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Editorial

José Fernando Rosa Maciel
Presidente Executivo

Quero fazer um agradecimento especial à minha família que tanto 
me apoiou nestes últimos quatro anos que estive à frente dos trabalhos 
da Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP). Sem o incentivo 
e compreensão dos meus familiares, jamais conseguiria seguir em 
frente e concluir mais este importante ciclo na minha vida.

Agradeço a confiança da diretoria, colaboradores e todos os parceiros 
que não mediram esforços para juntos realizarmos importantes ações 
em prol ao desenvolvimento do comércio, indústria, agricultura e 
prestação de serviços. Estive ao lado de empresários competentes e 
com visão no futuro.

Ao assumir, em setembro de 2014, sabia que tinha pela frente uma 
tarefa difícil. Era um período que o país passava por um momento 
de instabilidade econômica e política que se transformou, talvez, na 
maior crise deste país, visto que até hoje não se recuperou. Em nosso 
município tivemos indústrias fechadas e muita demissão no setor, 
deixando muitos comerciantes e empreendedores preocupados, 
mas com seriedade, trabalho, comprometimento, diálogo e parceria 
conseguimos superar barreiras.

“Aqui Eu Moro, Aqui Eu Compro” foi a criação de um slogan que esteve 
em todas as campanhas e foi aprovado pelos lojistas. Palestras, cursos e 
oficinas levaram conhecimento a colaboradores e empresários de diversos 
segmentos. Oferecer novos serviços aos associados e estar atento às 
mudanças e às novas tecnologias sempre estiveram no foco da entidade.

A implantação da Feira Noturna dos Produtores de Piedade foi sem 
dúvida uma das ações importantes. A agricultura do município merece 
constante apoio e atenção, pois é a principal propulsora do comércio 
local, setor este que não foi deixado de lado, sempre teve apoio e 
atenção nos últimos quatro anos. Os principais trabalhos promovidos 
em conjunto estão divulgados nesta edição.

Agradeço novamente, a todos que caminharam juntos nesta longa 
jornada. Estou me despedindo como presidente, mas permaneço como 
membro da diretoria da ACIP e, sempre que for preciso, continuarei 
minha colaboração à Associação. Juntos, somos mais fortes!  

Agradecimento
Associação Comercial e Industrial de Piedade
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ACIP 

ACIP elege 
novo presidente
O empresário Sérgio Luiz Moreira foi eleito o novo pre-

sidente da Associação Comercial e Industrial de Piedade 
(ACIP). A eleição foi realizada no dia 24 de agosto, na sala 
de reuniões “Sérgio Barbosa Ortiz”. Também houve a elei-
ção da nova diretoria executiva, dos membros do conselho 
deliberativo e suplentes e dos membros do conselho fiscal 
e suplentes. A chapa ACIP Democrática foi eleita com 100% 
de aprovação dos associados que compareceram à eleição. 

Os empresários assinaram o livro de ata e foram encami-
nhados à sala de votação. Pedro Agostinho Bortolini foi o 
primeiro a registrar seu voto. O novo presidente, diretoria e 
conselhos estarão à frente dos trabalhos da ACIP no período 
de setembro de 2018 a agosto de 2020. A comissão eleito-
ral foi presidida pelo advogado Abner Teixeira de Carvalho, 

acompanhado dos mesários Flávio Correa de Oliveira e 
Regiane de Freitas, ambos funcionários da ACIP. 

A eleição ocorreu das 17h às 20h, conforme edital publica-
do no Informativo da Associação e mídia local. O presidente 
eleito, Sérgio Moreira, recebeu os cumprimentos do ex-pre-
sidente da ACIP, José Fernando Rosa Maciel, dos diretores da 
Associação e do vice-prefeito Júnior JK.
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Conheça Sérgio Moreira, 
o novo presidente da ACIP

Determinação, foco e superação são princípios que acompanham o 
empresário Sérgio Luiz Moreira desde muito cedo. Empresário piedaden-
se no ramo comercial de alimentos  e prestador de serviços contábeis, de 
família de origem simples e batalhadora, aos sete anos de idade começou 
a trabalhar como vendedor de sorvetes, depois foi engraxate e ingressou 
na primeira turma da então Guarda Mirim, onde surgiu a oportunidade 
de trabalhar no Pereira Supermercados e no escritório de contabilidade 
do senhor Silvino. Duas áreas que futuramente o tornaria um empresário 
de sucesso. 

