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ACIP valoriza a 
agricultura do município

Piedade é o maior 
produtor de alcachofra 
do país

Empresa gera aproximadamente 
100 empregos na produção de flores

Agricultor garante que o mercado 
está favorável para o cultivo de cebola

Produção de morango 
é destaque no Estado de 
São Paulo

Produtores 
cultivam alho poró 
há 15 anos 

Entrevistas com agricultores mostram a diversificação 
e o potencial econômico no setor agrícola de Piedade
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Editorial

José Fernando Rosa Maciel
Presidente Executivo

“Hoje, o agricultor tem que ser empresário. Não deve 
só conhecer a maneira adequada de realizar o plantio e a 
colheita em sua lavoura, tem que aprender a negociar e 
vender o seu produto”. Este é o depoimento de um dos 
maiores produtores de alcachofra do Brasil, George Osaco, 
um dos entrevistados desta edição especial do Informativo 
da ACIP, que destaca o potencial econômico da nossa 
cidade: a agricultura. 

Neste momento que o setor agrícola está em foco com 
a realização de um importante evento para o setor, a EXPAP 
(Exposição Agrícola de Piedade), a Associação divulga alguns 
dos principais produtos cultivados em nosso município: 
alcachofra, morango, alho poró, cebola, beterraba, repolho, 
cenoura, entre outros. Nossa proposta é valorizar o homem 
do campo e mostrar um pouco da riqueza da nossa cidade. 

Somos o maior produtor de alcachofra do Brasil, um 
dos maiores de morango do Estado e cultivamos grande 
variedade de hortifrutigranjeiros. Os produtos cultivados 
em Piedade abastecem centros comerciais do país, sendo o 
principal deles, a Companhia de Entrepostos de Armazéns 
Gerais de São Paulo (Ceagesp). 

A Associação Comercial e Industrial de Piedade faz 
parte deste importante acontecimento. Vamos participar 
do evento com um estande móvel para informar o público 
e os agricultores sobre os diversos serviços promovidos 
pela entidade. Também vamos mostrar que,  com apoio de 
parceiros, a ACIP promove palestras voltadas ao setor agrícola 
visando informar o produtor como gerenciar e obter melhores 
resultados nos trabalhos desenvolvidos em sua lavoura. 

Estamos valorizando o trabalhador rural, responsável 
por produzir a comida que chega até sua casa. Estamos 
valorizando o nosso povo e o nosso município.

Boa leitura. 

Agricultura em foco

Agricultura

Delgaz Transportes

 Novos
Associados

Valorizar a agricultura do município
Nesta edição, a ACIP entrevista alguns agricultores que falam sobre o potencial econômico do município. 

A proposta é valorizar o trabalhador rural e participar deste importante evento promovido na cidade: 
EPAP – Exposição Agrícola de Piedade.   

Piedade tem a maior produção 
de alcachofra do Brasil
Com aproximadamente 200 hectares de área plantada, Piedade tem a maior produção 

de alcachofra do Brasil. A informação é de um dos grandes produtores da iguaria no país, 
George Osaco, que cultiva o produto no município há 57 anos. Segundo ele, atualmente 15 
famílias cultivam alcachofra em Piedade.  Para George, a agricultura é muito importante para 
o desenvolvimento da cidade. “A produção agrícola em geral é o que impulsiona economia do 
nosso município”, afirma. O produtor fala da importância de levar informação para o homem 
do campo. “A ACIP, a prefeitura e outras instituições têm que continuar oferecendo palestras 
para deixar os produtores informados sobre os assuntos do setor”, menciona. “Hoje, o agricul-
tor tem que ser empresário. Não deve só conhecer a maneira adequada de realizar o plantio 
e colheita em sua lavoura, tem que aprender a negociar e vender o seu produto. Aquele que 
entra nesta área apenas pensando em ganhar dinheiro e não tem informação, acabando cain-
do do cavalo”, explica George. “Por tanto, é fundamental que todos as entidades possam dar 
continuidade a este trabalho, que contribui para o crescimento da nossa cidade”, afirma.  

Mercado favorável para cebola, 
afirma produtor 
Um dos destaques da agricultura de Piedade é a cebola. O município já foi considerado 

a capital nacional do cultivo do legume. Dentre os inúmeros produtores piedadenses se 
encontra o agricultor Irineu Lemes, que planta cebola há mais de 45 anos e distribui para 
a Grande São Paulo.  O agricultor destaca a importância da agricultura para Piedade. “Ela é 
fundamental, pois é a base econômica do município. Se parar a produção, para também o 
comércio. O bom desempenho desse setor colabora para o bem de todos”, afirma o produ-
tor, que tem sua plantação no Bairro dos Vieirinhas e conta com 11 funcionários. 

