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Fernando Maciel 
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Editorial

José Fernando Rosa Maciel
Presidente Executivo

Possibilitar meios que proporcionam conhecimento ao 
empresariado local é uma ação que, cada vez mais, está 
se tornando rotina na Associação Comercial e Industrial 
de Piedade (ACIP). Cursos, oficinas, palestras, campanhas, 
entre outras atividades são promovidas com o objetivo de 
fortalecer o comércio. 

Por meio de parcerias com importantes instituições, 
iniciativa privada e poder público, a ACIP oferece 
capacitações e qualificação para o dia-a-dia do empresário 
e de seus colaboradores. 

Recentemente, o Seminário “Gestão em Tempos de Crise” 
atraiu mais de 110 pessoas para o auditório da ACIP, onde 
profissionais de diversos segmentos do comércio participaram 
do acontecimento. O evento foi promovido pelo Sebrae e teve a 
finalidade de sensibilizar os participantes sobre os desafios que 
precisam ser superados, diante do atual cenário econômico 
que o país está enfrentando. Todos aprenderam técnicas 
de gerenciamento e de controle da empresa, no qual os 
profissionais debateram ações que ajudam minimizar os efeitos 
negativos da crise. Ainda com a proposta de oferecer novos 
caminhos aos lojistas, a ACIP e o Sincomerciários (Sindicato dos 
Comerciários) realizam o curso gratuito de Gerente de Loja que 
oferece técnicas utilizadas para melhorar o desempenho dos 
profissionais e, consequentemente, da empresa. 

O tema Coach, apresentado por meio de palestra promovida 
pela piedadense Márcia Tardelli, chamou a atenção de muita 
gente que tem interesse de alcançar seus objetivos. 

Estes são, apenas, alguns exemplos mais recentes das 
atividades oferecidas pela Associação, que está comprometida 
com o fortalecimento do comércio e com o desenvolvimento 
do município. 

Oferecer qualificação 
ao comércio

Seminário

- Supermercado Morcegão
- Tardelli Turismo
- Divas Modas
- Alex Bueno Imóveis
- Mendes Embalagens

 Novos Associados

Fotos: J.A Comunicação

- Empreendimentos 
   Imobiliários Piedade
- Venda da Leila
- Hélio Soares da Silva Comércio 
  de Hortifrutigranjeiros

Público lota auditório da ACIP para assistir 
Seminário “Gestão em Tempos de Crise

Mais de 110 profissionais de vários 
segmentos do comércio lotaram o 
auditório “Helmut Kurt Schneider - da 
Associação Comercial e Industrial de 
Piedade (ACIP), para assistir o Seminário 
“Gestão em Tempos de Crise”, promovido 
pelo Sebrae no dia 22/9. 

O evento, que contou com a 
presença do presidente da ACIP José 
Fernando Rosa Maciel, teve o objetivo 

de sensibilizar empresários sobre os 
desafios que precisam ser superados 
perante o atual cenário econômico que o 
país está passando. 

Os participantes tiveram a 
oportunidade de obter conhecimento 
sobre técnicas de gerenciamento e de 
controle da empresa, além de debater 
ações visando minimizar possíveis efeitos 
negativos da crise. Durante o Seminário, 

o público assistiu duas palestras: uma 
voltada para a área administrativa, 
que apresentou um panorama sobre o 
momento atual da economia brasileira e 
como administrar diante da crise; a outra 
mostrou a visão pelo ângulo das finanças, 
abordando as tendências econômicas 
entre 2015 e 2016. O Seminário contou 
com parceria da ACIP, Prefeitura, 
Sindicato Rural de Piedade e Cofarp.