Ao sair da Guarda Mirim, aos 13 anos, conseguiu seu primeiro empre-
go com carteira assinada no escritório do Torrinha. Pouco tempo depois 
surgiu, novamente, grande chance de trabalhar no ramo de contabilida-
de, desta vez, no escritório Bub Contábil, onde permaneceu como res-
ponsável pelo setor fiscal por sete anos. Em fevereiro de 1994 iniciou seu 
primeiro empreendimento no ramo de supermercado.

Sérgio Moreira é formado em Ciências Contábeis pela UNIP, casado com 
Luciene Kubaiassi Moreira. Aos 46 anos de idade foi eleito presidente da 
Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) pelo período de setem-
bro de 2018 a agosto de 2020. Conheça um pouco mais da história do novo 
presidente da entidade.

Sua primeira empresa
Sérgio Moreira abriu sua primeira empresa em fevereiro de 1994. O 

então Mini Mercado Moreira, no Bairro Paulas e Mendes, em Piedade/SP. 
De Mini Mercado para Rede Moreira Supermercados
No decorrer do tempo, expandiu, adquiriu duas novas empresas, uma 

no Bairro Cotianos e outra na Vila Olinda, passando de Mini Mercado 
Moreira para a Rede Moreira Supermercados.

KM Contabilidade
Além de atuar como empresário no ramo de comércio de alimentos, 

Sérgio Moreira tem uma segunda profissão, é contador. Em março de 1996 
abriu seu próprio escritório, a KM Contabilidade, juntamente com sua es-
posa Luciene, que exerce importante função na empresa. O escritório está 
localizado na Rua Marechal Floriano Peixoto, 247, Centro, em Piedade.  

Conciliar as duas profissões
O empresário gosta de trabalhar nos dois ramos. No comércio tem mui-

ta facilidade com o público e gosta de estar em contato com seus clientes. 
Já a contabilidade é uma paixão, uma experiência que viveu muito jovem e 
teve a oportunidade de colocar em prática.

CODEP
Sérgio Moreira foi membro do Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Econômico de Piedade (CODEP).  

Diretor da ACIP
Suas empresas sempre foram associadas à ACIP. Há 10 anos, Sérgio 

Moreira participa voluntariamente como diretor da Associação Comercial. 
Foram dois anos como diretor de SCPC e oito anos como tesoureiro.  

Representação da ACIP em Piedade
Para o empresário, a ACIP tem grande representatividade no município 

nos setores de comércio, indústria, agricultura e prestação de serviços. É 
uma importante instituição que trabalha em prol do desenvolvimento e 
progresso destes setores. 

Avaliação do ex-presidente da ACIP, Fernando Maciel
Sérgio Moreira afirmou que a gestão do ex-presidente da ACIP, José 

Fernando Rosa Maciel, foi excelente. “A atuação do empresário e amigo 
Fernando Maciel foi exemplar em todas as áreas. Sempre com muita preo-
cupação e dedicação aos assuntos da entidade e das categorias envolvidas. 
Uma pessoa que sempre procurou e se preocupou em trazer os melhores re-
sultados, e, assim o fez, tenho ele como espelho”, enaltece Sérgio. “Ressalto, 
ainda, que nos últimos anos, a ACIP fortaleceu as ações voltadas à agricultura 
do município, como a Feira Noturna dos Produtores de Piedade, entre outras 
atividades que apóiam o desenvolvimento do setor”, completa o empresário.

Manter e melhorar as ações da entidade
“Determinação, foco e superação são fatores que andam juntos. Vamos 

manter diversas ações que deram certo, buscar novos mecanismos para 
melhorar e desenvolver mais atividades, projetos e ações que possam 
contribuir para o desenvolvimento e fortalecimento do município. Vamos 
trabalhar, dialogar e estar de portas abertas para manter e abrir espaço para 
mais parcerias. Vamos continuar a promover palestras, oficinas, cursos e 
bem-estar para os empresários e colaboradores”, frisa Sérgio Moreira.