Irineu planta cerca de 10 hectares de cebola por ano. Isso gera uma média de 400 tone-
ladas do produto. “Esse ano, ao contrário de 2013 e 2014, tivemos um mercado favorável 
para a cebola, que se manteve numa alta de preço”, conclui o agricultor. 

Fotos: J.A Comunicação
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Tomate, pimentão e pepino 
cultivados em estufas
Colher produtos de qualidade e em grande quantidade é o objetivo de qualquer agricultor. 

Nos dias atuais, o produtor também deve estar atento a formas alternativas de cultivo para 
diminuir o impacto das plantações sobre o meio-ambiente. Localizada no Bairro do Caetezal, 
as estufas do agricultor Claudemir Lepre comprovam a eficiência de uma lavoura muito pro-
dutiva e ecológica. No ramo desde 2009, o produtor, que cultiva tomate, pimentão e pepino, 
ressalta as vantagens dos investimentos em tecnologia. “A agricultura aqui é de extrema im-
portância, mas o que falta para os produtores de Piedade são investimentos em tecnologia. 
Apesar do custo inicial, ela proporciona grande aumento na produtividade da lavoura. Isso faz 
com que o investimento volte em retorno rapidamente”, destaca Claudemir, que também é 
físico e responsável pelos projetos no local. Além da produção, a preocupação é com o meio
-ambiente. “Meu sítio é todo automático. Temos um sistema de captação de água das chuvas 
que caem em uma bacia planejada. A água é absorvida pelo solo de forma natural e chega até 
as nascentes, dobrando a capacidade delas. Isso abastece meu sítio e os vizinhos do bairro”, 
afirma. “Para diminuir os gastos com água, usamos a técnica do gotejamento, que gasta 25% 
do que gastaria com o método de irrigação por aspersão”, declara.

Outro diferencial do local são as portas programadas, o sistema de adubo canalizado e 
as cortinas das estufas, que garantem o controle da temperatura da roça.  Claudemir produz 
cerca de 135 toneladas por safra e conta com uma equipe de 5 funcionários. 

Piedade é um dos maiores produtores 
de morango do Estado de SP
Piedade tem se destacado como um dos maiores produtores de morango do estado de 

São Paulo. Diversos agricultores optam pelo cultivo da fruta no município. Dentre eles estão 
os irmãos Alécio Hamaguti e Carlos Hamaguti, sócios-proprietários de uma plantação de dois 
hectares de morango, localizada na estrada da Vila Élvio. Há mais de 30 anos no ramo, os irmãos 
comercializam o produto em Piedade, São Paulo e norte do país e geram 16 empregos diretos na 
lavoura. “A maior parte dos nossos funcionários é de Piedade. Isso faz circular dinheiro na cidade 
e movimenta o mercado, pois eles recebem e gastam aqui mesmo”, conta Carlos Hamaguti.  
A média de produção da plantação dos Hamaguti é de 100 mil caixas de morango por ano. 
“Estamos localizados em uma região privilegiada. É por isso que existe essa variedade de produ-
tos cultivados aqui. Além do solo fértil, o clima ajuda bastante”, afirma Carlos.

Repolho, cenoura, beterraba e batata 
são comercializados para as regiões sudeste, 
norte e nordeste
O solo fértil e o clima favorável colaboram para a diversidade do plantio de frutas, legumes 

e verduras em Piedade. Por conta disso, alguns produtores cultivam muitos itens. É o caso do 
agricultor Ivan Yamanaka, que planta cenoura, beterraba, repolho, batata e cebola na mesma 
roça. “Distribuímos nossos produtos em São Paulo, para o norte e para o nordeste”, ressalta 
Ivan.  No ramo há 12 anos, o agricultor ressalta o cultivo de repolho. “O repolho é o nosso for-
te. Produzimos uma média de 400 mil caixas por ano”, afirma. A plantação de Ivan, localizada a 
beira da represa de Itupararanga, possui uma extensão de aproximadamente 100 alqueires e 
conta com uma equipe de 25 funcionários, mas em época de safra pode chegar a 100.

Há 15 anos cultivando alho poró 
No ramo há 15 anos, Joaquim Leite e o sobrinho Adriano Leite realizam o cultivo de 

alho poró, no Bairro dos Leites. O clima frio de Piedade colabora com o desenvolvimento 
da plantação. “Durante o ano, produzimos em média 60 mil dúzias de alho poró. No verão, 
além das altas temperaturas, existem muitas chuvas que danificam os produtos. Por isso, 
a melhor época para a produção é o inverno, onde temos um melhor aproveitamento das 
roças”, relata Joaquim. 

