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Editorial

José Fernando Rosa Maciel
Presidente Executivo

No dia 12 de maio, data que foram realizados os 
sorteios do Dia das Mães, no Calçadão, foi notado grande 
movimento de consumidores comprando seus presentes 
no comércio local. Muitos lojistas tiveram pequena alta nas 
vendas em relação ao mesmo período do ano passado.  

Os estabelecimentos comerciais estão cada vez 
mais criativos e oferecem vantagens e promoções aos 
consumidores. Impulsionar as vendas no comércio do 
município é o principal objetivo das campanhas promovidas 
pela ACIP, que mais uma vez atraiu milhares de pessoas 
para realizarem suas compras em Piedade.

O sorteio do Dia das Mães foi um sucesso e a Associação 
entregou mais de R$ 12 mil em prêmios. Os nomes dos 
ganhadores você pode conferir nesta edição. Já estamos 
preparando os sorteios para o Dia dos Pais, que ocorrerão 
no dia 11 de agosto, em continuidade à Campanha “2018 
dá Sorte”.

Nesta edição ainda tem muitas novidades, como as 
ações que a Associação apoia, como a palestra sobre 
enfermagem, o evento de carros antigos que atraiu milhares 
de turistas para a cidade, o workshop que abordou o tema 
Modernização Trabalhista, além da participação da ACIP no 
aniversário de Piedade, na festa do Kaki Fuyu e na Sessão 
Solene da Câmara.

Ótima leitura a todos.

Impulsionar as vendas

Associação Comercial e Industrial de Piedade
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HOMENAGEM

 Conveniência Posto do Sérgio · HLF Informática 
TOP Burguer · Paula Cristina de Castro Fontes

Associação Comercial e Industrial de Piedade

Novos Associados

O presidente da Associação Comercial e Industrial de 
Piedade (ACIP), José Fernando Rosa Maciel, recebeu título de 
Cidadão Piedadense na sessão solene da Câmara Municipal 
realizada no dia 19 de maio em comemoração ao aniversário 
de 178 anos de Piedade. O título foi concedido pelo vereador 
Nelson Prestes de Oliveira (PSD), o “Camarão”. A cerimônia 
de entrega de homenagens contou com as presenças do pre-
feito José Tadeu de Resende (PSDB), do vice-prefeito Júnior 
JK (DEM), de vereadores e de familiares do homenageado. 
“Recebo esta homenagem com muito orgulho. Agradeço 
imensamente à Câmara Municipal e em especial o vereador 
Nelson pelo reconhecimento”, afirma Fernando.

 Resumo histórico: JOSÉ FERNANDO ROSA MACIEL, 
Nascido em 29 de janeiro de 1956, na cidade de Pilar do Sul.

Chegou em Piedade em março de 1972, já com carteira 
assinada para trabalhar como cobrador na empresa de ôni-
bus Fioravante. Concluiu a 7ª e 8ª série do ginásio nos anos 
de 1973 e 1974 no então CENECAC, hoje Escola Estadual 
Carlos Augusto de Camargo.

Celebrado pelo saudoso padre Jorge, em 1978 casou-
se com Neusa Domingues da Silva com quem tem 3 (três) 

Fernando Maciel ao lado do Prefeito Tadeu e Vice Júnior JK

Presidente da ACIP e família

Homenagem foi entregue pelo Presidente da Câmara Nelson Prestes

Presidente da ACIP recebe título 
de Cidadão Piedadense

filhos: Luciano, Lílian e Fernando e  3 (três) netos: João Vitor, 
Maria Vitória e Lucas.

No ano de 1983 deixou de ser empregado e com apoio 
da família começou a trabalhar por conta própria, quando 
adquiriu um bar no bairro Cotianos. 

No dia 5 de maio deste ano, sua empresa a Caixaria 
Liberdade completa 25 anos de atividade.

Nesses 46 anos de Piedade participou voluntariamente 
de várias entidades e teve participação muito importante 
na equipe que em parceria com a prefeitura realizaram as 
EXPAP de 2011, 2012 e 2014.

Há 10 anos é diretor da importante e respeitada Associação 
Comercial e Industrial de Piedade, a ACIP.

Hoje com 62 anos de idade ocupa o cargo de Presidente 
Executivo da ACIP, em seu segundo mandato, cabe ressaltar que 
foi eleito e reeleito com 100% de aprovação.

Fotos: J.A Comunicação
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ACIP apoia 5º Encontro Estadual 
de Carros Antigos

Palestra na ACIP destaca 
Dia Internacional da Enfermagem

A Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) foi 
apoiadora do 5º Encontro Estadual de Carros Antigos, rea-
lizado pelo Ronco Automóvel Club de Piedade no dia 6 de 
maio, na Praça da Matriz. O evento reuniu grande público e 
movimentou o comércio local, principalmente dos segmen-
tos alimentício e turístico, como bares, lanchonetes, restau-
rantes, pousadas e hotéis. 

Exposição de carros e peças, show com a banda Dan and 
His Rockers Rockabilly e diversos food trucks foram as atra-
ções da festa. O Encontro também arrecadou alimentos para 
o Lar “São Vicente de Paulo”.

