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Editorial

José Fernando Rosa Maciel
Presidente Executivo

Mais uma edição do Jantar da ACIP. Um evento que já 
virou tradição em nossa cidade não só por oferecer uma 
noite especial a todos, com boa música e boa comida, 
mas também por proporcionar um grande encontro do 
empresariado local.

É um momento de confraternização que reúne os 
comerciantes, parceiros e autoridades municipais. Com a 
união de todos, juntamos esforços para impulsionar o nosso 
comércio, intensificar as atividades ligadas à agricultura e 
apoiar de maneira efetiva os trabalhos voltados à indústria.

Neste jantar, apresentamos a diretoria que estará á 
frente das ações da Associação Comercial e Industrial 
de Piedade por mais dois anos. Também aproveitamos a 
oportunidade para mostrar o primeiro vídeo institucional da 
ACIP, que mostra todas atividades oferecidas aos associados 
e a importância dos trabalhos da entidade para o nosso 
município, destacando sua representatividade junto ao 
comércio e a força do nosso empresariado.

Na ocasião, informamos que a ACIP conta com 
aproximadamente 450 associados distribuídos em diversos 
segmentos e há dois anos trabalha o tema “Aqui eu Moro, 
Aqui eu Compro”, estimulando o consumidor a comprar em 
nossa cidade. Trabalhamos unidos e acreditamos no slogan - 
“Juntos, Somos Mais Fortes”.

Em nome da ACIP, gostaria de agradecer a todos que 
prestigiaram o Jantar.  Vamos continuar trabalhando juntos 
para conseguir impulsionar o desenvolvimento econômico 
do nosso município.

Confraternização e união

Associação Comercial e Industrial de Piedade
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Entrega de Prêmios

Ganhadores dos prêmios 
da Campanha Aqui eu Moro, Aqui eu Compro

A Associação Comercial e Industrial de Piedade 
– ACIP entregou os prêmios da ‘Campanha Aqui 
eu Moro, Aqui eu Compro’, referente aos sorteios 
realizados no dia 27 de agosto (Dia dos Pais) e 24 de 
setembro, na sede da entidade. 

Os prêmios foram entregues pelo presidente da 
ACIP, José Fernando Rosa Maciel e o tesoureiro da 
Associação, Sérgio Luiz Moreira. 

Ganhadores do mês de agosto
Jorge Matsui, morador do Bairro Centro, foi 

o ganhador da TV de 32’’. Ele adquiriu o cupom 
comprando mercadorias no Moreira Supermercado. 
Já o Notebook Dell foi sorteado para Paulo Tronconi, 
morador da cidade de Votorantim. O cliente comprou 
produtos na empresa Adroaldo Materiais Elétricos, 
onde depositou seu cupom.

Ganhadores do mês de setembro
Luiz Carlos Silva, morador do Bairro Cotianos, ganhou 

uma TV de 32”. O sortudo depositou seu cupom na urna 
do Cotianos Rede Bom Lugar. O Tablet foi sorteado para 
Ivan César R. Machado, morador do Bairro Jurupará. Ele 
realizou suas compras no Comercial Jimenez Materiais 
para Construção. 

Próximo sorteio
O próximo sorteio da Campanha Aqui eu Moro, Aqui 

eu Compro será realizado no dia 29 de outubro, na sede 
da ACIP. Serão sorteados um PlayStation 4 e uma Bicicleta.

Paulo Tronconi levou um notebook Dell para a casa

No sorteio de setembro, Luiz Carlos Silva foi contemplado com uma Tv de 32” 
e Ivan César Machado ganhou um Tablet

Ganhador da Tv de 32” sorteada em agosto foi Jorge Matsui

Fotos: J.A Comunicação

Casa de Carnes 
Araújo

Associação Comercial e Industrial de Piedade

Novos Associados
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Empresa

Papelaria Cônego em novo endereço 

Ki Barato Utilidades Domésticas comemora 
seu primeiro aniversário 

A Papelaria Cônego, atuante no mercado piedadense há 
20 anos, mudou de endereço no mês de setembro. Agora o 
estabelecimento está instalado na Travessa dos Mascates, nº 
6 – Centro. De acordo com Salvador Marinho, proprietário da 
papelaria há quatro anos, o local é mais apropriado e vai garantir 
mais comodidade aos clientes. “O espaço atual é maior e mais 
próximo ao centro, o que garante mais facilidade aos nossos 
clientes”, garante. Atualmente, a Papelaria Cônego conta com 
quatro funcionários. O comércio oferece diversos serviços 
e produtos como materiais escolares, impressões, cópias, 
encadernações, plastificações, revelação de fotos, digitações, 
banners, faixas, lembrancinhas, cartões de visitas, panfletos, 
cardápios, imãs e artes em geral. Entre em contato pelo telefone 
(15) 3244-1940, pelo email: papelariaconego@hotmail.com ou 
pela fanpage no facebook: Papelaria Cônego.