Segundo os produtores, o mercado de Piedade é bom. “Aqui nós temos um mercado 
aquecido em relação ao comércio de alho poró. Temos muita estabilidade, pois os preços 
se mantém regulares durante o ano todo”, confirmam os agricultores, que mantém uma 
lavoura de dois hectares.

Fotos: J.A Comunicação
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ACIP terá estande móvel na EXPAP
A Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) estará com um estande móvel na Exposição Agrícola de Piedade, 

que acontece entre os dias 12 e 13/09, nas dependências do Piedade Futebol Clube (PFC). No estande haverá distribuição do 
Informativo da ACIP, que traz edição especial com entrevistas de produtores rurais que falam sobre o potencial econômico do 
município: a agricultura. 

No local, equipes de colaboradores da Associação também estarão à disposição para informar o público sobre os serviços 
realizados pela entidade e mostrar as vantagens oferecidas aos agricultores que tiverem o interesse de ser um associado. 

EXPAP  - A Exposição Agrícola de Piedade – Expap 2015 terá como foco a capacitação, inovação e tecnologia relacionadas 
ao campo. O evento terá palestras que abordam temas como agroecologia e comercialização, exposições com design inovador, 
serviços disponibilizados pelo SEBRAE e até um jogo desenvolvido para divulgar o turismo rural de Piedade. Entre as atrações 
culturais, um grupo de Teatro com temática voltada para a Agricultura Familiar e violeiros de Votorantim. De acordo com os 
organizadores, a proposta é disseminar informações e estimular a troca de conhecimento entre participantes.

O recinto de exposições será planejado para garantir visibilidade e organização dos produtos que representam a agricultura de 
Piedade, cercado por jardins de hortaliças e flores. A Expap terá ainda venda de produtos agrícolas, cuja receita será revertida para 
o Fundo Social de Solidariedade, e estandes com máquinas e implementos agrícolas. O SEBRAE móvel também estará à disposição 
dos produtores. O turismo terá destaque no evento, com um recinto específico, para divulgar empreendimentos locais e, princi-
palmente, o turismo rural de Piedade. Neste espaço também estarão expostos artesanatos do município. A Expap reservará aos 
visitantes atrações de grande qualidade, como o Grupo de Viola de Votorantim, um grupo de Teatro trazido pela parceria SENAR/
SEBRAE e o conjunto musical Cheiro da Terra. Outras atrações devem confirmar participação nos próximos dias.

Flora Fujimaki gera cerca de 100 empregos
Piedade também produz flores em larga escala. Localizada no km 108,5 da Rodovia SP-250, a 

Flora Fujimaki é um dos destaques do município. Há 20 anos no ramo, Mareo Fujimaki, proprie-
tário da flora, fala sobre o impacto econômico da empresa para Piedade. “Geramos 96 empregos 
diretos e procuramos comprar sempre no comércio local. Isso, com certeza, movimenta a econo-
mia da cidade”, afirma o empresário.

Com uma área de mais de 80000 metros de estufa, a Flora Fujimaki produz em média 35 mil 
vasos de flores por semana. “Trabalhamos com o cultivo de flores do tipo begônia de diversas 
cores. Os produtos são vendidos na cidade de Holambra, capital das flores”, conclui Mareo.

Produtor cultiva seis alqueires de Yakon
Yakon é um tubérculo de origem peruana. Apesar de ter sido descoberto nas cordilhei-

ras dos Andes, o Yakon chegou a Piedade importado do Japão. Com uma extensão de seis 
alqueires, localizada no bairro dos Prestes, a roça do agricultor Donizete Prestes é a grande 
produtora de Yakon no município. 

De acordo com José Anésio, técnico em Agricultura da Prefeitura de Piedade, a horta é a 
maior produtora de Yakon do Brasil. “Essa roça, de acordo com um cálculo de média anual, 
produz mais de 500 toneladas do produto”, afirma. A produção de Yakon é mais um destaque 
na agricultura piedadense. “O clima dessa região é favorável ao cultivo do tubérculo, pois esta-
mos a uma altitude de 1000 metros. O frio contribui para a produção. É possível colher Yakon 
o ano todo”, conclui José Anésio.

