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Caravana Iluminada 
de Natal da Coca-Cola atrai multidão 

para a Praça da Matriz

Sorteio da Campanha de Natal 
acontece dia 27/12, na Praça da Matriz

Programação de Natal 
no coreto da Praça começa dia 18/12 

Serviço de certifi cação digital será oferecido na sede da ACIP
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Editorial

José Fernando Rosa Maciel
Presidente Executivo

O setor comercial do país passou por um ano de 
incertezas. Copa do mundo, eleições, economia instável, 
risco de infl ação, esti agem e outros fatores que deixaram 
muitos empresários em alerta, com receio de planejar 
grandes investi mentos em suas empresas.

Mesmo com algumas difi culdades, notamos que 
os lojistas do nosso município demonstraram força e 
sabedoria. Divulgaram novas opções de parcelamento de 
seus produtos, realizaram promoções e criaram atrati vos 
para atrair o cliente. Percebemos, também, que diante 
das instabilidades nesta área, em 2014 houve aumento 
de novos estabelecimentos comerciais instalados em 
Piedade. Foram vários os segmentos, entre eles: roupas, 
calçados, veículos, materiais elétricos, cama, mesa, banho 
e produtos farmacêuti cos. Alguns até mudaram para 
novos endereços com mais espaço, já outros ampliaram 
ou reformaram seus estabelecimentos.

Chamamos estas ações de superação. É com esse 
objeti vo que a ACIP sempre esteve ao lado do comerciante 
da nossa cidade. Junto com importantes parceiros, a 
Associação promoveu dezenas de palestras, ofi cinas, 
cursos, campanhas e outras ati vidades que contribuíram 
para o conhecimento dos colaboradores e fortalecimento 
do comércio local.  

A ACIP não mediu esforços para realizar a Campanha 
de Natal “Aqui eu Moro, Aqui eu Compro”, com a 
parti cipação de mais de 100 estabelecimentos e o 
sorteio de prêmios e brindes para os consumidores; 
além da caravana de natal e decoração natalina.

É com entusiasmo que a ACIP deseja a todos os lojistas 
sucesso nas vendas do Natal. 

Sucesso nas vendas de Natal
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Comércio

A Campanha de Natal 2014 pro-
movida pela Associação Comercial e 
Industrial de Piedade (ACIP) oferece 
R$ 20 mil em prêmios. A cerimônia de 
lançamento da Campanha ocorreu no 
dia 18/11, no Auditório da Associação, 
e neste ano destaca o tema “Aqui eu 
Moro, Aqui eu Compro”. 

O evento contou com a presença 
do presidente da ACIP, José Fernando 
Rosa Maciel, e de aproximadamente 
60 profi ssionais de diversos segmen-
tos do comércio piedadense. Na oca-
sião, todos parti ciparam da palestra 
“Como Vender Mais e Melhor no 
Natal”, realizada por meio de par-
ceria entre a Associação e o Sebrae. 
Fernando Maciel falou sobre os prê-
mios oferecidos pela Campanha, in-
formou como preencher correta-
mente os cupons, destacou as ações 
da ACIP para este mês e desejou a 
todos sucesso nas vendas neste pe-
ríodo de natal. 

“Vamos valorizar nosso comércio 
e nosso consumidor. Temos que cons-
cienti zar as pessoas que, compran-
do em nossa cidade, vamos arreca-
dar impostos que são reverti dos em 
melhorias para o município”, explica 
o presidente. Cerca de mais de 100 
empresários aderiram à Campanha.

Campanha de Natal da ACIP oferece 
R$ 20 mil em prêmios

Prêmios, Roleta Extra 
e atração musical

São R$ 20 mil em prêmios: 1 moto 
125cc,  1 TV de 50 polegadas, 5 TVs 
de 32 polegadas e 10 vales compras 
de R$ 500,00 (que deverão ser uti li-
zados no comércio de Piedade par-
ti cipante da promoção). A ACIP tam-
bém realizará sorteios de dezenas 
de brindes na roleta extra. “Estamos 
promovendo uma Campanha para 
impulsionar as vendas no comércio 
local”, menciona. 

 

Sorteios ocorrem no dia 
27 de dezembro

Os prêmios da Campanha de 
Natal da ACIP – Aqui eu moro, Aqui 
eu Compro, serão sorteados no 
dia 27 de dezembro, a parti r das 
16h, na Praça Coronel João Rosa 
(Matriz). No local também ocorre-
rão sorteios dos brindes da roleta 
extra e realizada a entrega dos prê-
mios do Concurso de Decoração de 
Natal. O público contará com apre-
sentação musical.