Mais de 110 profissionais participam do evento Palestrante explica como superar crise

Seminário atrai grande público; palestrantes apresentam ações que visam minimizar possíveis efeitos negativos da crise

Presidente e gerente da ACIP com palestrantes
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Curso

Palestra sobre Coaching 
e lançamento de livro na ACIP

Sincomerciários realiza curso 
de gerente de loja na ACIP

ACIP participa de reunião de Associações Comerciais 

Como o Coaching pode mudar a minha vida? Esse foi o tema da palestra realizada 
no dia 18/9, no auditório “Helmut Kurt Schneider”, da Associação Comercial e Industrial 
de Piedade (ACIP). A palestra, apresentada pela piedadense Márcia Tardelli, que é Coach 
de Carreira & Missão de Vida, destacou o desenvolvimento desta nova técnica que já 
está presente em mais de 50 países, contribuindo com milhares de pessoas.  Na ocasião, 
Márcia lançou seu livro “Por que Sou Coach?”.  Segundo a escritora, o Coaching é uma 
ferramenta que ajuda pessoas a descobrirem e alcançarem seus objetivos. O evento foi 
sucesso de público e, logo após a palestra, a Acip ofereceu um coquetel aos convidados.

Parceria entre Sincomerciários e Associação Comercial e Industrial de Piedade 
(ACIP) traz para o município o curso gratuito de Gerente de Loja, realizado entre 
os meses de setembro e outubro, no auditório “Helmut Kurt Schneider”, no 
prédio da Associação. O curso é dinâmico, com aulas teóricas e práticas, que 
proporcionam as técnicas necessárias para moldar um completo gerente. Mostra 
que o profissional tem a missão de fazer com que a empresa tenha o melhor 
rendimento possível.  O objetivo é treinar gerentes para melhorar o seu desempenho 
e, consequentemente, da sua empresa.

A Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) esteve representada 
na reunião de associações comerciais pertencentes à região de Sorocaba 
(R.A.09). O encontro foi realizado no dia 27/8, no Hotel Villa Rossa, em São 
Roque. O evento contou com a participação de 19 cidades. Representando a 
diretoria da ACIP, estava presente o primeiro secretário, Anderson Luis Girotto. 
Ainda representando a entidade, compareceram o gerente administrativo, 
Felipe Venturelli e o gerente comercial, Marcos Sanctis. O encontro ocorre 
mensalmente e tem o objetivo de tratar assuntos de interesse comum das 
entidades e seus integrantes, buscando o fortalecimento das associações 
comerciais da região. Cada associação representa as necessidades e anseios 
de milhares de empresários de vários setores de atividade. A união das 
associações é importante para elevar a voz de seus associados.   

Doação de leite à Santa Casa
O evento arrecadou 34 litros de leite que foram doados pela ACIP 

à Santa Casa de Misericórdia de Piedade no dia 21/9. 

Palestrante dá dicas de como as 
pessoas podem alcançar seus objetivos

Os cursos profissionalizantes realizados pelo sindicato, que tem apoio da Federação dos 
Empregados no Comércio do Estado de São Paulo – Fecomerciários, qualifica e requalifica o 
profissional para um atendimento diferenciado.

Curso tem participação de pessoas que visam a qualificação profissional

Grande público participa do curso

Café oferecido no intervalo do evento

Palestrante e presidente da ACIP

19 cidades são representadas na reunião em São Roque

Fotos: J.A Comunicação

Fotos: J.A Comunicação
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Um ano de Gestão

Fortalecer o comércio e promover atividades 
ligadas à agricultura são os desafios de um ano 

de gestão do presidente da ACIP
Criar mecanismos que fortaleçam o setor comercial, oferecer apoio à 

indústria e promover ações voltadas ao setor agrícola foram os principais 
desafios na gestão de um ano do presidente da Associação Comercial e 

Industrial de Piedade (ACIP), José Fernando Rosa Maciel. 

Avaliação deste primeiro 
ano de mandato frente à ACIP
Eu avalio como positiva. Foi um ano 

de muita dedicação, de criação de novos 
apelos para fortalecer o comércio e para 
trazer benefícios ao município. 

Sobre as Campanhas
Sou otimista em tudo que faço. 

Isso somado ao empenho da diretoria 
e dos colaboradores da ACIP; todas 
as campanhas foram realizadas com 
sucesso, atingindo as expectativas de 
todos. As ações contaram com grande 
participação dos lojistas e ótima aceitação 
dos consumidores. Entendo que a 
criação do slogan “Aqui eu Moro, Aqui 
eu Compro” vem colaborando bastante 
para movimentar as vendas no comércio 
em épocas de datas comemorativas.