O auditório da ACIP foi palco da palestra sobre o Dia 
Internacional da Enfermagem, realizada no dia 11 de maio. 
O evento contou com a presença do deputado federal, Vitor 
Lippi (PSDB), que ministrou a palestra, do prefeito José Tadeu 
de Resende (PSDB), do presidente da Câmara Nelson Prestes 
de Oliveira (PSD) e de autoridades municipais representando 
os poderes Executivo e Legislativo de Piedade.  Na ocasião 
foram apresentados os desafios e o futuro do Sistema Único 
de Saúde (SUS), além da valorização do importante papel dos 
profissionais da enfermagem para a sociedade.  A Secretaria 
agradece o apoio da ACIP que cedeu o auditório para a reali-
zação desta relevante ação no município. O Dia Internacional 
da Enfermagem é comemorado no dia 12 de maio.

Evento ocorreu no dia 6 de maio e reuniu grande público

Deputado Federal Vitor Lippi ministrou a palestra

Fotos: J.A Comunicação

Fotos: J.A Comunicação
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EMPRESAS

O Boticário passa por reforma e 
adequação da unidade do Calçadão

Loja ÉD+ comemora três anos em Piedade 
com presença da cantora Paula Mattos

Uma loja totalmente transformada e atualizada. A unidade O 
Boticário do Calçadão passou recentemente por reforma e agora 
segue novo padrão, onde o local se torna um espaço mais intera-
tivo e intuitivo. De acordo com a franquia, o modelo de loja deve 
se estender as unidades de todo o Brasil em 2018. Há mais de 40 
anos no mercado piedadense, a loja O Boticário é um dos comér-
cios mais tradicionais do município. A longevidade demonstra que 
a loja continua a acreditar no potencial comercial e econômico de 
Piedade. “O setor dos cosméticos não entra em crise. São os pro-
dutos mais fáceis para dar de presente, por conta disso está sem-
pre em crescimento”, destaca Eliane de Souza, consultora da loja, 
atuante há mais de 18 anos no ramo. O atendimento da unidade 
é das 9h às 18h30, de segunda a sábado. Entre em contato pelos 
telefones 3244-2630 e 3244-3735. Para quem se interessa em ser 
representante O Boticário, o telefone é 3244-2640.

A unidade da Loja ÉD+ de Piedade comemorou três anos em ativi-
dade no município com uma grande festa. Para marcar a data, o co-
mércio realizou promoções, sorteios e trouxe a cantora Paula Mattos 
para sessão de fotos e autógrafos. O evento foi realizado no dia 4 
de maio e atraiu o público para o estabelecimento. De acordo com 
Nelson Lage, a ÉD+ tem demonstrado crescimento ao longo destes 
anos de trabalho. “Nosso crescimento tem sido dentro do esperado 
pela empresa apesar da situação do país. Cada comerciante deve 
acreditar no potencial da cidade e garantir mais estímulos de com-
pra ao consumidor para fortalecermos o nosso comércio”, destaca. 
O horário de funcionamento da ÉD+ é das 9h às 18h30, de segunda 
a sábado. A loja fica localizada na Rua Valdomiro de Lima, 50, Centro.

ACIP apoiou a realização do evento

Atendimento de segunda a sábado, das 9h às 18h30

Foto: J.A Comunicação

Fotos: J.A Comunicação
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SORTEIO CAMPANHA 

ACIP entrega prêmios da Campanha 2018 dá Sorte - Dia das Mães

A Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) 
já entregou os primeiros R$ 12.500,00 em prêmios da 
Campanha 2018 dá Sorte, que em maio fez referência ao 
Dia das Mães. A entrega de 15 vales-compra de R$ 500,00 
e 1 vale-compra de R$ 5.000,00 foi realizada na sede da 
Associação pelo pelo presidente da entidade, José Fernando 
Rosa Maciel. Os cupons foram sorteados no dia 12 de maio, 
no Calçadão, contou com a presença do público e dos dire-
tores da ACIP, Sérgio Luiz Moreira, José Alexandre de Souza 
Furquim e Jair Fresneda. O vendedor que teve o nome no 
cupom do ganhador do prêmio de R$ 5.000,00 ganhou R$ 
200,00 em vales-compras.

Entrega do vale-compra de R$ 5.000,00 à senhora Maria Nunes Bezerra

Todos os ganhadores dos vales-compra de R$ 500,00

Fotos: J.A Comunicação
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2018 DÁ SORTE