Foto: J.A Comunicação
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Presidente da Associação Comercial e Industrial de Piedade apresenta alguns dos prêmios da Campanha de Natal

LUV Casa e Conforto
Comércio de Legumes Pires 4 Irmãos
Maickon Felipe Tenório
Loja Gabriel
Andare Calçados
Comércio de Sucatas Camargo
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Palestra

No dia do lançamento da Cam-
panha de Natal (18/11), na ACIP, 
também ocorreu a palestra “Como 
Vender Mais e Melhor no Natal”. 
O palestrante do Sebrae, Fabrício 
Andrade Guilherme, falou da im-
portância da divulgação para a em-
presa obter sucesso nas vendas no 
período natalino. Ele mencionou 
meios de comunicação convencio-
nais, como jornais, rádios, cartazes, 
fl yers, entre outros, e destacou a 
uti lização das redes sociais como 
óti ma opção de divulgação. Plane-
jamento e decoração de vitrines 
também foram itens mencionados. 
“Não só os proprietários, mas os 

Fotos: J.A Comunicação

Palestra “Como Vender Mais 
e Melhor no Natal”

Cerca de 60 representantes do comércio local parti cipam da palestra Palestrante explica estratégias de vendas

colaboradores podem ajudar a pla-
nejar uma campanha de natal e su-
gerir ideias diferentes para chamar 
a atenção dos clientes”, informou o 
palestrante

Atender bem o cliente foi ou-
tra importante mensagem pas-
sada por Fabrício. “Seja anfi trião 
e consultor do cliente. Procurem 
fazer o melhor atendimento”, 
destacou. Entre outros assun-
tos tratados durante a palestra, 
o consultor do Sebrae falou aos 
parti cipantes sobre ideias de ven-
das adicionais para este período 
de Natal, como: brindes, sorteios, 
cupons e promoções. 
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Eventos

Confi ra a programação de 
Natal 2014 que será realizada 
no coreto da Praça Coronel João 
Rosa (Matriz). São diversos shows 
musicais que prometem agitar 
a população: Coral Instrumental 
Novo Amanhecer (18/12, às 
19h), Carlinhos Salles (19/12, às 
19h), Tripé (19/12, às 21h), Dj’s 
Artetude Festa (20/12, às 15h), 
Doutrine (20/12, às 17h), Anánda 
Jaques (20/12, às 18h), Cia Gato 
Azul (20/12, às 19h30), Voz do 
Morro (20/12 às 21h), Ministério 
de Música Vergel (22/12, às 19h), 
Hard Rockers (22/12, às 21h), 
Grupo Lambaxé News (23/12, às 
19h) e Eduardo Neto (23/12, às 
21h). Os eventos são promovidos 
pelo Departamento Municipal de 
Cultura.

Próximo dia 14, a parti r das 11h, acontece em Piedade a Final do Campeonato 
Paulista de Kart Cross, no CTC. Sete competi dores do município parti ciparão da 
prova, todos com boas chances de vencer. O evento é organizado pela Associação 
dos Pilotos de Kart Cross. Em Piedade, a organização conta com apoio de Vitangelo, 
Vande e Felipe. 

Programação de Natal na 
Praça da Matriz inicia no dia 18

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Grande público deve presti giar apresentações na Praça da Matriz

Apresentação musical e sorteio 
da Campanha de Natal da ACIP

Fechando as ati vidades, dia 
27/12, o coreto da Praça da Matriz 
recebe o sorteio da Campanha de 
Natal da ACIP e a premiação do 
Concurso de Decoração Natalina. 

Também haverá apresentação 
musical.

Parque Ecológico

Dia 21/12 será especial no Parque 
Ecológico “Collemar de Miranda 
Bott o”, com o evento “Natal no 
Parque”, a parti r das 14h. 

Final do Campeonato Paulista 
de Kart acontece em Piedade
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Concurso

Próximo dia 15/12, termina o perí-
odo de inscrição para o Concurso de 
Decoração Natalina e também o prazo 
para que a decoração esteja fi nalizada. 
O objeti vo, segundo os organizadores, 
é esti mular a criati vidade da comuni-
dade, enti dades, empresas, arti stas e 
associações de Piedade, intensifi cando 
a interação e confraternização com a 
população na data. Os interessados em 
parti cipar devem preencher o cupom 
de inscrição e entregá-lo na Casa da 
Cultura ou na Associação Comercial e 
Industrial de Piedade (ACIP).