Cursos, oficinas e palestras
Foram mantidas várias parcerias 

com diversas entidades e com o setor 
público para a realização de cursos, 
oficinas e palestras voltados aos setores 
do comércio, indústria e agricultura. A 
ACIP também abriu espaço para novos 
parceiros e está de braços abertos para 
aqueles que têm interesse de desenvolver 
atividades junto à Associação. 

Apoio à indústria
Embora o momento seja delicado 

para o setor, sempre debatemos 
em reuniões medidas que possam 
apoiar o desenvolvimento desta área 
no município. No ano passado, por 

exemplo, a ACIP teve a iniciativa de 
prestar apoio a diversos trabalhadores 
de uma indústria que foi fechada. 
Imediatamente, a associação comunicou 
que estava recebendo currículos para 
posteriormente encaminhá-los para 
várias outras indústrias, com o objetivo de 
ajudar a recolocação daquelas pessoas no 
mercado de trabalho.

Ações voltadas 
ao setor agrícola
A economia de Piedade é, em sua 

maioria, gerada pela agricultura. Não 
tem como pensar em qualquer melhoria 
para a cidade sem pensar na produção 
agrícola do município. Durante o ano 
foram realizados diversos cursos e 
palestras que atendiam ao perfil do 
pequeno e médio produtor. Também 

estamos usando nossos meios de 
comunicação para divulgar os produtos 
de Piedade. Além dos cursos e palestras, 
eu tenho frequentado feiras agrícolas 
com o objetivo de aprender e conhecer 
as novidades do ramo para poder 
repassar as informações aos associados 
que tenham interesse.

Participação da ACIP na EXPAP 
Aproveitamos a oportunidade para 

mostrar aos visitantes os produtos 
e serviços oferecidos pela ACIP, 
principalmente alguns trabalhos voltados 
aos produtores rurais. Foi um trabalho 
muito importante para a Associação.

Quadro de sócios
Em relação ao quadro de sócios, 

houve um comportamento normal com 
algumas baixas por diversos motivos e 
um número maior de adesão que nos 
deixa satisfeitos.

Jantar da ACIP 
Convidamos a todos para participar 

do Jantar da ACIP, que será realizado 
dia 31 de outubro. Será novamente um 
grande evento, sendo considerado uma 
confraternização do empresariado local. 

Parceria com eventos
É importante participarmos de 

eventos promovidos no município, como 
foi o caso da EXPAP, e também iniciativas 
como os Jogos dos Trabalhadores e 
Semana do Trânsito. 

Reunião de Associações
A ACIP sempre participa da reunião 

mensal que tem como objetivo tratar 
de assuntos com interesse comum das 
entidades e seus associados, buscando 
o fortalecimento das associações 
comerciais da região. Cada associação 
representa as necessidades e anseios 
entre milhares de empresários de 
vários setores de atividade.

Crise 
Primeiro, ela é uma crise de âmbito 

nacional. Dessa forma, todos sentiram, 
além do comércio, a indústria 
também foi afetada, entretanto, os 
impactos foram sentidos com menor 
intensidade em Piedade devido ao 
setor agrícola da cidade. A agricultura 
tem uma representação muito grande 

e faz com que a gente não sofra tanto. 
Exemplo disso é a abertura de diversas 
empresas nesse período e as reformas 
de fachadas e ampliação de outros 
tantos. A crise é real, mas o comércio 
permanece forte graças a agricultura.

Expectativas para o 
comércio nos próximos meses
A expectativa é boa, estamos saindo 

do inverno e com isso a produção agrícola 
melhora. Daqui para frente, a sensação é 
de um final de ano sem medo.

Campanha de natal
A campanha de natal já está 

praticamente pronta, faltando apenas 
uns detalhes, coisas pequenas para 
serem finalizadas e anunciadas.