A Ki Barato Piedade comemora seu primeiro aniversário 
no dia 22 de outubro. Para celebrar seu primeiro ano em 
atividade, a loja preparou diversas surpresas para todo o mês. 
A Ki Barato oferece produtos de utilidade doméstica, material 
escolar, brinquedos, ferramentas, presentes e bijuterias a 
partir de R$ 1,00. A empresária Flávia Ferraz, proprietária do 
estabelecimento, fala com otimismo sobre o retrospecto da loja 
em seu primeiro ano. “Estamos muito felizes com a receptividade 
do povo de nossa cidade. Tivemos um crescimento gradual, fruto 
de um trabalho mês a mês, onde aprendemos muito. Focamos 
nos preços e atingimos um bom resultado neste primeiro ano, 
portanto é motivo de comemoração”, afirma. De acordo com 
Flávia, o sucesso da empresa se deve aos clientes. “Agradecemos 
aos nossos clientes que são o motivo do nosso sucesso. Nossa 
prioridade é o bom atendimento e buscar sempre inovações, 
qualidade e bons preços”, destaca. A loja também participa da 
promoção da ACIP “Aqui eu moro, Aqui eu compro”.  

Fotos: J.A Comunicação

A loja Ki Barato atende de segunda à sábado, das 9h às 18h15. 
Fica localizada na Rua Sebastião Pereira, nº 5 (Próxima a Praça 
da Matriz). Aceita todos os tipos de cartão de crédito. Outras 
informações podem ser obtidas pelo telefone (15) 3344-3237.
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Empresa

Aniversário 
25 anos Sandry Modas
A loja Sandry Modas comemorou o aniversário de 25 anos 

no dia 21 de setembro. Nesta data, a loja promoveu surpresas 
especiais às clientes que passaram pelo estabelecimento, 
com comes e bebes e sorteio de prêmios. Além da ação 
comemorativa na loja, a Sandry Modas também produziu 
em sua página no Facebook um vídeo de agradecimento a 
todas as pessoas que direta ou indiretamente participam 
desta história: família, funcionárias e em especial as clientes. 

Clientes e funcionárias participaram das comemorações

O vídeo contou também com o depoimento de uma 
família que há quatro gerações é cliente da loja, “Assim 
como a minha bisavó, minha avó e minha mãe eu compro na 
Sandry Modas. Sempre pensei que não tinha estilo de roupas 
para minha idade, roupas que eu gostasse. Mas chegando lá, 
quando um dia fui com a minha mãe vi que é totalmente 
diferente, existem roupas muito bonitas: para casamentos, 
reuniões e para o dia-a-dia”, afirma Maria Clara, 14 anos. 
Isso fortalece o objetivo da loja que é oferecer opções de 
roupas que agradam mulheres de diferentes idades e para 
diferentes ocasiões. Permanecer no mercado por tanto 
tempo e com clientes fidelizadas é um grande desafio 

e motivo de orgulho para esta empresa genuinamente 
piedadense. “São 25 anos de trabalho, dedicação, carinho e 
muito amor. Hoje eu paro e olho quando tudo começou, qual 
era o meu objetivo: proporcionar as minhas clientes, amigas, 
momentos inesquecíveis, marcantes em suas vidas, onde 
elas se sintam felizes e amadas. Não existe prazer maior, em 
ver a pessoa se olhar no espelho e estar linda, maravilhosa 
para estes momentos que elas vão viver”, disse emocionada 
Sandra Camargo, proprietária da Sandry Modas.

A loja anunciou que em função do aniversário seguirá com 
ações comemorativas até o dia 31 de dezembro. Sorteará 
todos os sábados: cestas de prêmios e vale compras. Você 
pode acompanhar as novidades pessoalmente na loja 
localizada na rua Cônego José Rodrigues, 82 – Centro 
e na página oficial da loja no Facebook: facebook.com/
sandrymodaspiedade.

