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Cupom Premiado
ACIP vai sortear R$ 50 mil 
em vales-compras 

Natal
Ações da ACIP para o
período de fim de ano 

Palestra e Oficina
Dia 21 tem palestra e dia 28 
Oficina

Aniversário será comemorado no dia 29 de Novembro, na Praça de Eventos da 
Rodoviária, com apresentação musical e muita diversão para a criançada
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Editorial

Sérgio Luiz Moreira
Presidente Executivo

Convidamos população e turistas para comemorar o 
aniversário de três anos da Feira Noturna dos Produtores 
de Piedade, esta importante ação de sucesso que virou 
tradição no município.

A Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) 
está preparando um grande evento a ser realizado no dia 
29 de novembro, na Praça de Eventos da Rodoviária. Terá 
muita diversão para a criançada: tobogã, cama elástica e 
piscina de bolinha. Com apoio do Poder Público Municipal 
teremos algodão doce e pipoca a vontade, além de 
apresentação de músicos do Conservatório Musical 
“Davino Tardelli da Silva”.

O público terá espaço para alimentação, venda de 
artesanato e as barracas de produtos agrícolas. Uma ação 
pioneira em Piedade que oferece oportunidade de renda 
aos produtores, apoia entidades assistenciais e estimula a 
cultura local com espaço para apresentações musicais de 
artistas da cidade.

Nesta edição você poderá acompanhar muitas outras 
notícias, entre elas, as ações da ACIP no período natalino, 
iniciativa de recolhimento de recicláveis no município, 
sorteio da Campanha Cupom Premiado, palestras "Como 
ter Sucesso Trabalhando por Conta Própria" que ocorrerá 
no dia 21 de novembro e Fluxo de Caixa que será realizada 
no dia 28 de novembro.  

Ótima leitura. 

Associação Comercial e Industrial de Piedade

Todos estão convidados a
prestigiar mais um aniversário 

da Feira Noturna
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ACIP planeja ações para o período Natalino e 
festas de FIM de Ano

Dezembro é considerado o melhor mês para venda no 
comércio em razão do período de Natal e festas de fim de 
ano. Para estimular a comercialização de produtos e serviços 
em diversos segmentos, a Associação Comercial e Industrial 
de Piedade (ACIP) já prepara diversas ações para alavancar o 
aumento nas vendas.

 
Iluminação de Natal
Em parceria com a Prefeitura, haverá novas instalações 

de iluminação de natal e enfeites natalinos na região 
central, como nos arcos da ACIP localizados nas Ruas 
Comendador Parada, Cônego José Rodrigues e Araújo Leite. 
Ainda receberão decoração as Praças da Matriz e Bandeira, 
Rodoviária, o Calçadão e outros pontos do município.

A proposta é desenvolver trabalhos que contenham ainda 
mais enfeites natalinos, deixando o comércio atrativo para 
os consumidores locais e de toda a região e a cidade no 
clima de natal e festas.

 
Casa do Papai Noel
Também em dezembro, a Associação irá instalar a Casa 

do Papai Noel no Calçadão, onde o “bom velhinho” receberá 
crianças, amigos e familiares para “tirar” fotos que serão 
postadas na página oficial do Facebook da ACIP.

 Sorteios de R$ 50 mil em vales-compras
Em continuidade ao sucesso da Campanha Cupom 

Premiado/2019, dia 30 de novembro haverá sorteio de 
uma TV de 40” e, em comemoração do Natal, quando a 
data para o sorteio acontece no dia 4 de janeiro de 2020, 
serão sorteados 50 vales-compras de R$ 500,00 e cinco 
vales-compras de R$ 5.000,00. O total de prêmios em vales-
compras será de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

 
Atendimento, decoração e promoções
É importante que os lojistas aproveitem este período 

para decorar suas lojas com enfeites natalinos e tornar seu 
estabelecimento mais atrativo para o consumidor, além de 
oferecer ótimas oportunidades de compras, atendimento 
de qualidade e promoções.

Como estratégia de vendas, aproveitem a Campanha 
Cupom Premiado - 2019 para atrair e fidelizar clientes para 
seu estabelecimento. Fica a dica também da importante 
extensão do horário comercial noturno neste período, 
quanto antes começar, mais oportunidades de vendas.

