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ACIP apoia combate à Dengue

Jogos dos Trabalhadores 
Conheça a equipe campeã 
da competição 

Vendas de Natal
Comerciantes avaliam 
vendas de fim de ano

Campanha 
Prêmios e brindes sorteados na 
Praça atrai grande público

Primeira palestra do ano na ACIP terá orientações e 
esclarecimentos  sobre Dengue, Chikungunya e Zika Vírus
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Editorial

José Fernando Rosa Maciel
Presidente Executivo

Iniciamos 2016 com o mesmo empenho que encerramos 
nossos trabalhos em 2015. Foi um ano que precisou de muita 
determinação e criatividade para enfrentar dificuldades 
em diversas áreas em razão do momento de instabilidade 
econômica e política do país.

Mesmo diante dessa situação que atingiu todos os 
brasileiros, 2015 foi um ano muito produtivo. A ACIP 
consolidou suas ações e não deixou de oferecer seus serviços, 
manteve parcerias com instituições, poder público e privado 
para seguir com a realização de seus projetos e campanhas 
que tiveram o objetivo de fortalecer o comércio local e prestar 
importante apoio aos setores da indústria e da agricultura de 
Piedade. 

Junto com a nossa diretoria e colaboradores, estamos 
preparados para em 2016 continuar desenvolvendo 
importantes trabalhos e levar aos nossos associados a 
mensagem positiva de que é possível superar as dificuldades.

Em um momento que todo mundo fala de crise, vamos 
prosseguir falando de oportunidade, ação e criatividade. 
Temos a certeza que com a união de todos, 2016 será um ano 
ainda melhor e continuará no caminho de uma instituição 
forte que colabora para o desenvolvimento da cidade.

A ACIP deseja a todos um ano novo repleto de sucesso, 
prosperidade e realizações.

Empenho e criatividade
Associação Comercial e Industrial de Piedade
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Evento

Equipe Promotores de Vendas é campeã dos Jogos dos Trabalhadores
Time venceu nas modalidades Futebol de Campo e Futsal

A equipe Promotores de Vendas foi a campeã do 1° Jogos dos 
Trabalhadores, evento promovido por meio de parceria entre a 
prefeitura e a Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP). 
Na modalidade Futebol de Campo, a partida final aconteceu no dia 
17 de dezembro, no Estádio Municipal “Lino de Matos”. O jogo foi 
acirrado. Após empate em 1 x 1 no tempo normal, a decisão foi 
para os pênaltis e o time Promotores de Vendas venceu por 3 x 1 a 
equipe Metalúrgicos Esprom e Açotrim.  

A entrega dos troféus e medalhas aos jogadores foi realizada 
pelo presidente da ACIP, José Fernando Rosa Maciel e pelo Diretor 
Municipal de Esportes, Felipe de Paula Santos. Na modalidade 
Futsal, a equipe Promotores de Vendas também levantou a taça de 
campeão dos Jogos dos Trabalhadores derrotando por 5 x 4 o time 
Produção e Comércio de Legumes. A partida final foi realizada no 

Fotos: J.A Comunicação

Time Promotores de Vendas é campeão da competição

Goleiro menos vazado da competição Dir. de Esportes homenageia pres. da ACIP

Dir. de Esportes, trio de arbitragem e 
pres. da ACIP

Time Metalúrgicos Esprom e Açotrim é 
vice-campeão dos Jogos

Artilheiro do campeonato e presi. da ACIP

Entrega da taça de campeão para o capitão do 
Promotores de Vendas

dia 18 de dezembro, no Ginásio Municipal “Carlos Alberto Rodrigues”. 
Para cumprir a regra da competição, a equipe campeã precisou 
disputar dois jogos na mesma noite enfrentando o mesmo adversário. 
Na primeira partida houve empate por 6 x 6 e a decisão foi para os 
pênaltis, ocasião que a equipe Promotores de Vendas perdeu por 3 x 
1. O resultado forçou o início de outro jogo, disputado em dois tempos 
de 10 minutos. A partida foi acirrada e os jogadores mostraram 
muita raça e habilidade. O Promotores de Vendas conseguiu vencer 
o Produção e Comércio de Legumes por 5 x 4. Na final do Futsal a 
entrega dos troféus e das medalhas foi realizada pelo presidente da 
(ACIP), José Fernando Rosa Maciel. “O 1° Jogos dos Trabalhadores teve 
como principal objetivo incentivar a prática esportiva no município.
Quero parabenizar todos os jogadores e equipes que participaram da 
competição”, destaca Fernando Maciel.