Festa e promoções marcaram o aniversário da Sandry Modas

Fotos: J.A Comunicação
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Jantar

O Jantar da ACIP foi realizado com sucesso. O evento 
aconteceu no dia 24 de setembro, no Olinda Country 
Club, e reuniu empresários, comerciantes e autoridades 
municipais. Além de saborear uma deliciosa refeição, 
os convidados dançaram ao som da New Sound Band 
Show. “Gostaria de agradecer a presença de todos. Dos 
nossos associados, parceiros, amigos e autoridades que 
tornaram esta noite especial. É com grande satisfação que 
realizamos este jantar de confraternização. Apresentamos 
a todos o primeiro vídeo institucional da ACIP, que mostrou 
as ações e atividades da Associação desenvolvidas para 
o fortalecimento do comércio, indústria e agricultura. 
São esses trabalhos que nos fazem acreditar que Juntos 
Somos Mais Fortes”, afirmou o presidente José Fernando 
Rosa Maciel. “Na oportunidade, voltamos a cobrar 
melhor atendimento aos clientes por parte dos lojistas. 
Destacamos ainda que a ACIP tem o compromisso de 
contribuir com o crescimento da cidade e vamos continuar 
com o nosso slogan Aqui eu Moro, Aqui eu Compro, que 
vem trazendo ótimos resultados para os lojistas”, afirmou 
Fernando Maciel.

Jantar da ACIP 2016 
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Fotos: J.A Comunicação



Outubro / 20168

Dica / Evento

pessoas estão mais cautelosas. A palavra-chave é relacionamento, 
ser influente para poder vender”, explica. As redes sociais podem 
ser uma boa aliada nesse caso. O empresário não precisa divulgar 
apenas os produtos e serviços oferecidos, mas dar dicas, ensinar 
o passo a passo do uso de produtos e compartilhar conteúdo de 
outras fontes de informação. Mas cuidado: nunca misture sua rede 
social pessoal com o da empresa.

Algumas dicas para conquistar os clientes:

• Preocupe-se com a fachada da loja, ela precisa estar bem 
pintada e funciona como um outdoor 24 horas; 

• Explore as datas comemorativas, defina um calendário de 
datas e eventos. Lembre-se: amigos indicam amigos; 

• Faça e-mail marketing, faça links patrocinados; 
• As redes sociais ajudam na divulgação, mas é preciso pensar 

em conteúdo, dicas e não ficar apenas na postagem de produtos 
e serviços 

• Vídeos podem render boas dicas e audiência; 
• Não basta apenas fazer a divulgação, o empresário não pode se 

esquecer da qualidade do atendimento e da experiência do cliente.

Em tempos de crise a redução de clientes é constante reclamação 
entre os donos de pequenas empresas. O desemprego e o 
endividamento da população reduziram o consumo e o faturamento 
dos empresários, que precisam aumentar as vendas. Assim, dois 
aspectos merecem total atenção para suportar o momento ruim e 
atrair público: entender os clientes e saber se relacionar com eles. 

“Nesse momento de crise todo mundo quer vender mais e o 
pequeno empresário precisa se virar com baixo investimento. Esse 
é o grande desafio”, destaca Marcos Sanctis, gerente comercial da 
Associação Comercial e Industrial de Piedade - ACIP. Ao contrário 
da grande empresa que tem um departamento comercial, o 
proprietário da pequena, em muitos casos, também é o responsável 
pela prospecção de clientes, pela venda, pelas compras com 
fornecedores e toda a operação. A dica básica para atrair mais 
consumidores para o negócio é entender primeiramente quem são 
eles. Não se trata de definições genéricas, como homem ou mulher, 
idade média e onde mora. É preciso entender as “necessidades do 
cliente”. É preciso saber por que ele precisa do seu produto. 

A venda é consequência de um relacionamento. “Não adianta 
nada pegar um produto e sair vendendo, a não ser que seja 
uma coisa que o cliente precise muito. No momento de crise, as 

Em continuidade aos procedimentos legais que objetivam a implantação da 
Feira Noturna dos Produtores de Piedade, recentemente a Associação Comercial 
e Industrial de Piedade – ACIP realizou estudos em relação a área de alimentação 
onde ocorrerá o evento. Outra medida que já está sendo concluída é a aprovação 
do regulamento da feira. Nos próximos dias, a Associação agendará reunião com 
os produtores que manifestaram interesse em participar da feira por meio de 
preenchimento da ficha de intenção disponibilizada na sede da ACIP. 