Aproveitem o momento, façam seus planejamentos, 
explorem a Campanha, excelente trabalho e ótimos 
resultados a todos. Praça da Matriz receberá iluminação de natal

J.A Comunicação

Casa do Papai Noel será instalada no Calçadão

J.A Comunicação

Natal
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Anhanguera oferece cursos EAD e
semipresenciais em Piedade

Caravana Coca-Cola 2019 passa por Piedade 
no dia 12 de dezembro

O polo da Faculdade Anhanguera em Piedade está em 
funcionamento desde janeiro de 2018 e oferece mais de 35 
cursos de graduação e pós graduação em sistemas EAD e 
semipresencial. A unidade possui duas turmas dos cursos de 
Pedagogia e Administração e uma turma de Gestão Comercial, 
nos cursos semipresenciais que são referências do polo. A 
Anhanguera está localizada na Rua 21 de Abril, 139, Centro e 
possui três salas de aula e espaço para estudos em grupo e uso 
de computadores.

Alexandre Soares, gestor da unidade e Sônia Ijano, 
coordenadora acadêmica, comentam que o polo está com 
projeto de ampliação do ambiente com a construção de mais 
uma sala de aula que terá capacidade para 50 alunos.

Para interessados, vestibulares e matriculas podem ser 
realizados diariamente. A prova é online e o resultado da aprovação 
sai no dia seguinte. Em períodos específicos, ocorre o vestibular 
geral que reúne um maior número de pessoas. “Nessas datas, 
normalmente nós temos um volume maior de vestibulandos 
e geralmente há algumas concessões. Há possibilidade de os 
aprovados concorrerem a bolsas de estudo com descontos de 10 
a 30%”, explicam o gestor e a coordenadora. O próximo vestibular 

A tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola passa por 
Piedade no dia 12 de dezembro, às 20h45. O local de início é no 
Portal das Águas (saída para Ibiúna) e segue pelo lado esquerdo 
da Rua José Moreira da Costa. O evento traz muita emoção ao 
público com a participação do Papai Noel, Mamãe Noel e urso 
polar da Coca-Cola. O evento é uma realização da Sorocaba 
Refrescos em parceria com a Prefeitura de Piedade, por meio 
da Diretoria de Cultura. Haverá ainda o apoio da Guarda Civil 
Municipal (GCM) e Polícia Militar (PM) na organização do trânsito 
e acompanhamento da Caravana por todo itinerário. Participe!

Confira o percurso da caravana da Coca-Cola: Portal das 
Águas (início), R José Moreira da Costa (a esquerda), R. Francisco 
Pinto de Camargo (a direita), Rotatória (a esquerda), Av. Coração 
de Jesus, Rotatória (a esquerda), R. Saladino de Araújo Leite, 
Praça da Bandeira, Av. Antônio Corrêa da Silva, Av. Leonel 
Ribeiro de Paiva, R. Nilton R. Baldy (a direita), R. José Batista (a 

geral acontece nos dias 28 e 30 de novembro. Em 2020, haverá 
outros quatro exames com datas já definidas.

 Para outras informações consulte a unidade. A recepção 
atende de segunda-feira a quinta-feira das 10h às 22h, em sexta-
feira das 10h às 19h e aos sábados das 10h às 14h. Telefones para 
contato: 3244-3235 / 99698-4897.

esquerda), Av. Raimundo Nonato Leite (a direita), R. Benjamin 
Silveira Baldy (a esquerda), R. Marechal Deodoro da Fonseca (a 
direita), R.Sebastião Pereira, Praça Coronel João Rosa, R. Araújo 
Leite, Av. Gal. Valdomiro de Lima (a esquerda). R.Comendador 
Parada (a esquerda). R. Cônego José Rodrigues, R. Marechal 
Floriano Peixoto, R. Benjamin da Silveira Baldy, Via Antônio Leite 
de Oliveira (final)

Empresa

Alexandre Soares, gestor do Polo e Sônia Ijano, coordenadora acadêmica

Caravana passa por várias ruas do município

J.A Comunicação

J.A Comunicação
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A oficina Equipe Motivada, realizada pelo Sebrae Aqui 
Piedade com apoio da Associação Comercial e Industrial de 
Piedade (Acip), ocorreu no dia 23 de outubro no auditório 
“Helmut Kurt Schneider”. Eduardo Tadeu Mantovani, 
consultor do Sebrae, apresentou estratégias para os 17 
empreendedores que estavam presentes conduzirem de 
maneira assertiva as relações interpessoais no dia a dia do 
trabalho e promover o estímulo a motivação coletiva.

