compram 
seus produtos em Piedade. Temos a certeza de que esta 
campanha será mais uma vez um sucesso e contará com 
a participação dos lojistas”, destaca o presidente da ACIP, 
José Fernando Rosa Maciel. 
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Campanha ACIP 2018

Açougue Só Filé•Embalagens Irmãos Todesco
SICOOB•Lapidary

Associação Comercial e Industrial de Piedade

Novos Associados

Imagens ilustrativas

Campanha da ACIP vai sortear 
R$ 70 mil em prêmios
Adquira seu cupom nas 
lojas participantes, 
são 85 chances de ganhar

A Campanha conta com apoio da Instituição Financeira 
Cooperativa - do Sicredi. Os primeiros sorteios ocorrerão 
no Dia das Mães (12 de maio). Na data, serão sorteados 
15 vales-compra de R$ 500,00 e um vale-compra no 
valor de R$ 5 mil. No Dia dos Pais (11 de agosto), serão 
mais 15 vales-compra no valor de R$ 500,00 e um de 
R$ 5 mil. Para encerrar a campanha com chave de ouro, 
a Associação fará o último sorteio no dia 5 de janeiro de 
2019, em referência ao Natal, onde serão sorteados 50 
vales-compra de R$ 500,00, dois vales-compra de R$ 5 mil 
e um vale-compra no valor de R$ 10 mil. 

Para participar, o consumidor deverá efetivar uma 
compra em um dos comércios participantes da campanha. 
Não deixe de solicitar seu cupom. Cada data de sorteio 
terá a sua cor de cupom específica, portanto os cupons 
não serão acumulados para as datas posteriores. Os 
vencedores poderão gastar os vales-compra nos comércios 
locais que fizerem parte da “2018 dá Sorte”. Outras 
informações podem ser conferidas no regulamento.



Eventos
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Kai Kan promove 18ª Festa e Exposição 
do Kaki Fuyu nos dias 5 e 6 de maio

5º Encontro Estadual de 
Carros Antigos acontece 
no dia 6 de maio

A Associação Cultural e Esportiva de Piedade (Kai Kan) 
vai promover a 18ª edição da Festa e Exposição do Kaki 
Fuyu, nos dias 5 e 6 de maio. Neste ano, devido à comum 
acordo estabelecido entre Prefeitura e Kai Kan, a festa não 
acontecerá junto ao aniversário da cidade. O motivo é a 
safra do kaki que tem seu auge entre o final de abril e 
início de maio. 

No dia 5, a abertura da festa será às 9h e segue até as 
23h. No dia 6, a festa ocorrerá das 9h às 20h. 

Diversas atrações vão abrilhantar o evento como ex-
posição e vendas de produtos agrícolas da região (kaki, 
hortaliças, flores e folhagens, cogumelos comestíveis e 
outros), parque de diversões, exposição, venda de artesa-
natos de Piedade e região, Praça de alimentação e shows 
de artistas regionais. 

A 5ª edição do Encontro Estadual de Carros Antigos “De 
volta para o passado” vai acontecer no dia 6 de maio, na 
Praça Coronel João Rosa (Matriz), das 8h às 18h. 

Serão muitas atrações neste evento que reunirá expo-
sitores de Piedade e região. Show com a banda Dan e His 
Rockers, food trucks, feira de peças, feira de antiguidades, 
carros originais de época e muito mais. Os 100 primeiros 

A Festa do Kaki é uma realização da Associação Cultural 
e Esportiva de Piedade com apoio da Prefeitura de Piedade 
e produtores do kaki fuyu do município. O Kai Kan fica lo-
calizado na Rodovia SP-250, km 101, trecho Piedade/Pilar 
do Sul. A entrada é grátis.

inscritos receberão troféu de participação. Para participar 
do evento o visitante terá que fazer uma doação. Serão arre-
cadados dois quilos de alimentos não perecíveis por visitan-
te para o Asilo “Lar São Vicente de Paulo”. 

O encontro é uma realização do Ronco Automóvel Club 
e conta com apoio da Associação Comercial e Industrial de 
Piedade (ACIP) e Prefeitura de Piedade.