Sobre a Feira
A feira reunirá produtores rurais de Piedade. A iniciativa é da ACIP e conta 

com apoio da Prefeitura e Cooperativa dos Produtores de Piedade. Para que o 
projeto seja implantado, a Associação abriu inscrição aos agricultores interessados 
em comercializar seus produtos na feira. Para se inscrever, o produtor precisou 
cumprir com alguns requisitos, como ter no mínimo um ano de CNPJ, cultivar seus 
produtos em Piedade, possuir inscrição municipal e apresentar emissão de notas. 
A Feira Noturna dos Produtores de Piedade será realizada todas as sextas-feiras, no 
período da noite, no estacionamento do Terminal Rodoviário. 

  Conquistar 
              clientes

Feira Noturna dos 
Produtores de Piedade
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A empresa Rota Uniformes vai se instalar em Piedade após a 
tramitação do processo de “concessão de direito real de uso com 
promessa de doação sobre imóvel público”. Após a análise do 
Conselho de Desenvolvimento Econômico de Piedade (CODEP) e a 

O Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro, é uma das 
datas que geram maior movimentação no comércio em todo 
o Brasil. Mesmo diante da crise econômica, o dia promete 
aquecer o movimento no ramo dos brinquedos. 

A data também será marcada pela continuação da 
campanha “Aqui eu Moro, Aqui eu Compro”, da ACIP, que irá 
sortear, no dia 29 de outubro, um PlayStation e uma Bicicleta. 
Para participar dos sorteios, o consumidor deverá preencher 
cupom, distribuído nas lojas participantes da campanha, 
mediante a efetivação de compra de produtos. 

Preparação
As lojas do comércio local já estão no clima do Dia das 

Crianças. A Anchieta Center é um dos comércios que já se 
preparou para a data. “Por sermos um município agrícola, a 
crise não nos afetou tanto quanto em municípios industriais. 
Já estamos estocados para o natal e apostamos no contrário 

Rota Uniformes vai se instalar em Piedade

Comércio se prepara para o Dia das Crianças

emissão de um parecer favorável, o projeto de lei foi homologado 
pela prefeita Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva (PSD), que 
autorizou o encaminhamento pela Procuradoria Jurídica para a 
análise e já aprovação da Câmara Municipal de Piedade. A pedra 
fundamental da empresa foi lançada no dia 21 de setembro. A 
área em que a instalação será construída é de 7.197,51 m². A Rota 
Uniformes é especializada na confecção de uniformes em geral 
e conta com o certificado de qualidade da Abravest (Associação 
Brasileira do Vestuário). A infraestrutura do grupo contempla duas 
lojas físicas e uma confecção instaladas na cidade de Sorocaba e 
uma loja virtual.  João Francisco Guariglia, um dos proprietários, 
projeta a geração de 120 empregos diretos, logo de início, e mais 
200 indiretos. A cerimônia do lançamento da pedra fundamental 
reuniu representantes do Poder Executivo, membros do CODEP e 
os proprietários e equipe da empresa Rota Uniformes.

À esquerda, os proprietários da Rota Uniformes; à direita o diretor de gabinete Sergio Murakawa 
e o representante do CODEP Emerson

Foto: J.A Comunicação

dessa negatividade do mercado”, destaca Nicola Vich Netto, 
proprietário do estabelecimento. A Anchieta pretende também 
oferecer condições de pagamento em até seis vezes no 
cartão.  Promoções para a data serão divulgadas na fanpage do 
facebook: AnchietaCenter. Para Adriana Stein e Karen Zenthöfer, 
da loja Baiano Presentes, é importante pensar nas formas de 
pagamento e no atendimento para atender com mais eficiência 
na data. “Trabalhamos com preço baixo, desconto de 10% em 
pagamento à vista e parcelamos nossos produtos em até quatro 
vezes. Aceitamos todos os tipos de cartão”, salientam.

ACIP apoia EcoMais
Evento EcoMais, realizado pela Prefeitura de Piedade, reúne 

atrações como oficinas, contação de histórias, distribuição de 
pipoca, cama elástica, tobogãs, entre outras. Por conta do Dia 
das Crianças, o evento acontecerá no mês de outubro com o 
apoio da ACIP. Data será divulgada em breve.  

Data será marcada também pela campanha “Aqui eu Moro, Aqui eu Compro” da ACIP