O conteúdo programático focou nas relações humanas, 
desafios de liderança, autodesenvolvimento, promoção do 
trabalho em equipe, estímulo a motivação, gerenciamento 
de conflitos e atributos para fortalecer a relação de trabalho. 
O principal ponto centrou-se na identificação de fatores 
que influenciam na motivação e o papel do empresário no 
processo motivacional.

Ao invés do empreendedor questionar-se sobre o que pode 
motivar um funcionário, o mais adequado seria perguntar o 
que está gerando desmotivação, de acordo com Mantovani. 
“Muitas vezes o que desmotiva é o clima interno e não fatores 

externos da empresa. Verificando o que está desmotivando 
fica mais fácil de agir. Essa é a questão que eu venho 
observando e vem dando excelentes resultados”, comenta. 
Ainda, diz que o investimento para solucionar a questão 
será mínimo ou quase zero e impactará na produtividade e 
alcance de resultados para o empreendimento.

‘Equipe Motivada’ orienta empreendedores na
gestão de pessoas

Palestra 

Evento conta com profissionais de diversos segmentos.

J.A Comunicação

Proprietário da Sagui Salgados sorteia cupom premiado Presidente da ACIP entrega prêmio ao ganhador

J.A Comunicação

J.A Comunicação

ACIP sorteia TV da Campanha Cupom Premiado
A Associação Comercial e Industrial de Piedade sorteou 

uma TV de 43 polegadas da Campanha Cupom Premiado. 
O cupom foi sorteado no dia 26 de outubro pelo presidente 
da ACIP, Sérgio Luiz Moreira e pelo proprietário da Sagui 
Salgados, Napoleão Kazuhito Yasuda.

 O ganhador do prêmio foi José Aparecido Leite de Oliveira, 
morador do Bairro Paulas e Mendes. “Recentemente minha 
tv queimou e agora acabei sendo sorteado pela ACIP. Estou 
muito feliz”, destaca o ganhador.
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Divulgação

ACIP vai sortear R$ 50 mil em vales-compras 
na Campanha Cupom Premiado de Natal

Sugestão de Funcionamento do Comércio
para o Período de Natal

A Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) vai 
sortear R$ 50 mil em vales-compras na Campanha Cupom 
Premiado de Natal. Serão sorteados 50 vales-compras de R$ 
500,00 e cinco vales-compras de R$ 5.000,00. Os sorteios 
serão realizados no dia 4 de janeiro de 2020, a partir das 14h, 
no Calçadão.

 
Sorteio de Novembro
Antes da campanha de Natal, haverá sorteio de uma TV 

de 40 polegadas no dia 30 de novembro, às 12h, na sede da 
ACIP.  

 
Como participar da Campanha Cupom Premiado
Compre nas lojas participantes, peça seu cupom e deposite 

nas urnas espalhadas no comércio de Piedade. Atenção para 
não deixar de preencher os campos obrigatórios para não 
correr o risco de ter o cupom invalidado no sorteio. Durante 
a campanha, o regulamento e a relação de estabelecimentos 
participantes permanecem disponíveis no site da ACIP www.
acepiedade.com.br para consulta.

Campanha

Os horários descritos são uma sugestão para funcionamento.
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Dia das Crianças realizado na 
Feira Noturna atrai grande público

A criançada se divertiu no pula-pula e na piscina de 
bolinhas que foram atrações na comemoração do Dia 
das Crianças na Feira Noturna dos Produtores de Piedade 
realizado no dia 11 de outubro, na Praça de Eventos 
da Rodoviária. Os brinquedos foram instalados pela 
Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP).

 Em parceria com a Prefeitura, por meio da Secretaria 
de Desenvolvimento Social, também foram distribuídos 
às crianças pipoca e algodão-doce. O evento, que atraiu 
grande público, contou com apresentação musical do 
cantor Oziel, além, da tradicional venda de produtos 
agrícolas fresquinhos e praça de alimentação.