 A organização do concurso destaca 
que a comissão julgadora avaliará cri-
térios como: criati vidade, beleza, origi-

Dia 15 termina o prazo para inscrição 
no Concurso de Decoração Natalina

nalidade e visibilidade noturna. Os en-
feites precisam estar visíveis, uma vez 
que não ocorrerá avaliação na parte 
interna dos estabelecimentos comer-
ciais ou das residências.

 O proprietário da loja que apre-
sentar melhor decoração receberá 
troféu e um vale-compras no valor 
de R$ 1.000,00. Já o proprietário da 
casa que conseguir o primeiro lugar, 
será premiado com troféu e um va-
le-compras no valor de R$ 500,00.  
A divulgação dos vencedores será 
no dia 17/12 e a premiação será 
entregue no dia 27/12, na Praça 
Coronel João Rosa (Matriz), no mes-
mo dia do sorteio da Campanha de 

Natal da ACIP. O regulamento do 
Concurso de Iluminação de Natal, 
promovido por meio de parceria 
entre ACIP e prefeitura, encontra-se 
no site  www.piedadade.sp.gov.br.

 
Iluminação de Natal 
no centro comercial
 
Neste ano, os arcos da ACIP foram 

decorados com painéis contendo enfei-
tes natalinos. O centro comercial rece-
beu luzes em diversos pontos. Os ser-
viços que tornam a região central de 
Piedade com o clima de natal, foram 
realizados por meio de parceria entre 
ACIP e prefeitura.

Desde o dia primeiro de dezembro, a Polícia Militar iniciou a Operação Papai Noel re-
forçando o policiamento no centro comercial de Piedade. São 10 policiais e cinco viatu-
ras, sendo dois veículos que permanecem parados em pontos estratégicos das ruas cen-
trais da cidade e três para fazer o patrulhamento. Esta ação é realizada das 15 às 23h e 
ocorrerá até o dia 31/12. O objeti vo é oferecer mais segurança aos consumidores e aos 
comerciantes neste período natalino e comemorações de fi m de ano. A informação de 
que a PM iniciaria estes serviços foi repassada ao presidente da Associação Comercial 
e Industrial de Piedade (ACIP) pelo tenente Rafael Patzdorf  Casari de Oliveira, durante 
reunião realizada no início deste mês.

Fotos: Divulgação

Foto: J.A Comunicação

Operação Papai Noel oferece mais 
segurança ao comércio

 Iluminação de Natal na Praça chama a atenção de todos 
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Caravana de Natal

Um mega evento que, pela segunda vez em Piedade, 
atraiu milhares de pessoas para as ruas centrais do 
município. A grande concentração foi na Praça Coronel 
João Rosa  - “Matriz”, onde, segundo policiais militares 
que trabalhavam no local, estavam cerca de três mil 
pessoas. O sorriso estampado no rosto das crianças 
e dos familiares refl eti a o senti mento e a magia do 
Natal.  Todos fi caram encantados com o Papai Noel, 
o urso e os caminhões decorados com iluminação 
natalina. Às 19h30, saiu da marginal direita, em frente 
do Supermercado Pereira, e passou por mais de 30 ruas 
de vários bairros de Piedade. Foram cerca de duas horas 
de espetáculo.  Muito bem organizado, sem tumultos, 
com apoio da Ditracopi, Guarda Civil Municipal (GCM) e 
Polícia Militar. Assim foi o sucesso da Caravana de Natal 
Iluminada da Coca-Cola, realizado no dia 4/12. 

Mega evento promovido pela empresa Sorocaba 
Refrescos com apoio da Associação Comercial e Industrial 
de Piedade (ACIP). “Agradecemos a Sorocaba Refrescos, 
nossos colaboradores e todos que contribuíram para a 
realização desta importante ação na cidade”, destacou o 
presidente da ACIP José Fernando Rosa Maciel.  