Mensagem
Fernando Maciel - Gostaria de dizer 

aos associados que a diretoria da ACIP 
continuará trabalhando para que o 
comércio de Piedade se mantenha 
forte. Atualmente, a crise que o 
país passa afeta muito pouco nosso 
município, pois aqui produz alimento, 
o bem mais precioso da humanidade. 
Estamos otimistas e temos a certeza 
que com empenho, dedicação e 
parceria nossos comerciantes irão 
superar este momento instável da 
economia brasileira. Juntos, somos 
mais fortes. 

José Fernando Rosa Maciel, presidente da ACIP

Presidente da ACIP durante Campanha promovida para fortalecer o comércio local; entrega de brinde em sorteio na Praça da Matriz
Fernando recebe livro de Nelson Peixoto, importante 

representante da indústria de Piedade

Fernando Maciel presente nos eventos promovidos em parceria com o Sebrae

Fotos: J.A Comunicação
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Agricultura Comércio

ACIP em contato com 
agricultor na EXPAP

Informar os serviços oferecidos pela Associação Comercial e Industrial de Piedade 
(ACIP) aos produtores rurais. Este foi o principal objetivo da entidade que participou 
com um estande móvel na Exposição Agrícola de Piedade (EXPAP), realizada nos dias 
12 e 13/09, nas dependências do Piedade Futebol Clube (PFC). No local, houve a 
distribuição do Informativo da ACIP que publicou edição especial sobre agricultura, além 
de contar com a presença de funcionários que informaram o público sobre as atividades 
e trabalhos desenvolvidos pela Associação.  

Movimento compre 
do pequeno negócio

O Sebrae está oferecendo ações em 
todo o país com a proposta de preparar 
empresas para o mercado e para o Movimento 
#compredopequeno que acontece no dia 5 
de outubro. O cronograma inclui seminários, 
clínicas tecnológicas, consultorias, cursos, 
orientações técnicas e caravanas. 

Acesse www.compredopequeno.com.br/
empresario e inscreva-se no Movimento.

Você também pode ligar para 0800 570 
0800 ou procurar o Sebrae mais próximo de 
você. Pequeno empreendedor, faça parte do 
Movimento #compredopequeno e comece 
a semana com todo o gás. O dia 5 de outubro 
foi uma data instituída para dar ainda mais 
visibilidade para o pequeno negócio. Mas você 
pode valorizar esses empreendedores todos os 
dias, escolhendo pequenos negócios próximos 
da sua casa, do seu escritório ou até na internet. 
Não tem hora, nem lugar! O importante 
é escolher comprar do pequeno negócio. 
#compredopequeno

Fonte : www.compredopequeno.com.br

Programa ALI em Piedade

O Programa Agentes Locais de Inovação, 
do SEBRAE em parceria com o CNPq, objetiva 
promover a prática de soluções inovadoras 
e na melhoria da gestão das empresas de 
pequeno porte, tornando-as mais competitivas 
no mercado através de orientação proativa 
e personalizada. Esta orientação é realizada 
por Agentes Locais de Inovação que visitam 
os empreendimentos, apresentam soluções e 
oferecem respostas às demandas do negócio. 
As mudanças geram impacto direto na gestão 
empresarial, na melhoria de produtos e 
processos e na identificação de novos nichos de 
mercado para os seus produtos. O programa tem 
abrangência nacional e está consolidado como 
estratégia de competitividade e diferenciação 
para as empresas de pequeno porte. 

Outras informações podem ser obtidas no 
Sebrae – Posto de Atendimento em Piedade 
pelo telefone (15) 3244-1522.

Presidente da ACIP na abertura do evento
O presidente da ACIP, José Fernando Rosa Maciel, participou da abertura oficial da 

EXPAP.  A ocasião contou com a presença da prefeita Maria Vicentina Godinho Pereira da 
Silva, de autoridades municipais, presidentes de associações e de entidades, produtores 
rurais, entre outros profissionais. O evento teve como foco a capacitação, inovação e 
tecnologia relacionadas ao campo, contendo palestras que abordaram temas como 
agroecologia e comercialização. O local proporcionou exposições com design inovador, 
serviços disponibilizados pelo SEBRAE, tenda de artesanato, divulgação do turismo rural, 
atrações culturais, entre outras atividades. 