Mensagem
“Parabenizo os empresários de todos os setores e segmentos, são gran-

des guerreiros e vencedores. Como empresário, sentimos o desequilíbrio 
político e econômico que assola o nosso país, mas, não podemos pensar só 
na crise, só nas dificuldades, temos que mudar o foco, buscar alternativas, 
levantar a cabeça, acreditar, ser determinado e incansável, conscientes que 
temos problemas e desafios a serem enfrentados e superados. Nos meus 24 
anos de empresariado, vivenciei muitas mudanças e superei outras crises, 
o empresário nunca pode desanimar, tem que trabalhar sempre com garra 
e acreditando, fazer o melhor que sabe fazer: empreender”, destaca o novo 
presidente da ACIP. “Afirmo também, que a diretoria da ACIP atuará incan-
savelmente pelos associados e no aprimoramento dos serviços oferecidos, 
com profissionalismo e dedicação à você, associado. Conte sempre com o 
time da ACIP (Diretoria e Colaboradores) que trabalham pelos associados, a 
razão de nossa existência. Bons negócios”, conclui Sérgio Moreira
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Campanha 2018 dá Sorte

ACIP entrega prêmios da Campanha 
“2018 dá Sorte” – Dia dos Pais

Mais de 70 mil cupons foram colocados na urna instalada no 
Calçadão no dia 11 de agosto, data dos sorteios de R$ 12.500,00 
em prêmios da Campanha “2018 dá Sorte” - Dia dos Pais, ação 
promovida pela Associação Comercial e Industrial de Piedade 
(ACIP). Os sorteios ocorreram de forma transparente, com a 
presença de ótimo público. Os cupons foram conferidos pelo 
presidente da ACIP, José Fernando Rosa Maciel. A ocasião tam-
bém contou com a presença de um dos diretores da Associação 
e presidente eleito para o período de 2018 a 2020, Sérgio Luiz 
Moreira.

Foram sorteados 15 vales-compra de R$ 500,00 e 1 vale-com-
pra de R$ 5.000,00. A entrega dos prêmios aconteceu na sede 
da Associação no dia 16 de agosto, com a presença do presiden-
te da ACIP e do vice-presidente da entidade, Edno Aparecido de 
Souza. O vendedor que teve o nome no cupom do ganhador do 
prêmio de R$ 5.000,00 ganhou R$ 200,00 em vales-compras. O 
eletricista Luiz Alberto da Silva depositou mais de 100 cupons 
nas urnas e ganhou o prêmio de R$ 5.000,00 em vales-compra. 
“Sempre participo das campanhas promovidas pela ACIP. Esta 
ação é importante para o comércio da cidade”, ressaltou o sor-
tudo. “Agora vou atender o pedido da minha esposa e comprar 

um conjunto de estofados novo. A outra parte do prêmio vou 
comprar em várias empresas, como o Posto do Pedrão, Pontal e 
Adroaldo”, destacou Luiz Alberto. 

Confira os ganhadores dos 15 vales-compra de R$ 500,00 
e do ganhador do vale-compra de R$ 5.000

Foto: J.A Comunicação

ACIP entrega prêmios da Campanha “2018 dá Sorte” – Dia dos Pais
Mais de 70 mil cupons foram colocados na urna instalada no Calçadão no dia 11 de 
agosto,  data  dos  sorteios  de  R$  12.500,00  em  prêmios  da  Campanha  “2018  dá 
Sorte”  ‐ Dia  dos  Pais,  ação  promovida  pela  Associação  Comercial  e  Industrial  de 
Piedade  (ACIP). Os  sorteios  ocorreram de  forma  transparente,  com  a  presença  de 
ótimo público. Os cupons foram conferidos pelo presidente da ACIP, José Fernando 
Rosa  Maciel.  A  ocasião  também  contou  com  a  presença  de  um  dos  diretores  da 
Associação, Sérgio Luiz Moreira. 

Foram sorteados 15 vales‐compra de R$ 500,00 e 1 vale‐compra de R$ 5.000,00. A 
entrega dos prêmios aconteceu na sede da Associação no dia 16 de agosto, com a 
presença do presidente da ACIP e do vice‐presidente da entidade, Edno Aparecido 
de  Souza. O  vendedor  que  teve o  nome no  cupom do  ganhador  do prêmio de R$ 
5.000,00 ganhou R$ 200,00 em vales‐compras.