Algodão-doce distribuído para as crianças

Pula pula para criançadaCarrinho de pipoca com equipe da Secretaria de Desenvolvimento social

Grande público prestigia o evento na Feira

Crianças se divertem com piscina de bolinhas

J.A Comunicação

J.A Comunicação

J.A Comunicação

J.A Comunicação

J.A Comunicação

Eventos
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4,5 milhões de bovinos e bubalinos devem ser
vacinados até o dia 30/11 em São Paulo

Novembro é mês de vacinar 
bovídeos com até 24 meses 

contra febre aftosa

Feira Noturna dos Produtores comemora
seu terceiro aniversário

A Feira Noturna dos Produtores de Piedade, promovida 
pela Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP), vai 
comemorar seu terceiro aniversário no dia 29 de novembro. 
Para marcar a data, a Associação realizará uma noite repleta 
de atrações para o público. Esta edição de aniversário da Feira 
Noturna terá música de qualidade, com a apresentação do 
grupo de choro do Conservatório Musical “Davino Tardelli da 
Silva”. 

Também terá entretenimento para as crianças que poderão 
se divertir em brinquedos como a piscina de bolinhas, 
cama elástica e tobogã. Por meio de apoio da Secretaria de 
Desenvolvimento Social, ainda terão pipoca e algodão-doce. O 
evento, que ocorre todas as sextas-feiras, tem atraído grande 
público e já se tornou tradicional para munícipes e turistas.

A Feira oferece verduras, frutas e legumes fresquinhos, 
barracas de pastel, culinária oriental, produtos típicos do 
interior, porções, caldo de cana, doces, espetinho, chopp 
artesanal e artesanato. A iniciativa fortalece os agricultores 
locais e fomenta a economia do município.

No dia 01 de novembro inicia a segunda etapa de vacinação 
contra a febre aftosa no estado de São Paulo. Devem ser 
vacinados os bovídeos (bovinos e bubalinos) com zero a 24 
meses de idade. A expectativa é que um total de 4,5 milhões 
de bovídeos seja vacinado até o dia 30. A vacinação de outras 
espécies animais é proibida.

Este ano a vacina contra a febre aftosa teve a sua dose 
reduzida de 5 ml para 2 ml. Um dos principais objetivos na 
mudança da vacina foi o de menor volume de óleo mineral, 

com consequente redução de reações alérgicas nos animais. 
Outra medida relevante foi a retirada do sorotipo C.

Estudo do Centro Pan-Americano de Febre Aftosa 
(Panaftosa) que concluiu pela inexistência do vírus da febre 
aftosa tipo C na América do Sul foi determinante para 
recomendação da Comissão Sul-Americana para a Luta 
contra a Febre Aftosa (Cosalfa) suspender a vacinação com 
esse sorotipo na região. De acordo com o estudo, o último 
foco de febre aftosa com o sorotipo C nas Américas data 
de 2004. As vacinas contra a febre aftosa são produzidas no 
Brasil e testadas pelos Laboratórios Nacionais Agropecuários 
(Lanagros), que são os laboratórios oficiais do Ministério da 
Agricultura Pecuária e Abastecimento (Mapa). 

Acesse site e confira matéria completa https://www.defesa.
agricultura.sp.gov.br/

Evento atrai grande público

J.A Comunicação

Aniversário 
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Troque materiais recicláveis por cupom
e concorra um Iphone XR

A promoção “Seu reciclável vale um Iphone” é uma 
realização da Espaço Urbano e Tetra Pak por meio do Projeto 
Recicla Piedade. A ação consiste na troca de 40 unidades 
de materiais recicláveis higienizados por um cupom para 
concorrer a um Iphone XR, no valor de R$ 3.871,00. Os cupons 
podem ser depositados nas urnas até às 23h do dia 13 de 
dezembro. As apurações acontecem no dia 14 de dezembro, 
na Diretoria da Cultura, Praça da Bandeira,121, Centro. Outras 
informações: 3344-2205.

Os materiais válidos são:
Embalagens plásticas de produtos de limpeza (sabão líquido, 

desinfetante, detergente, multiuso, lustra móveis, limpador 
de vidros, alvejantes, removedor, cera líquida, água sanitária, 
álcool, tira mancha). Embalagens plásticas de produtos de 
perfumaria e higiene pessoal (shampoo, condicionador, 
hidratante, creme de pentear, protetor solar, gel fixador, creme 
de tratamento, desodorante roll on, repelente). Embalagens 
plásticas de alimentos (óleo, adoçantes, vinagre, molhos e 
temperos) garrafas (água, refrigerantes, sucos e chás).