Presidente da ACIP ao lado de autoridades municipais; evento mostra diversidade agrícola da cidade

Fran Modas investe em novas instalações

Salão Primos comemora 20 anos 
de atividade em Piedade

A loja de roupas femininas Fran Modas foi reinaugurada em novo 
endereço no dia 19/9. No ramo há 25 anos, Francisca França Vieira, 
proprietária da loja, conta o motivo da mudança. 

“Mudamos de endereço para acomodar melhor nossos clientes em 
um espaço maior”, relata a empresária. A Fran Modas oferece linha 
completa de roupas femininas, da modinha ao plus size, e acessórios. 
Francisca ainda destaca o movimento da loja. “Mesmo com a crise 
estamos conseguindo manter um bom movimento”, afirma. 

O Salão Primos comemora 20 anos de atividade neste mês. O 
estabelecimento oferece diversos serviços. “Além de corte masculino e 
feminino, trabalhamos com maquiagem, depilação, massagem, limpeza de 
pele, manicure, entre outros”, destaca Rosauro Jacintho, sócio- proprietário 
do salão. Atualmente o Primos Cabeleireiros conta com equipe de oito 
funcionários. “Evoluímos bastante desde nosso começo. Já fizemos duas 
mudanças de endereços por causa do aumento da clientela. Só tenho a 
agradecer a Deus, aos clientes, família e amigos”, finaliza Rosauro. 

O novo endereço da loja é na Rua 
Cônego José Rodrigues, nº 19 – Centro. 
O telefone da loja é (15) 3244 – 2626.

O Salão Primos fica localizado na 
Avenida Antônio Corrêa da Silva, nº 
60 – Centro. O telefone para contato é 
(15) 3244 – 4412 ou (15) 99814 – 4185.

Fotos: J.A Comunicação

Fotos: J.A Comunicação
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Jantar da ACIP 
acontece próximo dia 31

Ainda dá tempo de adquirir o 
seu convite para participar de um 
dos eventos mais tradicionais do 
município - Jantar da ACIP. 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.  O evento ocorrerá no dia 31 
de outubro no Olinda Country Club, a 
partir das 21h. Os convites estão sendo 
vendidos na sede da Associação. Uma 
grande festa que reúne empresários, 
comerciantes e autoridades municipais. 

Cardápio 
Jantar da ACIP 2015

Entrada I
Canapés de Frios e frutas com recheio de ricota, 
Canapés com Recheio de Peito de Peru

Entrada II 
Mini Prato quente, Escondidinho de carne seca 
com abobora

Assados
Enroladinho de presunto e queijo, Trouxinha de 
frango, Trouxinha de escarola com bacon

Fritos
Coxinha, Pérolas de queijo, Croquete de carne, 
Kibe, Croquete de bacalhau, Risólis de palmito, 
Risólis de carne seca, Risólis de presunto e queijo

Mesa de frios

Bebidas
Cerveja, Whisky, Vinho, Suco, Refrigerantes 
Água Mineral Natural

Saladas
Salada tropical, Salada Zátar, 
(Cenoura,vagem,repolho roxo,milho e palmito)
Folhas verdes, Kibe Cru

Pratos quentes
Arroz branco, Arroz á grega

Guarnição
Batata Sauteé

Carne vermelha
Filet Mignon Zatar (Grelhado coberto com 
presunto, ervilhas e palmito, ao molho de
champignon)

Carne branca
Frango Zatar (Grelhado coberto com presunto, 
ervilhas e palmito, ao molho de champignon)

Massas
Rondelli: Presunto e queijo, Conchiglione: Frango 
com catupiri

Molhos
Ao sugo, Quatro queijos

Sobremesa
Bolo com sorvete

Finalização
Maquina de Café expresso, Petit Four variados.