Imagem ilustrativa

Imagem ilustrativa
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Empresa

Drogaria Piedade 
sob nova 

administração

Preços baixos e 
variedade de produtos na 
Feira Noturna da ACIP

A Drogaria Piedade está sob nova administração. A mu-
dança ocorreu no dia 13 de março e quem continuará o 
trabalho de gestão do comércio é o empresário Moisés 
Flores de Jesus Filho. Anteriormente, a direção do esta-
belecimento contava com mais um sócio. De acordo com 
Moisés, a farmácia continuará com o mesmo formato de 
trabalho. “Procuramos garantir bom atendimento aos 
nossos clientes. Tratamos eles não como consumidores, 
mas como companheiros, amigos”, garante o empresário.

Atualmente a Drogaria conta com sete funcionários. 
“Trabalhamos com preços baixos e farmacêuticos dispo-
níveis em tempo integral”, destaca Moisés. A Drogaria 
Piedade trabalha com linha completa de medicamentos. 

Produtos fresquinhos com preços abaixo dos valores en-
contrados no mercado, além de grande variedade de frutas, 
verduras e legumes. Na Feira você encontra ainda produtos 
orgânicos em barracas certificadas, delícias como pães, do-
ces, bolos, geléias, pastel, comida japonesa, sucos naturais 
e caldo de cana, entre outras. O evento conta também com 
música ao vivo. O espaço é destinado a artistas locais que 
realizam apresentações de diversos gêneros como MPB, 

sertanejo, rock e música instrumental. O objetivo da Feira 
é fortalecer o setor agrícola do município e a agricultura 
familiar. O consumidor é parte fundamental nesse proces-
so. Não deixe de conferir a Feira Noturna dos Produtores 
de Piedade. O evento acontece toda sexta-feira, das 18h às 
21h, no Estacionamento da Rodoviária. A realização é da 
Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) com 
apoio da Prefeitura de Piedade. Participe! 

Imagem ilustrativa

O atendimento é das 7h às 22h de segunda a sábado e das 
8h às 22h aos domingos e feriados. Entre em contato pelo 
telefone 3244-1280 ou pelo celular 99714-8105.
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Workshop

ACIP apoia evento turístico 
no município

O presidente da Associação Comercial e Industrial de 
Piedade – ACIP, José Fernando Rosa Maciel, participou do 1º 
Workshop Negócios de Turismo de Altos de Paranapiacaba, 
realizado no dia 14 de março, no Olinda Country Club. O 
evento reuniu 74 empreendimentos turísticos das cidades 
de Piedade, Tapiraí, Pilar do Sul e São Miguel Arcanjo. 

O objetivo desta ação foi reunir os empresários de turis-
mo para que eles pudessem conhecer as opções turísticas 
da região e estivessem preparados para indicar e orientar o 
turista a programar seus passeios. Na ocasião, houve o lan-
çamento roteiro turístico da Vila Élvio. Segundo a Diretoria 
Municipal de Turismo, aproximadamente 500 visitantes pas-
saram pelo local. 

Presidente da Associação participa do participa do 
1º Workshop de Turismo que envolve 4 cidades da região

Para o presidente da ACIP, foi muito importante a reali-
zação do workshop. “Sabemos da importância do turismo, 
uma área que cresce a cada dia no país e em diversas ci-
dades de nossa região. Paranebizamos o belíssimo evento 
promovido em nossa cidade. Para que esta ação consiga su-
cesso ainda maior, deixamos a sugestão de que os próximos 
sejam realizados aos domingos, acreditamos que ainda mais 
visitantes e munícipes da cidade também terão interesse em 
participar”, destacou Fernando.

 A ACIP apoiou o evento oferecendo a palestra “Turismo 
e Negócios, com o palestrante, professor e especialista, 
Luís Bramante. De acordo com o diretor de cultura, Hugo 
Casoni, o próximo workshop ocorrerá em julho, em São 
Miguel Arcanjo.  O evento contou também com a presença 
do prefeito José Tadeu de Resende (PSDB), do presidente 
da Associação Brasileira de Interesse Cultural e Turístico 
- Amitur, Jarbas Favoreto e de representantes de diversos 
municípios da região.  