Fotos: J.A Comunicação
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ACIP entrega prêmios 
aos ganhadores da  Campanha do 
Dia dos Pais - Meu Pai é Mais
O presidente da Associação Comercial e 

Industrial de Piedade (ACIP), José Fernando 
Rosa Maciel, e sua equipe de colaboradores 
entregaram os prêmios aos ganhadores da 
Campanha do Dia dos Pais 2015 – Meu Pai é 
Mais. O sorteio ocorreu no dia 8/8, na Praça 
Coronel João Rosa (Matriz) e contou com 
grande participação do público, que também 
prestigiou a apresentação musical da dupla 
Carlinhos Salles e Paulinho. 

Adriano Roberto Corrêa Ramos, morador 
do CDHU da Vila Quintino, foi o ganhador 
da TV de 55”. O sortudo depositou apenas 
cinco cupons na urna que estava no Posto do 
Sérgio. “Depositei os cupons no mesmo dia 
do sorteio. Estou muito feliz por receber o 
prêmio. Parabéns à ACIP”, destacou Adriano.

Sidnei Ramos Augusto, que foi um dos 
ganhadores do passeio de barco na Represa 
de Itupararanga com direito a um acompa-
nhante, também recebeu o prêmio na Praça. 
O outro ganhador do passeio de barco e os 
vencedores da diária para duas pessoas na 
Pousada Recanto Primavera com almoço e 
pesca esportiva, receberam seus prêmios na 
sede da ACIP, no dia 11/8. 

“Trabalhamos com empenho para aten-
der as expectativas dos comerciantes que 
puderam oferecer produtos de qualidade, 
além de preço e condições de pagamentos 
aos seus clientes. A Associação mais uma 
vez fez sua parte, contribuindo para o for-
talecimento do comércio local”, afirmou o 
presidente da ACIP. 

Confira a relação de nomes dos ganhadores  
Adriano assina documento ao receber prêmio da ACIP Ganhadora da Diária no Recanto Primavera

Gerente Comercial da ACIP entrega prêmio à ganhadora

Fotos: J.A Comunicação

Fernando Maciel entrega brinde à participante

Sidnei Ramos ganhou passeio de barco

Adriano Roberto recebe a TV “55 do presidente da ACIP Ganhadora da Diária no Recanto Primavera

Colaboradores da ACIP distribuem senhas ao público Carlinhos Salles e Paulinho foi a atração musical do evento Camilly Matheus também recebeu como prêmio o passeio de barco

Campanha 
da ACIP entrega 
63 kits de pesca    
As lojas participantes da Campanha 

do Dia dos Pais promovida pela ACIP 
realizaram a entrega de 63 kits de 
pesca. Gerentes e proprietários de cada 
estabelecimento comercial sortearam o 
prêmio, que foi entregue aos respectivos 
ganhadores.

Confira a relação de 
nomes dos ganhadores dos 
kits de pesca      >>>

Comércio   Ganhador
A Barateira   Maria Antonia Santo da Cruz
Agro Forte   Ana Dias de Moraes
Anchieta Center  Amarildo Antonio
Andrade Calçados  Clarice S. Yoshizaki
Auto Posto Jimenez  Jorge Arassauh
Auto Posto Cesar  Valdir Domingues
Baby Sound   Guilherme  Carolino de Almeida
Baiano Presentes  Vanessa Maria Macedo
Beltrame   Jose Maria Marque
Cantina Fratello’s  Maria Eduarda S. Jurassaki
Casa de Carnes Rodrigues  Cilene Ap. Simão
Casa Zé Pereira Ferramentas  Marcelo Mendes da Silva
Casa Zé Pereira Utilidades Domesticas Luiz Felipe P. de Campos
Casas Virgílio   Evanina Soares Hess
Ci Mendes   Mario da Rosa
Cybelar   Marineide Minitti Lopes Leite
Diana Moveis   Herika Godoy Gomes
Edir Tomioshi   Marcio Henrique Oliveira
Farmácia Luiz e Hilda  Sara T. de Oliveira
Fármacia Sakaguchi  Pedro Alves dos Santos
Farma Cimco   Roberta de Oliveira Neto
GV Veículos   Fernando Oliveira Linares
Himawari Modas  Karen Leite de Andrade
Hugo Hess   Jose Laercio Soares
Inova Farma   Oswaldo Leite de Andrade
Iolanda Calçados  Vivian Aos Ishimoto
Iolanda Modas   Josiane Vieira Menino
Ki Loucura   Dirmo Pinto de Camargo Filho
Lider   Rita de Cassia da Silva
Loja Cristal   Edna Zeferino Torres
Loja ED+   Wanderlei Jacintho
Lojas Diana   Ana Caroline da Silva Cunha
Magazine 10   Douglas Soares da Silva
Marilda Lingerie e Pijamas  Luiz Henrique Adami
Materiais e Soluções Elétricas Adroaldo Clodoaldo Santana Torres
Morato Presentes  Neto Alves
O Boticário Centro  Reginaldo Vieira Aranha
Óticas Carol   Milton Ribeiro
Padaria Vitoria   Esequias Pereira Oliveira
Pontal Pneus   Daniele G. de Freitas
Posto Basilio   Dirceu Alves de Oliveira
Posto do Pedrão  Ronaldo Vieira Ribeiro
Posto do Sergio Correio  Marcela Cristina Pereira
Posto do Sergio Diesel  Cristiane Saldanha Pedroso
Posto do Sergio Matriz  Renan de Mattos
Rede Bom Lugar Supermercados Jeremias Castanho
Rede Lar   Fatima Ap. Vieira
Relojoaria Mikami  Raquel Tavares Cassetari
Robell   Jose Ap. Rocha
Santa Rosa Materiais de Construção Jose Pedro Moreno de Oliveira
Sinhá Moça   Walter de Oliveira
Solo Instrumentos Musicais  Ivone Oliveira Proença de Camargo
Supermercado Pereira Centro  Eliza Domingues Vieira
Supermercado Pereira Centro  Flavio Henrique Moraes
Supermercado Moreira – Cotianos Elias F. Pedroso
Supermercado Moreira – Vila Olinda Bruna Soares da Silva
Supermercado Moreira- Paulas e Mendes Marcio Luiz Vaz da Cunha
Supermercado Pereira Matriz  Geraldo Duarte Martins
Supermercado Pereira Matriz  Jose Carlos Diniz
Xavier Materiais Para Construção Angelino Lopes da Silva
Yoshizaki Irrigação  Antonio N. Ramos
Zarboch   Josiane Alves da Luz