Além de saborear uma deliciosa 
refeição, os convidados contarão com 
a apresentação musical da Banda Novo 
Estilo. Lembrando que 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 informações podem ser 
obtidas pelo telefone (15) 3344-9770.

Vimax promove importante 
evento socioambiental

Comprometida com a responsabilidade 
socioambiental e com o objetivo de aproximar 

mais a empresa com a comunidade de Piedade, 
no dia 26/09, a Vimax promoveu uma importante 

ação na fábrica da VMX.  

A empresa realizou plantio de 400 mudas de árvores, com 
a valiosa participação de instituições, como: Voz do Morro, 
Associação Ecológica São Francisco de Assis, Rotary Club 
Piedade, Lar São Vicente de Paulo, Prefeitura, colaboradores 
VIMAX e seus familiares. Também aconteceram ações 
como medição de pressão e diabetes, principalmente para 
o pessoal da melhor idade, além de corte de cabelo para 
criançada e adultos. 

A ocasião foi ainda uma grande oportunidade para 
compartilhar bons momentos juntos, com diversão e a 
alegria das crianças e a sabedoria e experiência dos idosos. 
O presidente da Vimax do Brasil, Alcy Vidal, fala sobre o 
evento.  “A iniciativa foi importante para proporcionar maior 
aproximação com a comunidade, para melhor conhecer e 
apoiar os trabalhos sociais de Piedade. O plantio foi bem 
realizado com a participação das crianças que representam 
o futuro. Elas deixaram seus nomes registrados na Vimax, e 
isso aumenta a nossa responsabilidade”, destaca. 

O coordenador da ONG Voz do Morro, Valdinei de Jesus 
Mariano Franco, deu seu depoimento. “Parabéns a Vimax 
pela iniciativa, para o nosso projeto foi gratificante participar, 
tanto pelo belo exercício de educação ambiental para nossas 
crianças com o plantio, como também a aproximação com a 
indústria que representa  futuro dos nossos jovens. Todas 
as empresas precisam fazer o mesmo, pois todo mundo 
ganha”, mencionou. Cuidar das pessoas e do meio ambiente 
é o caminho mais seguro para o progresso de uma empresa 
e de um país. Vimax do Brasil.
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Outubro Rosa

A campanha “Outubro Rosa” é um 
movimento muito importante que alerta 
mulheres e homens de todo o mundo 
sobre a importância da conscientização 
e prevenção ao câncer de mama. 
Segundo o Ministério da Saúde, esta 
modalidade de câncer é hoje a doença 
que mais causa mortes entre mulheres 
no Brasil. Existem diversos fatores 
relacionados ao aparecimento do tumor, 

entre eles estão o excesso de peso, a 
falta de exercícios físicos, problemas 
hormonais, o envelhecimento, o 
consumo de álcool e histórico familiar 
de câncer. Este tipo de câncer, além 
de levar à morte, afeta diretamente o 
psicológico, a autoestima, a imagem 
e a sexualidade das mulheres. Porém, 
quando diagnosticado em sua fase 
inicial, a chance de cura é bastante alta. 

O quanto antes descoberto e tratado, 
maiores as chances do tratamento ser 
efetivo. Daí a importância, cada vez 
maior, da prevenção.

De acordo com o Instituto Nacional 
do Câncer – INCA, as duas maneiras mais 
eficazes para a descoberta precoce da 
doença são o autoexame e a mamografia. 
Por isso, é fundamental que as mulheres 
visitem um mastologista e façam o 
exame das mamas regularmente.

A maior parte das mulheres deve 
iniciar a mamografia após os 40 anos 
e, para aquelas com histórico de 
câncer de mama na família, o ideal é 
realizar o exame 10 anos antes do caso 
ocorrido. Mas, é importante lembrar 
que todas as mulheres, com vida sexual 
já ativa, podem e devem fazer o exame 
regularmente também. O quanto antes 
se prevenirem, maiores são as chances 
de cura.

Para alerta e prevenir, diversos 
municípios do país realizam atividades 
que têm o objetivo de informar à 
população sobre o assunto.  A Associação 
Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) 
apoia essa importante iniciativa. 

Campanha