O eletricista Luiz Alberto da Silva depositou mais de 100 cupons nas urnas e ganhou 
o  prêmio  de  R$  5.000,00  em  vales‐compra.  “Sempre  participo  das  campanhas 
promovidas pela ACIP. Esta ação é importante para o comércio da cidade”, ressaltou 
o sortudo. “Agora vou atender o pedido da minha esposa e comprar um conjunto de 
estofados novo. A outra parte do prêmio vou comprar em várias empresas, como o 
Posto do Pedrão, Pontal e Adroaldo”, destacou Luiz Alberto. 

Confira os ganhadores dos 15 vales-compra de R$ 500,00 e do 
ganhador do vale-compra de R$ 5.000.

NOME ENDEREÇO EMPRESA 
PARTICIPANTE

R$ 5.000,00
Luiz Alberto da Silva Centro Pontal Pneus

R$ 500,00
Adoniran G. Antunes Paulas e Mendes Supermercado Moreira
Júlio Joaquim Pinto Cotianos Rede Bom Lugar
Gisele Ap. Oliveira Bom Pastor Agro Forte
Adilson Rolim Paulas e Mendes Agro Silva
André Luiz O. da Luz Vila Quintino Auto Posto Basílio
Benedito José da Luz Vila Olinda Posto Pedrão
Eliana Maria Vasconcelos B. Ciriaco ED+
Cláudio César Vila Maria Posto do Sérgio
Jane de Oliveira Cotianos O Barulhão
Valdeline C. G. Silva Parque da Torre Comercial Jimenez
Nelson Godinho Sarapuí de Cima Edir Tomioshi
Rogério Vieira Camargo Liberdade A Barateira
Marina Yara da Silva Nova Olinda Supermercado Moreira
Neide Biscaia da Cunha Liberdade Casa Zé Pereira
Lar da Mônica Furnas Bari Motos

1

R$ 5.000,00
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AÇÕES DA ACIP

Foram quatro anos de ações e importantes parcerias que potencializaram e efetiva-
ram os trabalhos da Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) nos setores do 
comércio, indústria e agricultura. Seriedade, diálogo e comprometimento foram posturas 
adotadas pelo empresário José Fernando Rosa Maciel eleito presidente da entidade com 
100% de aprovação dos associados para exercer o cargo no período de setembro de 2014 
a agosto de 2016 e reeleito em eleição com votos individuais para o período de setembro 
de 2016 a agosto de 2018. Em conjunto com a diretoria, Fernando Maciel mostrou empe-
nho e dedicação à frente dos trabalhos da ACIP. 

Implantação da Feira Noturna dos Produtores de Piedade, renovação de campanhas 
em datas comemorativas, promoção de palestras, cursos, oficinas, criação de slogan e 
muitos outros relevantes projetos que se tornaram realidade. 

Confira as principais ações

Feira Noturna
A Feira Noturna dos Produtores de Piedade foi 

o principal projeto implantado pelo presidente da 
ACIP, Fernando Maciel, e diretoria da entidade. 
Uma ação muito bem planejada e executada com 
sucesso, que potencializou a agricultura com a 
abertura de espaço para produtores de Piedade 
comercializarem seus produtos, ofereceu oportuni-
dade de renda para as entidades beneficentes e as-
sociações ligadas ao turismo e ao artesanato, além 
de disponibilizar um espaço de lazer e cultura para 
os moradores de Piedade e turistas. Está em pleno 
funcionamento desde 18 de novembro de 2016. 

Principais ações realizadas pela presidência e diretoria da ACIP nos últimos 4 anos

ACIP inicia novo portfólio 
de consultas de SCPC
Para acompanhar as mudanças de mercado e 

simplificar os trabalhos e produtos, além de aten-
der um novo portfólio desenvolvido pela Boa Vista 
SCPC, a ACIP iniciou novos serviços de consultas 
ao SCPC. Agora, as pesquisas são denominadas 
ACERTA, uma nova modalidade de consultas de 
Pessoa Física. 

Também um novo portfólio de produtos de 
consultas para análise de crédito e informações 
cadastrais de CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica), intitulado família DEFINE. 

Audiência sobre segurança pública
O presidente da ACIP participou da Audiência 

Pública sobre Segurança que ocorreu na Câmara 
Municipal de Piedade. A reunião discutiu me-
lhorias para o setor e contou com a participação 
de autoridades municipais, entidades, associa-
ções, Polícia Militar (PM), Polícia Civil e Guarda 
Municipal. 