Fotos: J.A Comunicação

Caravana Iluminada traz para 
Piedade a magia do Natal
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Economia

Rua Mal. Floriano Peixoto, 38  (ao lado do Rolim Acessórios)

(15) 99672.0057

Grandes eventos como a Copa do Mundo e as elei-
ções de 2014 deixaram o cenário comercial de 2014 ten-
so, com expectati vas moderadas em relação às vendas. 
Conforme levantamento da Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a previsão para o 
crescimento nas vendas para este fi m de ano é de pou-
co mais de 2%. A esti mati va é de que a cada R$ 100 em 
compras de Natal, mais de R$ 60 serão gastos em lojas 
de vestuário e em supermercado. Um resultado melhor 
é esperado nas vendas de produtos de perfumaria e de 
arti gos para uso domésti co, como os eletrônicos.

De acordo com dados da pesquisa feita pela Boa Vista 
SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito), a maior 
parcela dos consumidores (71%) vai pagar suas compras 
de fi m de ano à vista, em dinheiro (56%), com débito no 
cartão (34%), com cartão de crédito (8%) e por meio de 
carnê ou boleto (2%). Os 29% que pretendem parcelar 
afi rmam que vão uti lizar principalmente (87%) o cartão 
de crédito como forma de pagamento.

Dos consumidores que responderam à pesquisa, 
49% pretendem fazer suas compras para o Natal e fi -
nal de ano em lojas de rua, 29% em shopping centers e 
22% em galerias ou centros comerciais. Além disso, 68% 
afi rmam que a ceia deste ano estará igual ou mais farta 
que a de 2013.

O Piedade Futebol Clube (PFC) inaugurou sua academia de ginásti ca, no 
dia 22/11. Este é mais um benefí cio oferecido aos associados, além de tornar 
o local mais atrati vo. A academia conta com equipamentos novos e com 
acompanhamento de professores. Funciona de segunda a sábado, das 7h às 
21h30. Um dos tradicionais clubes da cidade ainda oferece aos associados 
campo de futebol, saunas masculinas e femininas, churrasqueiras, quadra de 
futsal, aulas de ginásti ca, entre outros benefí cios. A diretoria do PFC prevê 
outros investi mentos, como a construção de um salão de festas e piscina.

Comércio prevê crescimento nas vendas do Natal
Foto: Divulgação

Foto: Folha de Piedade

Lojistas apostam em aumento nas vendas

Expectati va nas vendas em Piedade
Embora o cenário seja de cautela, muitos lojistas de 

Piedade estão oti mistas e esperam crescimento nas ven-
das de fi m de ano. O argumento são as promoções, cam-
panhas e eventos que ocorrem neste mês no centro co-
mercial do município. A ACIP, por exemplo, promove 
importantes ações, como a Campanha de Natal Aqui eu 
Moro, Aqui eu Compro, e as parcerias com a Sorocaba 
Refrescos (Caravana Iluminada de Natal) e prefeitura 
(Concurso de Decoração Natalina e Iluminação de Natal 
no centro da cidade).

Inaugurada academia do PFC
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Palestras 

A Associação Comercial e Industrial 
de Piedade (ACIP) esteve represen-
tada, por meio de seu gerente Felipe 
Venturelli, na ofi cina técnica promovi-
da em Piedade pela Empresa Paulista 
de Planejamento Metropolitano 
(Emplasa). A ação ocorreu no dia 5 de 
novembro, no Anfi teatro Municipal 
“Orestes Romano”, e contou com apoio 
da Fundação Escola de Sociologia 
e Políti ca do Estado de São Paulo 
(FespSP). Na ocasião, foi abordado o 
tema: Projeto Unidades de Informações 
Territorializadas para a Região 
Metropolitana de Sorocaba (UITs).

ACIP participa de ofi cina técnica 
realizada pela Emplasa

Evento reúne autoridades e profi ssionais no Anfi teatro Municipal

Evento debate o desenvolvimento dos municípios 
da região metropolitana de Sorocaba

A ofi cina teve como objeti vo promo-
ver refl exões  e debates sobre as poten-
cialidades, barreiras e oportunidades 
para o desenvolvimento dos municípios 
da Região Metropolitana de Sorocaba. O 
projeto fi nal será a edição do Atlas digi-
tal contendo informações e dados sobre 
os municípios que integram a RMS. 

O evento foi direcionado para técni-
cos que atuam nos campos do planeja-
mento, desenvolvimento econômico, 
meio ambiente, gestão urbana, turismo 
e agropecuária e pessoas que trabalham 
nas administrações municipais, empre-
sas, universidades, centros de pesquisas 
e enti dades de representação da socie-
dade civil da região.