Equipe Promotores de Vendas é campeã no futsal

Pres. da ACIP entrega troféu de goleiro 
menos vazado

Equipe Produção e Comércio de Legumes 
vice-campeã do futsal

Trio de arbitragem do jogo

Pres. entrega taça ao time campeão

Pres. da ACIP entrega troféu de artilheiro

Pres. entrega taça ao time vice-campeão
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Empresa

Fábrica Debiasi comercializa produtos 
para vários estados do Brasil

Palestra na ACIP orienta sobre Dengue, 
Chikungunya e Zika Vírus

A Debiasi Cabides e Utilidades, fábrica que atua no mercado 
piedadense há mais de 40 anos e conta com 15 funcionários, 
ampliou sua linha de produtos em 2015. “Além de enxugar o 
custo operacional, optamos por ampliar a gama de produtos, 
pois com mais oferta poderemos aumentar nosso faturamento. 
É uma das alternativas para driblar a crise”, explicou Antuany 
Debiasi, proprietário da empresa. Os produtos Debiasi são 
comercializados no Brasil inteiro. “Comercializamos mercadoria 
principalmente para os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, 

Por meio de parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e a 
Associação Comercial e Industrial de Piedade – ACIP, será realizada 
uma palestra que vai orientar e esclarecer os apontamentos dos 
índices de notificações, transmissões e ações desenvolvidas no 
combate a Dengue no município em 2015. 

O evento ocorrerá no dia 20 de janeiro, às 19h30, no auditório da 
ACIP. Com a participação de profissionais do setor, o objetivo desta 
ação é informar, o máximo possível, os comerciantes e cidadãos 
sobre a febre Chikungunya e Zika Vírus, ambas também transmitidas 
pelo Aedes aegypti, mesmo vetor transmissor da Dengue. 

A palestra será gratuita, participe.  

Proprietários da empresa Fachada da Debiasi Cabides e Utilidades Alguns dos produtos fabricados na empresa Alguns funcionários no setor de produção

Fotos: J.A Comunicação

Paraná, Minas Gerais e Rio Grande do Sul”, afirma Antuany. A 
fábrica oferece ampla linha de produtos em madeira como 
cabides, tábuas de corte para churrasco, agulhas de tricô, tear 
artesanal, bandejas e pás para pizza, pião de madeira, raquete 
de frescobol, entre outros. Também produz prendedores de 
plástico e ganchos para cabides. A Debiasi Cabides e Utilidades 
fica localizada na Avenida Tancredo Neves, nº 188 – Cotianos. 
Outras informações pelo telefone: (15) 3244 – 1260 ou pelo site: 
www.debiasicabides.com.br.

Foto: Divulgação
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Comércio

Comerciantes avaliam vendas de natal
Apesar da crise econômica que afetou o país em 

2015, o comércio de Piedade tem resistido e alguns 
lojistas fecharam o ano em crescimento. 

Para as datas de final de ano, cada empreendedor 
buscou alternativas para alavancar suas vendas e 
conseguir bons resultados.

É o caso da Iolanda Modas e Calçados, empresa atuante no 
mercado há 22 anos. “Durante o ano todo procuramos formas de 
fidelizar nossos clientes. Apesar da crise, conseguimos fechar 2015 
com um pequeno crescimento. As vendas de natal foram boas. 
Desde 2013 mantemos regularidade nessa data”, destaca Ivone 
Saito, sócia proprietária do comércio.

Já para Elizabeth Muraro, lojista do ramo de enxovais há 8 anos, 
as vendas caíram em relação a 2014. “Tivemos pequena queda no 
lucro. Os consumidores buscaram presentes mais em conta, como 
lembrancinhas e produtos de menor custo. O movimento foi bom, 
porém o pessoal gastou menos”, afirmou a empresária, dona da loja 
Elizabeth Enxovais.

Para as unidades da franquia O Boticário de Piedade, o ano 
terminou de forma positiva. “Temos duas lojas na cidade. Uma 
delas foi inaugurada há um ano e, mesmo com pouco tempo em 
atividade, atendeu nossas expectativas. Nossa loja do Calçadão teve 
pequena queda, mas dentro do previsto pelo nosso planejamento 
anual. Apesar da crise, vendemos todo nosso estoque e isso é muito 
bom”, relata Débora Duarte, gerente da loja.       

Fotos: J.A Comunicação
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Ganhadores da Campanha de Natal 2015  “Natal Premiado 2015”

Campanha Natal Premiado 2015
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Prêmios e brindes sorteados na Praça da Matriz atrai grande público

A Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) 
sorteou prêmios e brindes da Campanha Natal Premiado 
2015. Mais uma vez o evento foi um sucesso, atraindo grande 
público para a Praça da Matriz. A ação aconteceu no dia 26 
de dezembro e contou com a presença do presidente da ACIP, 
José Fernando Rosa Maciel.