Parcerias 
Foram firmadas parcerias com instituições 

públicas e privadas, ministradas dezenas de pa-
lestras, cursos e oficinas, realizadas campanhas 
das principais datas comemorativas. 

Semana Nacional de Trânsito 
A Semana Nacional de Trânsito contou com 

parceria da ACIP, que fez a doação de duas das 
cinco bicicletas entregues aos alunos de esco-
las do município que venceram concurso que 
desenvolveu o tema “Proteção e prioridade aos 
pedestres”. Esta foi uma iniciativa da Diretoria de 
Trânsito e Transporte Coletivo (DITRACOPI), com 
apoio da ACIP. 

Renovação de convênio
com Sebrae 
Em 2015 houve renovação de convênio com 

Sebrae por cinco anos, uma parceria que envolve 
a Prefeitura, Associação Comercial e Industrial 
de Piedade (ACIP), Associação dos Pequenos 
Produtores Rurais de Piedade (APRUP) e o 
Sindicato Rural. Dezenas de palestras, oficinas, 
cursos e outras ações já foram realizadas. 

Presidente da ACIP com Secretário de Turismo 
O presidente da ACIP, Fernando Maciel parti-

cipou da abertura da Festa e Exposição do Kaki 
Fuyu de Piedade, no Kai Kan. Na ocasião, presti-
giaram o evento o então secretário estadual de 
Turismo Roberto de Lucena. Fernando Maciel 
também está ao lado de Jarbas Favoretto, presi-
dente da Associação dos Municípios de Interesse 
Turístico (AMITur)

Fotos: J.A Comunicação
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AÇÕES DA ACIP

Principais ações realizadas pela presidência e diretoria da ACIP nos últimos 4 anos

Apoio à Expap - Exposição 
Agrícola de Piedade 
Importante evento de exposição e divulgação 

de produtos cultivados no município. Reuniu po-
pulação e atraiu muitos visitantes para Piedade. 
A ACIP participou com Stand Móvel na última 
edição do evento promovido em 2016. 

Aqui eu Moro, Aqui eu Compro 
O slogan Aqui eu Moro, Aqui eu Compro foi 

criado para mostrar a importância de consumir 
nas lojas e empresas de Piedade. Após sua 
criação, todas as Campanhas comemorativas 
receberam o slogan, que já virou marca regis-
trada na cidade.  

Caravana Iluminada de Natal 
A já tradicional Caravana Iluminada de Natal 

sempre contou com importante participação da 
Associação. Evento sempre realizado em dezem-
bro, que traz a magia do natal para o comércio da 
cidade. A ACIP também fez iluminação de natal 
em vários pontos do município. 

Dia das Crianças 
A ACIP sempre apoiou às ações que se 

referem ao Dia das Crianças com parceria com 
departamentos do setor público. 

Mulheres de sucesso no 
ramo empresarial 
Destaque e reconhecimento para mulheres 

empreendedoras que se destacam no comércio 
foram temas de matérias divulgadas nos meios 
de comunicação da ACIP. 

ACIP e 
SIMCOMECIÁRIOS 
Curso de gerente de lojas e outros cursos re-

levantes para o comércio por meio de parceria 
entre ACIP e SIMCOMERCIÁRIO. 

Inauguração do Sicoob 
Credceripa em Piedade
ACIP esteve representada na inauguração do  

Sicoob Credceripa, uma das maiores cooperativas 
de crédito da região.  

Encontro Estadual de Carros Antigos 
Apoio ao Encontro Estadual de Carros Antigos, 

um dos principais eventos promovidos no muni-
cípio que estimula o comércio local e atraiu mi-
lhares de turistas para Piedade. 

Serviço de certificação digital 
Em dezembro de 2014 a ACIP iniciou serviço 

de emissão de certificado digital pela empresa 
Confia, com atendimento personalizado aos as-
sociados, com segurança e agilidade.  

Palestra O Melhor Vendedor 
do Mundo é recorde de público na ACIP
Aproximadamente 150 profissionais da 

área de vendas do comércio piedadense lota-
ram o auditório da ACIP para assistir a Palestra 
Stand-up: “O Melhor Vendedor do Mundo”. 
O evento ocorreu em parceria entre a ACIP 
e a empresa Alavanca (Desenvolvimento de 
Pessoal e Vendas)

Festa do Kaki Fuyu e Colha e Kaki Fuyu 
ACIP sempre representada em dois grandes 

eventos: Festa do Kaki Fuyu e Colha e Pague 
Kaki Fuyu. 