Embalagens de metal alimentos (ervilhas, milho, atum, 
sardinha, latinhas de sucos, cervejas e refrigerantes). Metais 
em geral (panelas velhas, formas velhas e latas de alimentos 
(achocolatados, pêssegos, entre outros). Vidro de potes de 
alimento (palmito, ervilhas, molhos, azeite). Garrafas de 
sucos, vinhos e cervejas. Embalagens longa vida de leite, suco, 
achocolatados, molhos, leite condensado, creme de leite, 
ervilha e milho.

 
Materiais não válidos:
Embalagens não plásticas: sacolinha de mercado, sacos 

de lixo, embalagens de saches/refil (sabão líquido/molhos), 
copos descartáveis, canudos, talheres plásticos descartáveis, 
embalagens plásticas de alimentos (café, açúcar, macarrão 
e massas, sopas, feijão, sal e pães), embalagens plásticas de 
produtos de limpeza (lã de aço, sabão em pedra, sabonete 

líquido), fraldas, embalagens de raçoes.
Vidro: copos quebrados, taças quebradas, vidros de janelas 

e de automóveis. Outros resíduos: luvas descartáveis, tecido 
em geral (roupas, retalhos, pano de chão, flanelas), pratos 
descartáveis, prendedores de madeira ou plástico, embalagens 
de aerossol (inseticidas, desodorantes, purificadores de ar), 
esponjas, bexigas, velas, filtros de café, palitos de churrasco, 
pano multiuso, pilhas, baterias, lâmpadas, resíduos de 
construção (areia, pedra, tijolos, restos de madeira), orgânicos 
e restos de alimentos, podas, embalagens de papeis em geral, 
eletrônicos, esponjas de limpeza e multiuso.

Em Piedade,  os pontos de troca dos materiais pelo cupom são:
Supermercado Pereira (Centro), Rua Saladino de Araújo 

Leite, 146 – Centro.
Supermercado Pereira (Marginal), Avenida Antônio Correa 

da Silva, 432 – Centro.
Moreira Supermercados, Rua Benjamin da Silveira Baldy, 

1683, Paulas e Mendes.
Moreira Supermercados, Rua Capitão Moraes, 389, 

Cotianos.
Casa da Cultura, Praça da Bandeira, 121, Centro.
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Rua 

Quintino Bocaiuva, 155, Centro.
Ambulatório Médico e Odontológico Municipal de Piedade 

(Amomp), Via Antônio Leite de Oliveira, 200, Jardim São 
Bartolomeu.

Diretoria Municipal de Esportes, Rua Sebastião Xavier de 
Oliveira, 157, Vila Quintino.

ETEC de Piedade, Rua Bento Xavier Oliveira, 50, Paulas e 
Mendes.

Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, 
Avenida Coração de Jesus, 298, Vila Olinda.

Cooperativa de Trabalhadores do Meio Ambiente de 
Piedade (Cotmap), Rua Benjamin da Silveira Baldy, 1061, 
Paulas e Mendes.

Consciência Ambiental

Ação consiste na troca de 40 unidades de materiais recicláveis higienizados; ACIP apoia na 
divulgação desta iniciativa
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Auto Posto Basílio sorteia moto OKM
O Auto Posto Basílio realizou o primeiro sorteio da promoção 

“Abasteça e concorra a 4 motos OKm”. A ação aconteceu no 
dia 26 de outubro e foi sorteada uma moto Yamaha Factor 
Okm na cor preta. O posto de combustíveis é gerido por 
Toshiyuki Mishima e Fernando Jimenez. O sorteio foi efetuado 
por Jimenez e pelo gerente Renato Fernandes de Matos. O 
sorteio foi acompanhado por várias pessoas que estavam no 
local. O contemplado foi José Benedito Lopes, morador do 
Bairro dos Leites. A promoção continua com o sorteio de uma 
moto em novembro e duas em dezembro.

Moto sorteada

Gerente mostra cupom sorteado

Representantes do posto realizaram sorteio

Colaboradores da Associação Comercial e Industrial de Piedade

J.A Comunicação

J.A Comunicação

J.A Comunicação

J.A Comunicação

Colaboradores da Associação Comercial e Industrial 
de Piedade (ACIP) abraçam a causa Outubro 
Rosa, uma iniciativa mundial de alerta sobre o diag-
nóstico precoce do câncer de mama e traz luz para o 
tipo da doença mais comum em mulheres.

Outubro Rosa

Sorteio
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