Fotos: Divulgação



Comércio

Dezembro / 201410

Explosão Modas 
é reinaugurada

A loja Explosão Modas, atuante no 
comércio piedadense há sete anos, foi 
reinaugurada em 17 de Novembro. A 
expectati va para o crescimento nas 
vendas no mês de dezembro é grande. 
“Do dia da reinauguração até hoje já 
ti vemos um aumento de cerca de 40% 
nas vendas”, explica Paulo Henrique 
Mota, proprietário do estabelecimento 
e associado da Acip. 

Atualmente, a loja conta com quatro 
funcionários e trabalha com uma 
linha completa de roupas masculina 
e feminina. Além do vestuário, a 
Explosão também oferece calçados e 
acessórios. “Trabalhamos com bonés, 
bolsas, cintos, carteiras e etc”, conta 
Paulo. O empresário ainda destaca 
as inovações da loja. “As mudanças 
principais ocorreram na ampliação 
das opções de marcas de roupas e 
também na modernização do espaço”, 
fi naliza. A Explosão Modas fi ca na Rua: 
Araújo Leite, 65, centro e o telefone é 
3244-4602. Atendimento de segunda a 
sábado das 8h30min às 18h30min.

Serviço de certi fi cação digital 
será oferecido na sede da ACIP
Iniciou, neste mês, os serviços de emissão de certificado digital pela em-

presa Confia, na sede da ACIP. Os associados terão atendimento personali-
zado, com agilidade e segurança. Para adquirir os produtos diretamente na 
ACIP (-CPF, e-CNPJ, e-NFE, CT-e e-PF e outros), as empresas podem entrar em 
contato por meio do telefone (15) 3344-9770. A Associação está localizada 
na Rua Fernando Cróccia, 126, Centro.  

Alguns esclarecimentos sobre o Certi fi cado Digital

1. Como funciona a certi fi cação digital?
O Certi fi cado Digital funciona como uma espécie de carteira de identi dade eletrônica 

que permite a identi fi cação segura do autor de uma mensagem ou transação em rede de 
computadores.

2. O que é Certi fi cado Digital?
O Certi fi cado Digital é um documento eletrônico, assinado digitalmente por uma terceira 

parte confi ável, que identi fi ca uma pessoa, seja ela fí sica ou jurídica, associando-a a uma chave 
pública. Um certi fi cado digital contém os dados de seu ti tular como nome, data de nascimen-
to, chave pública, nome e assinatura da Autoridade Certi fi cadora que o emiti u, podendo ainda 
conter dados complementares como CPF, tí tulo de eleitor, RG, etc.

3. Assinatura digital é o mesmo que assinatura digitalizada?
Não. A assinatura digitalizada é a reprodução da assinatura de próprio punho como 

imagem por um equipamento ti po scanner. Ela não garante a autoria e integridade do 
documento eletrônico, portanto não existe uma associação inequívoca entre o assinan-
te e o texto digitalizado, uma vez que ela pode ser facilmente copiada e inserida em 
outro documento.

4. Quais são as diferenças da certi fi cação de pessoa fí sica e jurídica?
A diferença é que na certi fi cação digital da pessoa fí sica o responsável pelo certi fi cado 

é a própria pessoa e na certi fi cação digital da pessoa jurídica o ti tular é a empresa e esta 
tem uma pessoa fí sica responsável pelo uso do certi fi cado.

5. Quais cuidados se deve ter ao se uti lizar a certi fi cação digital?
O certi fi cado digital representa a “identi dade” da pessoa no mundo eletrônico e, assim, 

é necessária a adoção de alguns cuidados para se evitar que outra pessoa, possa fechar 
contratos e/ou negócios e realizar transações bancárias em nome do ti tular do certi fi cado.

Para outras dúvidas, acesse: www.confi acerti fi cadodigital.com.br

Foto: Divulgação
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Com o tema Educação Ambiental: 
Sustentabilidade Econômica e Social, 
o Seminário realizado pela Etec de 
Piedade, dia 21/11, apresentou por 
meio de palestras e debates, as difi cul-
dades e falta de comprometi mento de 
setores da sociedade com a preserva-
ção ambiental, bem como, com o con-
sumo responsável dos recursos naturais. 
Algumas palestras também abordaram 
o equilíbrio psicológico através da inte-
ligência emocional, principalmente no 
ambiente de trabalho. 