Brasil tem 45 milhões de empreendedores 
Palestra do SEBRAE na ACIP destaca o empre-

endedorismo como opção de carreira.

Inauguração do SEBRAE Aqui Piedade 
O presidente da ACIP participou da inaugura-

ção do SEBRAE Aqui Piedade. Evento no prédio 
do Centro do Empreendedor e do Trabalhador 
– CET. A ocasião contou com a presença da 
ex-prefeita Maria Vicentina Godinho Pereira da 
Silva e de representantes do SEBRAE estadual e 
regional. 
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Palestra na ACIP orienta 
sobre Dengue, Chikungunya e Zika Vírus
Por meio de parceria entre a Secretaria 

Municipal de Saúde e ACIP foi realizada pales-
tra para orientar e esclarecer os apontamentos 
dos índices de notificações, transmissões e 
ações desenvolvidas no combate a Dengue no 
município.  

Palestra 
Fred Rocha 
A ACIP trouxe um dos melhores palestrantes 

do segmento de Varejo e Consumo do Brasil, 
Fred Rocha, que esteve em Piedade pela primei-
ra vez para apresentar a palestra Anima Varejo. 
Evento foi sucesso de público. 

Lançamento do livro The Fighter
Fernando Maciel esteve presente no lança-

mento do livro The Fighter - A trajetória do em-
presário Nelson Peixoto Freire para consolidar 
uma indústria no Brasil. Nelson foi presidente da 
ECIL Produtos e Sistemas de Medição e Controle 
Ltda., empresa que iniciou seus trabalhos em 
Piedade no ano de 1975. 

Cerca de 100 palestras
Em quatro anos, a ACIP promoveu cerca de 

100 oficinas e palestras em parcerias com insti-
tuições públicas e privadas. Ações levaram co-
nhecimento a diversos segmentos do comércio, 
indústria, agricultura e prestação de serviços. 

Agrishow 2015
Junto com 43 empresários e potenciais em-

preendedores agrícolas do município, o presiden-
te da ACIP José Fernando Rosa Maciel, participou 
do Agrishow em 2015.

Valorizar a agricultura 
do município
Muitas reportagens que destacaram a agri-

cultura e valorizaram o agricultor no município 
foram destaques no Informativo da ACIP.  

ACIP participa da inauguração do CEJUSC
O presidente da ACIP participou da inaugura-

ção do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 
Cidadania – CEJUSC, que também recebeu apoio 
da Associação referente à instalação. 

Marca tradicional da ACIP
A ACIP voltou a utilizar o seu logo tradicional. 

Criado por Byron Freire, o “Xará”, em 1981, o 
símbolo foi baseado no conceito de união para o 
fortalecimento das empresas piedadenses. 

100 anos da Lira São João
O presidente da ACIP, Fernando Maciel, parti-

cipou do Concerto Centenário, evento promovi-
do pela Prefeitura em homenagem aos 100 anos 
da Banda Lira São João, realizado no ‘Cariocão’. 



Curso de Formação de Brigada de Emergência 
A ACIP promoveu Curso de Formação de Brigada 

de Emergência do Corpo de Bombeiros da Polícia 
Militar do Estado de São Paulo. O evento foi realiza-
do no auditório “Helmut Kurt Schneider”, da ACIP.
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Sabatina dos candidatos a prefeito 
A ACIP promoveu uma sabatina dos candidatos 

a prefeito em 2016. Questionando sobre as ações 
e projetos para diversos setores do município. 

Novo Site da ACIP
Criação do novo Site da ACIP www.acepieda-

de.com.br. Criado em uma plataforma moderna, 
o website apresenta um novo layout e oferece 
uma navegação mais rápida e precisa, com con-
teúdo objetivo e dinâmico. 

Apoio ao setor turístico 
A Associação Amigos do Turismo Rural de 

Piedade contou com apoio da ACIP para partici-
par da Feira Nacional de Turismo Rural (Feiratur), 
promovida no Parque da Água Branca, em São 
Paulo. A ACIP é parceira em eventos voltados ao 
turismo, como o primeiro Workshop de Turismo 
promovido em Piedade pela Prefeitura, entre 
outras ações. 