Fotos: J.A Comunicação

Presidente José Fernando Rosa Maciel no estande da ACIP

O evento contou com exposição e diversas palestras

Empresários do turismo e autoridades municipais estiveram presentes Aproximadamente 500 visitantes passaram pelo evento
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Auditório da ACIP foi palco da entrega de 
60 certificados de qualificação profissional

Caminhada em comemoração 
ao Dia Internacional da Mulher

O auditório “Helmut Kurt Schneider”, da Associação 
Comercial e Industrial de Piedade (ACIP), foi palco de mais 
um importante evento no município. No espaço cedido 
pela entidade aconteceu, no dia 21 de março, a cerimônia 
de entrega de 60 certificados de conclusão dos cursos de 
Técnica de Vendas e Assistente Administrativo, promovida 
pela Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho (SERT) 

Dia 8 de março foi comemorado o Dia Internacional da 
Mulher. Várias ações foram realizadas no país para celebrar as 
conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres ao lon-
go dos anos. Em Piedade, o Studio Pilates – empresa associada 
à Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) – promo-
veu uma grande caminhada que reuniu dezenas de mulheres 
que seguiram trajeto do Terminal Rodoviário “Artur Hess” até o 
final da pista de caminhada, localizada ao lado da Via Antônio 
Leite de Oliveira. A iniciativa teve apoio da loja Galeria Fit.

e o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Piedade. 
Os cursos foram viabilizados pelo Programa Estadual 
de Qualificação Profissional (PEQ) em parceria com a 
Prefeitura por intermédio do Centro do Empreendedor e do 
Trabalhador (CET). Os alunos agradeceram os organizadores 
pela realização dos cursos, que foram promovidos no perío-
do de 16 de janeiro a 6 de março. A organização do evento 
agradeceu o apoio da ACIP.

Capacitação teve duração de três meses

Ação reuniu mais de 50 mulheres

Organizadores do evento receberam agradecimentos

Eventos

Fotos: J.A Comunicação

Fotos: J.A Comunicação
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Negócios

Empreendedorismo é uma opção 
de trabalho para os jovens

O empreendedorismo se tornou  um caminho para os jovens 
ingressarem no mercado de trabalho e a partir dessa conclusão, o 
governo federal lançou o Plano Nacional de Empreendedorismo e 
Startups para a Juventude, com cursos sobre o assunto.

Segundo especialistas em coaching, as gerações passadas tinham 
como cultura trabalhar em uma mesma empresa até a aposentado-
ria, mas hoje o mundo é muito mais dinâmico e os jovens preferem 
trabalhar naquilo que gostam. Afirmam também que os jovens 
vêem no empreendedorismo um caminho alternativo para o em-
prego. Em um mundo cada vez mais tecnológico, o jovem precisa 
estudar e buscar sempre as melhores ferramentas para se desen-
volver e no futuro colocar suas ideias em prática. Carlos Tamaki, 
diretor financeiro da DMCard e um dos curadores de conteúdo do 
SuperFórum, evento que aponta tendências para o profissional se 
adaptar à revolução tecnológica das empresas, observa que muitos 
postos de trabalho serão substituídos pela automatização. “É im-
portante que os profissionais se atualizem ao máximo, conheçam as 
novas tecnologias e, mais do que ter a informação, saibam usá-la na 
prática, a qualificação é o diferencial ”.

Um estudo realizado pela consultoria americana Mckinsey mostra 
que 45% dos empregos nos Estados Unidos poderiam ser substituídos 
por uma tecnologia já desenvolvida. Nesse sentido, o empreendedo-
rismo se mostra como alternativa ao mercado de trabalho formal. 
“Empreender está mais fácil porque as pessoas têm mais acesso à 
tecnologia e o valor investido não é tão alto. Tem o risco, mas tam-
bém o custo é bem menor em caso de erro”, avalia Tamaki. Para dar 
o primeiro passo nesse universo de empreendedorismo e de star-
tups é preciso ter disciplina para depois colocar as ideias no papel. 
“Organização é o primeiro passo. Muitos jovens querem fazer tudo 
sozinhos, mas isso não é possível. É preciso conhecer bem o universo 
que querem atuar, buscar informações, estudar o assunto, estipular 
metas e objetivos para então começar um negócio”, explica Daniel 
Lustig da Mind Factory, empresa especializada em coaching. Na prá-
tica - Bernardo Pascowitch, de 28 anos, conhece bem o passo a passo 
para ingressar nesse mercado. 

O jovem advogado de 28 anos criou a Yubb, um buscador de inves-
timentos em bancos, corretoras e financeiras que atualmente cresce 

20% ao mês. “As pessoas têm muitos mitos sobre startups, muitas 
pessoas acham que vão ter mais tempo livre e que logo vão ganhar 
muito dinheiro, mas não é bem assim,” diz. “Hoje eu trabalho muito 
mais do que quando atuava em um escritório e lido com as instabili-
dades da economia, cheguei a vender o meu carro para investir na 
empresa”, avalia Pascowitch.