Nome    Prêmio   Comércio
Adriano Roberto Correia Ramos  TV 55 polegadas  Posto do Sérgio
Camila Nascimento de Freitas  Diária Recanto Primavera Loja ED +
Aline Fernanda G. Guedes  Diária Recanto Primavera Farma Cimco 
Sidnei Ramos Augusto  Passeio de barco  Supermercado Pereira - Filial
Camilly O. C. Matheus  Passeio de barco  Xavier Mat. Para Construção

Comércio
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Adquira seu convite e prestigie 
o jantar mais tradicional da cidade

Condomínio Residencial Villàggio da Torre 
inaugura apartamento decorado

Um dos eventos mais tradicionais do município - Jantar da ACIP, já tem data marcada. Ocorrerá no dia 31 de outubro e os 
convites já estão sendo vendidos na sede da Associação. Uma grande festa que reúne empresários, comerciantes e autorida-
des municipais. O jantar será realizado no Olinda Country Club, a partir das 21h. Além de saborear uma deliciosa refeição, os 
convidados contarão com a apresentação musical da Banda Novo Estilo. 

O convite custa R$ 80,00 por pessoa. Cada empresa associada tem o direito de adquirir, no máximo, quatro convites. Haverá 
possibilidade de parcelamento no boleto. Os convites são limitados e os lugares e mesas são numerados. Não há reservas. 
Também será disponibilizada uma lista de espera para os associados interessados em comprar mais de quatro convites. Neste 
caso, a Associação entrará em contato havendo sobras de convites. O expediente da ACIP é das 8h30 às 18h. Outras informa-
ções podem ser obtidas pelo telefone (15) 3344-9770. 

Projeto pioneiro e inédito em Piedade, o condomínio residencial Villàggio da Torre foi recém-inaugurado em comemoração 
ao aniversário de 175 anos de Piedade.  São 48 apartamentos com área privativa de 52,14m² (2 dormitórios, banheiro, sala, 
cozinha e lavandeira), além de uma vaga de garagem. O empreendimento está localizado em uma das áreas residenciais mais 
valorizadas de Piedade (Rua Chosako Nohama, 247, Parque da Torre). Oferece uma das vistas mais privilegiadas para as belezas 
naturais do município.  

Nas áreas de lazer, o empreendimento conta com sete áreas gourmet, sendo seis delas localizadas no alto de suas três 
torres e uma na área térrea próxima a seu playground.  Com suas obras já finalizadas, o empreendimento está aberto para 
visitas em seu apartamento decorado, de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 17h, e aos sábados e domingos, das 8h às 15h.  Os 
apartamentos estão disponíveis para compra e financiamento. O Grupo Piedade oferece total assessoria para os compradores 
na negociação e viabilidade de crédito. Informações: (15) 3244-4390 e (15) 99623-5181 villaggiodatorre.com.br.