Participação na inauguração 
da agência Sicredi em Piedade 
ACIP representada na inauguração da agência 

Sicredi em Piedade, instituição financeira coope-
rativa presente em 20 estados brasileiros. Parceria 
com a Sicred traz benefícios aos associados.

ACIP recebe visita do prefeito de Piedade
O presidente da ACIP José Fernando Rosa Maciel 

recebeu o prefeito de Piedade, José Tadeu de 
Resende (PSDB) e o vice-prefeito Júnior JK (DEM). 
Durante visita à entidade, onde foram discutidas 
parcerias a serem desenvolvidas no município.  

Sorteio de 7 motos
Pela primeira vez uma campanha da ACIP pro-

moveu o sorteio de 7 motos. Compra Premiada 
foi o nome da ação.  Os prêmios foram distribuí-
dos nas principais datas comemorativas: Dia das 
Mães, Dia dos Dos Pais e Natal.

Patrocínio de uniforme da COTMAP
A ACIP patrocinou 60 uniformes para a 

Cooperativa dos Trabalhadores do Meio Ambiente 
(COTMAP). Foram confeccionadas camisetas com o 
logo da ACIP. Também foi de iniciativa da Associação 
a produção de um novo logo para a Cotmap. Houve 
homenagem ao publicitário Rafael Kenji, responsá-
vel pela repaginação do logo da Cooperativa.

Jantar da ACIP
Tradicional jantar da ACIP, reuniu empresários 

e ilustres convidados do município. 

Presidente da ACIP 
recebe título de Cidadão 
Piedadense
Fernando Maciel recebeu título de 

Cidadão Piedadense na sessão solene da 
Câmara Municipal realizada no dia 19 de 
maio de 2018 em comemoração ao aniversá-
rio de 178 anos de Piedade. 

O título foi concedido pelo vereador Nelson 
Prestes de Oliveira (PSD), o “Camarão”. A ce-
rimônia de entrega de homenagens contou 
com a presença de autoridades municipais e 
de familiares do homenageado. 

70 mil em prêmios
Pela primeira vez a ACIP promove uma campa-

nha que oferece R$ 70 mil em prêmios, com vales-
compra sorteados a dezenas de consumidores. 

PL 874/16
Posicionamento e empenho da ACIP sobre a 

aprovação da PL 874/16, que regulou no estado 
de São Paulo a questão sobre a comunicação 
ao consumidor para inclusão em Sistemas de 
Proteção ao Crédito.  

Entre outros benefícios, o Projeto de Lei elimi-
nou a obrigatoriedade da comunicação por carta 
registrada AR.

1º Jogos dos Trabalhadores - A ACIP e Prefeitura 
promoveram o 1° Jogos dos Trabalhadores, que reu-
niu modalidades como Futebol, Futsal, Truco e Tênis.
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24 alunos do curso de pintor recebem 
certificados em evento promovido na ACIP

Palestra “Como motivar sua equipe” é realizada na ACIP

O curso “Pintor Predial” realizado no período de 14 de maio a 
8 de junho certificou 24 alunos. A cerimônia de entrega de cer-
tificados aos participantes ocorreu no dia 10 de agosto, na ACIP. 

O evento contou com a presença dos vereadores Daniel Dias 
de Moraes (PSB) e Mauro Vieira Machado (PT), que destacaram a 
importância da qualificação oferecida aos alunos. Também estive-
ram presentes representantes do Centro do Empreendedor e do 
Trabalhador (CET). Os ensinamentos mantiveram foco no cotidia-
no da profissão de pintor, assim como as diversas etapas de tra-
balho, que vão desde o reconhecimento do local a ser pintado, às 
técnicas e o acabamento final. As aulas teóricas ocorreram no CET 
e a prática foi exercitada nos muros do Estádio Municipal “Lino de 
Mattos”, espaço cedido pela Diretoria de Esportes e Lazer. Com a 
capacitação oferecida, Gian Carlo Pereira de Lima teve a oportuni-
dade de ampliar os conhecimentos e adaptá-los em seu trabalho. 
“Esse curso foi ótimo para mim, porque tinha alguns procedimen-
tos que eu não sabia, como por exemplo, a parte de contratos, as 
normas técnicas para tintas”, conta.

A Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP), em par-
ceria com o Sabrae Aqui Piedade, promoveu a Oficina “Como mo-
tivar sua equipe”, no Auditório “Helmut Kurt Schneider”. O evento 
ocorreu no dia 13 de agosto e contou com a participação de 22 

O curso foi promovido pelo Via Rápida Expresso, programa 
coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 
Ciência, Tecnologia e Inovação, em parceria com a Prefeitura e o 
CET. As aulas foram aplicadas pela Fundação de Apoio a Pesquisa, 
Ensino, Tecnologia e Cultura (FAPETEC).

representantes do comércio local. Quem ministrou a oficina foi o 
consultor do Sebrae Adilson Dorta Mariano. 

Mariano explanou sobre os fatores que interferem na moti-
vação. “Crescimento, desenvolvimento, responsabilidade, reco-
nhecimento e realização. Todos esses aspectos são relacionados 
com a situação de promoção. Quando há possibilidade da pessoa 
crescer na empresa. Isso motiva, gera envolvimento, aumenta a 
responsabilidade, além de proporcionar o sentimento de realiza-
ção”, destaca o palestrante. O consultor falou também a respeito 
dos aspectos desmotivadores que devem ser evitados pelas em-
presas. “Um ambiente de trabalho desagradável, políticas que 
prejudiquem o funcionário, salário abaixo do mercado, falta de 
segurança e mau relacionamento são fatores de desmotivação”, 
complementa. O evento teve o apoio da Prefeitura de Piedade, 
Cooperativa dos Produtores de Piedade (Coofarp) e Federação da 
Agricultura do Estado de São Paulo (Faesp).

Cerimônia ocorreu no Auditório “Helmut Kurt Schneider”

Foto: J.A Comunicação

Foto: J.A Comunicação
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Produção de cebola 
em destaque

Comerciantes fecham Dia dos Pais com resultados positivos

Piedade já foi conhecida nacionalmente como a “Capital da 
Cebola” por ser a maior produtora do país. Atualmente, o município 
se destaca por sua cultura diversa e de produção elevada. 

A cebola é um dos itens da grande variedade de hortifrutigranjei-
ros cultivados por aqui e ainda se destaca como a principal cultura 

de muitos agricultores. O lavrador Megumi Tanaka é um desses 
exemplos. Atuante no ramo agrícola há mais de 25 anos, Tanaka 
possui uma plantação de cebola de aproximadamente dez hectares, 
localizada no Bairro da Serra. “São dois plantios ao longo do ano: o 
de verão e o de inverno. Colhemos em torno de 40 a 50 toneladas 
do produto por hectare”, destaca.

A mercadoria é comercializada, em sua maioria, no Ceasa de 
São Paulo. O produtor também cultiva outras variedades em sua 
propriedade. “Trabalhamos ainda com repolho, beterraba, cenou-
ra, entre outros”, complementa. Em nosso município, a maior parte 
dos produtores rurais exerce a agricultura familiar. Além da família 
de Tanaka, a área do lavrador conta com os serviços de mais três 
funcionários.

Nosso município mantém suas raízes com a continuidade da 
produção de cebola, mas demonstra todo seu potencial de cultivo 
com outros produtos. São muitos itens plantados por aqui como al-
cachofra, caqui, morango, alface, alho poró, batata, pepino, tomate, 
pimentão, yakon, etc.

O “Dia dos Pais” é uma das grandes datas comemorativas 
pertencentes ao calendário nacional. Os lojistas se preparam 
anualmente para as vendas deste dia. Em 2018, comerciantes 
de Piedade obtiveram resultados positivos no “Dia dos Pais”. É o 
caso da loja Rogério Calçados, atuante há 10 anos em Piedade 
no setor das roupas, calçados e artigos esportivos.

De acordo com a gerente Marisa Bernardo, a unidade da loja 
fechou a data com 5% de crescimento em relação ao ano passa-
do. “Este ano tem empatado com 2017, mas houve uma melho-
ra no mês de agosto e isso gera boas expectativas para o resto 
do ano. Para esta data, procuramos trabalhar com produtos 
específicos e de marcas mais em conta para os pais. Oferecemos 
opções de sapatênis, camisetas, sapatos, etc.”, finaliza. 

Produto gera colheita de mais de 40 toneladas por hectare

A Rogério Calçados fica no Calçadão. 
Atendimento de segunda a sábado, das 9h às 19h

Foto: J.A Comunicação

Foto: J.A Comunicação