ACIP entrega prêmios da Campanha 2018 dá Sorte - Dia das Mães
Conf ira os ganhadores dos 15 vales-compra de R$ 500,00
1 - Sônia Andréa - Iolanda Modas - Vila Maria
2 - Cristiane F. P. Camargo - Hugo Hess Materiais para Construção - Bairro Cetezal
3 - Isadora Tomaz Castanho - Anchieta Center - Jardim Secol
4 - Ana Renata Tizl - Loja Cristal - Bairro do Turvo Tapiraí
5 - Ademir Domingues - Hugo Hess Materiais para Construção - Bairro Liberdade
6 - Maria da Glória Pereira Santos - Inova Farma - Vila Amâncio
7 - Diogo Júlio R. de Camargo - Comercial Zé Pereira - Bairro dos Oliveiras
8 - Tereza Oliveira - Silvanos Cabeleireiros - Bairro Centro Sorocaba
9 - Nádia Silva - Caixaria Liberdade - Bairro Centro
10 - Wesley A. Machado Leme - Ibicolor Bairro Piraporinha
11 - Waldir Donizete Leite da Silva - Hugo Hess Material para Construção - Bairro Buenos
12 - Leda T. Yoshimura - Posto do Sérgio - Bairro Jurupará
13 - Sueli Q. N. da Silva - Lojas Diana - Bairro (a confirmar)
14 - Mateus Augusto N. Maio - Hugo Hess Material para Construção, Bairro Caetezal
15 - Rosângela M.N.G. Abreu - Ki-Loucura - Vila Moraes

Ganhadora do vale-compra de R$ 5.000,00  - Maria Nunes Bezerra

Próximo sorteio - Dia dos Pais
A ACIP já distribuiu cupons referentes ao Dia dos Pais em todas as lojas participantes da Campanha 2018 dá 

Sorte. Os sorteios ocorrerão dia 11 de agosto, no Calçadão, a partir das 14h. Serão sorteados mais mais 15 vales-
compras de R$ 500,00 e um vale-compra de R$ 5.000,00. Realize suas compras nas lojas participantes, peça seu 
cupom, deposite nas urnas espalhadas pelo comércio e boa sorte. 
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EVENTOS

Associação prestigia 
Desfile Cívico em comemoração 

ao aniversário de Piedade

ACIP é representada na Festa do Kaki Fuyu

A Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP), re-
presentada pelo seu presidente, José Fernando Rosa Maciel, 
prestigiou o tradicional desfile cívico em comemoração ao 
Aniversário de Piedade, realizado na Via Antônio Leite de 
Oliveira, no dia 20 de maio.  

O evento reuniu autoridades municipais e estaduais. 
Contou com a presença do público e teve a novidade de um 
bolo de 178 metros, servido a todos ao final do desfile, que 
contou com a participação de creches e escolas municipais, 
além de entidades, associações, cooperativas entre outras 
representatividades. 

O presidente da Associação Comercial e Industrial de 
Piedade (ACIP), José Fernando Rosa Maciel, participou da 
abertura oficial da Festa do Kaki Fuyu, realizada no dia 5 de 

Fotos: Divulgação

José Fernando Rosa Maciel, Presidente da ACIP, acompanhou o evento

Fotos: Divulgação

maio, na Associação Cultural e Esportiva (ACEP), conhecida 
como Kai Kan. O tradicional evento de Piedade contou com 
as presenças do prefeito José Tadeu de Resende, do vice
-prefeito Júnior JK, de vereadores de Piedade, do deputado 
federal Vitor Lippi, da deputada estadual Maria Lúcia Amary, 
do Cônsul do Japão Satoshi e de representantes da colônia 
japonesa de Piedade.  “Parabenizamos todos que se empe-
nharam para a realização desta importante festa que tem 
como destaque o Kaki Fuyu e da a oportunidade de mostrar 
o potencial agrícola de Piedade com a exposição de diversos 
produtos”, destaca Fernando. 

O vice-presidente do Kai Kan, Nelson Horita, afirma que o 
evento foi muito positivo. “A festa atraiu bom público e nota-
mos a presença de muitos turistas de vários estados do país”, 
ressalta Horita. O evento ocorreu nos dias 5 e 6 de maio. 
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PALESTRA

Workshop sobre 
modernização trabalhista 

é realizado na ACIP

O Auditório “Helmut Kurt Schneider”, da ACIP, recebeu 
um workshop sobre modernização trabalhista, no dia 24 de 
maio e reuniu empresários e microempresários do municí-
pio atuantes em diversos setores. 

O objetivo foi apresentar, por meio de um seminário, os 
principais pontos da modernização trabalhista. O evento foi 
realizado pelo Sebrae SP, em parceria com a CIESP e FIESP e 
contou com apoio da ACIP.

Evento contou com bom público

Foto: J.A Comunicação

Família ACERTA. Confira o que você obtém em cada módulo das consultas e escolha a que melhor atende sua venda”
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COMÉRCIO

Dia dos Namorados 2018 
deve agitar o comércio

O Dia dos Namorados, comemorado no dia 12 de junho, 
é uma das datas comemorativas mais importantes para o 
comércio. A data pretende agitar o comércio que já se pre-
para com a decoração das vitrines, anúncio de promoções e 
lançamentos de produtos personalizados para aproveitar o 
momento e alavancar as vendas.

Opções de presentes como perfumes, chocolates, flores, 
roupas, entre outros são muito procurados pelos consumi-
dores na data. Para a consultora do O Boticário, Eliane de 
Souza, as expectativas de vendas são boas. “Nas datas co-
memorativas o nosso setor dos cosméticos sempre alavanca 
nas vendas”, finaliza.
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PALESTRAS