A Banda Marcial da Escola Estadual “Carlos Augusto de 
Camargo” realizou belíssima apresentação antes de iniciar 
o sorteio. O cantor Clebinho novamente fez um show que 
animou a todos os presentes no local, cantando músicas do 
estilo sertanejo, fazendo crianças, jovens e adultos dançarem. 

Samara Herrera Stebam de Camargo depositou um cupom na 
urna e foi a ganhadora da TV de 55”. “Eu sempre participo das 
Campanhas promovidas pela ACIP, mas é a primeira vez que 
ganho. Estou muito feliz”, destaca a sortuda que comprou 
presentes na loja Explosão Modas.

Os prêmios e brindes da Campanha foram entregues pelo 
presidente da ACIP, Sr. José Fernando Rosa Maciel e pelos 
diretores Pedro Herrera e Jair Fresneda. “Agradecemos a 
participação de todos os lojistas que mais uma vez acreditaram 
nesta importante ação promovida para fortalecer o comércio 
piedadense”, afirma o presidente da ACIP.
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Fotos: J.A Comunicação

Ganhadores da Campanha de Natal 2015 “Natal Premiado 2015”
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Evento

Ibicolor promove evento de Natal

ACIP volta a utilizar marca tradicional

Crianças acompanhadas de seus familiares estiveram em 
frente da Ibicolor, na região central de Piedade, para serem 
fotografadas com o Papai Noel. No evento, promovido 

A Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) volta 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. “A marca foi desenvolvida para expressar essa 
ideia. Unir e fortalecer o comércio da cidade era o principal objetivo da ACIP”, destaca Byron, 
que também ajudou a fundar a associação e foi o primeiro presidente da ACIP.

Para transformar a ideia na marca, Xará utilizou bonecos em degradê na sua arte. 
“O logo deve representar a identidade da empresa, associação, entidade ou produto. 
Como se trata de uma associação, a marca trazia o conceito de que juntos seríamos mais 
fortes. Os bonecos em degradê iam crescendo e ficando mais escuros até chegarem ao 
da frente, que era preto e de tamanho maior”, finaliza o publicitário.

Fotos: J.A Comunicação

pela empresa no dia 9 de dezembro, também estava a 
personagem Frozen e as crianças ainda se divertiram com a 
neve artificial e ganharam algodão doce.

Byron Freire, o Xará
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Comércio

Agências de Turismo são garantia de 
assistência e roteiros para viagens

Viajar é uma prática comum principalmente em feriados 
prolongados, férias ou final do ano. Para planejar sua viagem 
são necessários alguns procedimentos que devem ser 
realizados com antecedência. Conhecer os principais pontos 
turísticos, disponibilidade de hotéis, restaurantes e outros 
atrativos é essencial para uma experiência agradável. 

É para facilitar esse processo que as agências de turismo 
existem. “A agência de turismo não só realiza a compra de seu 
pacote de viagem, mas da assistência enquanto ela ocorre. O 
agente de viagem se preocupa com o bom andamento da viagem 
e qualquer eventualidade ele pode resolver prontamente”, é o 
que afirma Adriana Escanhoela, da agência Embarque Agora, 
atuante há oito anos no mercado piedadense.

São inúmeros destinos procurados por turistas. “São 
muitos lugares procurados, mas os destaques são nordeste, 
sul e Estados Unidos. Cruzeiros também são muito procurados 
pelos piedadenses”, destaca Katia Tardelli, da agência Tardelli 
Turismo, que está em atividade há um ano.

A principal vantagem de se viajar por meio de uma agência 
está na confiabilidade. “Todos os serviços de uma agência 
podem ser encontrados na internet, porém o que conta é a 
confiabilidade. Na internet existem muitos sites, mas não tem 
garantia de um bom atendimento. Já as agências tem mais 
credibilidade e garantia na hora de comprar e orientar sua 
viagem”, conta Glaucia Cristina, proprietária da agência Mtour. 

Fotos: J.A Comunicação
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A Associação Comercial e Industrial de 
Piedade divulga a capa de cada edição do 
Informativo da ACIP que representa as 
principais ações desenvolvidas pela entidade 
em 2015. Foram muitas realizações, entre 
campanhas comemorativas, estímulo ao 

comércio e à agricultura, palestras de 
incentivos aos empresários, oficinas e 
cursos de qualificação profissional, entre 
outras atividades que tiveram o objetivo de 
fortalecer o comércio local e impulsionar 
importantes setores do município. 

Retrospectiva 2015
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