Ainda estudante de Direito, em 2012, Pascowitch foi para Londres 
estudar finanças no Queens College em um momento de explosão 
das startups. “Gostava do curso, mas naquele momento descobri uma 
área que realmente me interessou e percebi que poderia usar a ino-
vação para melhorar a relação das pessoas com o dinheiro.”

Ideia em mente, faltava colocar no papel. De volta ao Brasil, pediu 
demissão no conceituado escritório que trabalhava para se dedicar 
na criação da fintech. Seguiu os passos sugeridos pelas empresas do 
Vale do Silício, nos Estados Unidos. O primeiro passo foi encontrar um 
problema relevante e que atinja muitas pessoas. Aí está uma opor-
tunidade de negócio. “Ouvi mais de 200 pessoas de áreas diferentes 
para entender como elas aplicavam o dinheiro, quais informações 
buscavam e onde.” Primeira validação feita. Pessoas realmente tem 
dificuldade em investir.  O segundo passo foi apresentar um vídeo de 
um minuto para 60 pessoas apresentando soluções para os proble-
mas financeiros comuns a todas elas. Neste momento foi possível 
avaliar o que funcionava ou não. O terceiro passo foi a criação de 
um site que validou o interesse das pessoas por investimentos me-
lhores. Bastava acessar a página, informar o quanto queriam investir 
e obtinham a resposta.  Em 2015 surgiu a primeira versão aberta ao 
público e também veio o primeiro erro. “Criamos um rede social de 
investimentos, as pessoas podiam dar dicas umas para as outras, 
mas não deu muito certo, percebemos que ninguém quer pagar 
por mais um serviço na internet e ninguém aguenta mais uma rede 
social”. Mudar o produto, adaptar para o consumidor ou mesmo 
ajustar a trajetória faz parte do processo das startups.  Ajustes feitos, 
em novembro de 2016 surgiu um buscador de investimentos Yubb. 
“Descobrimos soluções junto aos usuários. Recebemos uma rodada 
de investimentos em dezembro passado e hoje contamos com uma 
equipe de oito profissionais além dos dois sócios. Atingimos em tor-
no de 400 mil pessoas de 2016 para cá.”

Fonte: noticias.r7.com
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Agricultura

Agricultura é ciência e pesquisas são 
essenciais para renovar formas de cultivo

Um dos maiores problemas que assombram a humanida-
de é a possível falta de água potável no futuro. Por conta 
disso, muitos centros de pesquisa ao redor do mundo de-
senvolvem estudos com objetivo de apresentar alternativas 
para a economia de água. 

Um dos setores que mais utiliza este recurso tão impor-
tante é a agricultura e a informação é o maior aliado para 
diminuição de impactos ao meio ambiente. O produtor 
precisa tratar a agricultura como uma ciência e, por isso, 
deve buscar conhecimento. Isso vai abrir caminhos para 
renovar formas de cultivo. 

No plantio em estufas, por exemplo, é possível con-
trolar a irrigação, o que diminui o desperdício de água e 
gera economia. De acordo com a Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Embrapa) as áreas agrícolas irri-
gadas tem potencial para aumentar em cinco vezes, o que 
equivale 30 milhões de hectares. A evolução do sistema 
tradicional de irrigação por aspersor é o gotejamento, 
que consome bem menos água e garante uma irrigação 
localizada. Isto também interfere diretamente na qualida-
de dos produtos. 

Estufa de Claudemir Lepre, produtor de pimentão,
 tomate e pepino de Piedade

Diretor da ACIP, Sérgio; presidente do Lar da Mônica, 
Albari e presidente da ACIP, Fernando.

Foto: J.A Comunicação

Ação social promovida 
pela ACIP repassa ao Lar 
da Mônica R$ 1.160,00 

No dia 5 de março, o presidente da Associação Comercial 
e Industrial de Piedade (ACIP), José Fernando Rosa Maciel 
e um dos diretores da entidade, Sérgio Luiz Moreira, reali-
zaram a entrega do valor de R$ 1.160,00 ao presidente do 
Lar da Mônica, Albari Straub Klinguelfus Junior. 

O valor foi arrecadado na venda do ingresso solidário da 

Palestra Anima Varejo, com Fred Rocha, um dos melhores 
palestrantes do segmento de Varejo e Consumo do Brasil. 
O evento foi realizado pela ACIP no dia 22 de fevereiro 
e lotou o auditório “Helmut Kurt Schneider”.  A entrega 
do dinheiro sela o compromisso da ACIP com ações que 
beneficiam entidades do município. 

Foto: Divulgação
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