A primeira palestra abordou o tema 
Água na produção de alimentos e foi 
apresentada pelo mestre pela Unicamp, 
professor José Luiz dos Santos, que há 
20 anos trabalha no setor de alimentos. 
Segundo o professor, a água é essencial 
para a produção de alimentos. Mas, a 
sua uti lização também causa um impac-
to ambiental.

“O mau planejamento na uti lização 
da água (hábitos adquiridos, falta de in-
vesti mento e tecnologia sustentáveis) 
pode ocasionar um dano enorme à so-
ciedade. Eventos como esse contribuem 
para a conscienti zação da população so-
bre consumo responsável. Além disso, 
temos que atuar em dois senti dos prin-
cipais: 1) exigir dos meios de pesquisa 
que desenvolvam técnicas apuradas que 
proporcionem uma economia, principal-
mente na irrigação que é responsável 
por 70% do consumo de água; 2) fazer 
a nossa parte através do consumo racio-
nal e reuti lização da água”, ressaltou.

A segunda palestra, apresentada 
pelo professor Luiz Antonio Daniel, falou 
da importância da tecnologia para que 
se consiga ati ngir um ambiente susten-
tável. Ele ainda ressaltou a engenharia 
genéti ca como forte aliada da produti -
vidade contra à seca e oferecendo mais 
resistência à determinadas sementes. 
No entanto, para o professor nenhuma 
tecnologia ou genéti ca resiste se o pro-
dutor não elaborar e executar um pla-
nejamento diário do seu negócio. “Se o 
produtor não ti ver um processo de ges-
tão que o possibilite de controlar gastos 
com transporte, materiais, água, luz, 
ferti lizantes, entre outros, certamente 
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não sobreviverá no mercado “, afi rmou.  
A terceira palestra falou sobre o pa-

pel do Coaching Educacional na susten-
tabilidade ambiental, cuja apresentação 
foi realizada pelo professor e empresá-
rio Djalma Moraes. Segundo o professor 
Djalma, o Coaching uti liza uma técnica 
simples: a pergunta. Para ele a falta de 
perguntas no coti diano acaba levando 
às grandes confusões psicológicas, emo-
cionais e materiais. Essas confusões es-
tão presentes na família, no trabalho, 
na escola, no clube, enfi m, em todos os 
ambientes sociais.

Para Djalma Moraes, compartilha-
mento é fundamental para se cons-
truir um processo ético de crescimen-
to. Segundo ele, entre ter dinheiro 
e ser feliz, escolha ser feliz, pois um 
dia você pode ganhar muito dinheiro 
sendo feliz, ou seja, trabalhando na-
quilo que gosta. A primeira palestra 
da noite abordou o tema Adequação 
Ambiental na zona rural e manejo hídri-
co, que foi apresentada pelo ex-aluno 
da Etec de Piedade e hoje estudante de 
Agronomia, João Carlos da Rosa. A pa-
lestra ressaltou questões relacionadas 
ao Código Florestal (Lei Federal 12.651, 
de 25/05/2012).

“Mesmo sendo uma determinação 

legal que muitas vezes leva o produtor a 
questi onar a sua aplicabilidade, segun-
do João Carlos, o produtor deve buscar 
informações e regularizar a sua proprie-
dade para, inclusive, fazer o uso susten-
tável dos recursos naturais e ter acesso 
às linhas de crédito rural”, disse JC.

A segunda palestra da noite sobre 
Tecnologias para sustentabilidade na 
produção de alimentos diante às mu-
danças climáticas, que seria proferi-
da pelo engenheiro agrônomo José 
Ricardo Morales, da Bejo Sementes 
do Brasil, não ocorreu em função do 
palestrante ter ido atender compro-
missos emergenciais em outro esta-
do. Além de estudantes do Curso de 
Alimentos da Etec, a abertura oficial 
do Seminário contou com as partici-
pações da prefeita de Piedade, Sra. 
Maria Vicentina Godinho Pereira 
da Silva e do engenheiro agrônomo 
Osmar Borzacchini, diretor Municipal 
de Agricultura e Meio Ambiente.

A diretora da Etec, Neide Gutiyama, 
agradece a todos que participaram e 
contribuíram para que o Seminário 
fosse um sucesso de público e de in-
formações técnicas sobre o tema 
Educação Ambiental: Sustentabilidade 
Econômica e Social.
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Seminário realizado no “Cariocão” contou com parti cipação de profi ssionais que debateram assuntos sobre sustentabilidade




