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Editorial

José Fernando Rosa Maciel
Presidente Executivo

Janeiro é um período de constantes e intensas chuvas na 
maioria dos estados brasileiros.  É considerado um mês crítico 
para a proliferação do mosquito Aedes Aegypti, responsável não 
só pela transmissão da Dengue, mas também pela Chikungunya 
e Zika Vírus. 

Agora, todos precisam redobrar os cuidados, pois os números 
são alarmantes. Recebemos a informação de que a nossa região 
tem quatro casos suspeitos de microsefalia relacionados ao Zika 
Vírus. Desse número, um é da cidade de Sorocaba, que está 
aproximadamente a 30 quilômetros de Piedade. Já são mais de 
3.500 casos dessa doença em todo país. Também já há registro 
de uma morte de uma pessoa infectada pelo Chikungunya. 
Somente a dengue, em 33 cidades da região, matou 42 pessoas 
no ano passado. 

Esses dados foram repassados pelo Grupo de Vigilância 
Epidemiológica (GVE) de Sorocaba em janeiro deste ano, por 
meio de palestra realizada na ACIP. 

Diante dessas informações e cumprindo com papel social 
da instituição no município, a ACIP é parceira de ações junto 
ao poder público municipal, que têm o objetivo de trabalhar de 
maneira efetiva na prevenção dessas doenças.  

Além da palestra de orientação, convocamos associados e 
empresários para participarem como voluntários em mutirões da 
Secretaria de Saúde que visitaram residências e estabelecimentos 
comerciais em diversos bairros de Piedade.

É preciso unir todos os segmentos da sociedade e poder 
público para combater e eliminar o mosquito.  

Dengue, Chikungunya e 
Zika Vírus: o perigo pode ser maior 

do que imaginamos

Associação Comercial e Industrial de Piedade



GVE da Região de Sorocaba realiza palestra sobre
Dengue, Chikungunya e Zika Vírus 

Evento foi promovido por meio de parceria entre ACIP e Prefeitura
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Saúde

Fotos: J.A Comunicação

-Ricardo SAT
-Superação Cursos e 
 Treinamentos Empresarial

 Novos
Associados

A Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) está 
fazendo sua parte na luta contra o mosquito Aedes Aegypti, 
transmissor da Dengue, Chikungunya e Zika Vírus. No dia 20 de 
janeiro, o auditório ‘Helmut Kurt Schneider’, da ACIP, contou 
com a presença de profissionais da área da saúde municipal e 
regional para informar sobre essas doenças que estão tirando 
o sono de muita gente.

A interlocutora do Grupo de Vigilância Epidemiológica da 
Região de Sorocaba (VGE), Alice Hirose, informou que em 
2015 foram registrados 70 mil casos de dengue em 33 cidades 
da região, sendo 42 mortes. Falou que dos 645 municípios do 
Estado de São Paulo, apenas quatro não foram infectados 
pelo mosquito no ano passado. Segundo ela, os idosos são 
mais suscetíveis a infecção da doença, devido às outras 
comorbidades existentes em seu organismo.

Até a primeira quinzena de janeiro deste ano, Alice 
mencionou que Piedade tinha 24 notificações de casos 
suspeitos e 1 caso de dengue importado confirmado. A 
interlocutora da GVE alertou: “É preciso ter muito cuidado e 
agir o quanto antes para combater o Aedes Aegypti. Já temos 
informação que houve uma morte no Brasil relacionada ao 

Palestra relata dados sobre Dengue e casos suspeitos de Zika na região Alice Hirose, interlocutora da VGE Secretária de Saúde, Marli Rodrigues 

Profissionais da área da saúde do município e representantes da ACIP

Chikungunya e no país já são 3.500 casos de microcefalia, 
sendo quatro delas na nossa região”, mencionou Alice. “É 
preciso da união e envolvimento de todos. Poder público, 
instituições e população”, completou.

O evento contou com a presença do presidente da 
ACIP, José Fernando Rosa Maciel; da Secretária de Saúde, 
Marli Rodrigues de Oliveira Raymundo e de profissionais da 
Vigilância Sanitária e Epidemiológica do Município. O evento 
foi realizado por meio de parceria entre ACIP e prefeitura.
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Empresa

Sorveteria Kimura é exemplo de longevidade 
no mercado piedadense 

Atuante no mercado piedadense há 46 anos, a 
Sorveteria Kimura é um dos comércios mais tradicionais da 
cidade. Segundo Dulce Kimura, uma das responsáveis pelo 
estabelecimento, o segredo é a dedicação. “Acreditamos no 
que fazemos e temos persistência no trabalho. Fé em Deus 
também é outro pilar da nossa motivação”, afirma. 

Tradicional sorveteria de Piedade está localizada na Rua Waldomiro de Lima, nº 66,  Centro, e conta com variedades de taças e sorvete de massa.

Diversos tipos de sorvetes são comercializados pela Kimura. 
“Sorvete de massa, picolés, potes tamanho família, individuais e 
montagem de variedades de taças são nossas especialidades”. 
Outro ponto positivo destacado pela entrevistada é que a 
crise de 2015 não afetou a sorveteria. A Sorveteria Kimura fica 
localizada na Rua Waldomiro de Lima, nº 66 – Centro.

Fotos: J.A Comunicação
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Cultura

Programação completa 
do Carnaval em Piedade

Mesmo com custo reduzido em comparação ao evento 
realizado no ano passado, o Carnaval de Rua de Piedade 
acontecerá em 2016 nos dias 6, 7, 8 e 9 de fevereiro, na região 
central do município. A festa, que já é tradição no município, 
será mantida pelo governo municipal seguindo planejamento de 
contenção de gastos. Além de oferecer um tradicional evento aos 
piedadenses, neste período é notado um aumento significativo 
na movimentação da economia e do comércio local devido ao 
grande fluxo de turistas que visitam o município.  

Para o responsável pela Diretoria de Cultura, Fernando da 
Silva Maciel, a cultura é um direito de todos e o intuito é levar 
opções de lazer para que a população permaneça na cidade. 

Confira a programação completa:

Sábado 6/2
18h - Concentração do Bloco Paletó Vermeio na Casa da Cultura
19h - Saída do Bloco Paletó Vermeio em direção à Praça Coronel João Rosa
21h - Abertura do VI Festival de Marchinhas na Praça Coronel João Rosa

Domingo 7/2
17h - Matinê de Marchinhas na Praça Coronel João Rosa
21h - Final do VI Festival de Marchinhas na Praça Coronel João Rosa

Segunda-feira 8/2
18h - Concentração do Bloco Paletó Vermeio na Casa da Cultura
20h - Saída do Bloco Paletó Vermeio em direção Praça Coronel João Rosa

Terça-feira 9/2
20h - Banda Voz do Morro na Praça Coronel João Rosa

IV Festival de Marchinhas
O Festival irá ocorrer nos dias 6 e 7 de fevereiro, na Praça 
Coronel João Rosa. Ao todo foram 11 inscrições no VI Festival 
de Marchinhas, porém, uma ficha foi desclassificada por não 
seguir itens exigidos no regulamento. Além de Piedade, há 
participantes de outros municípios e estados brasileiros, como 
Campinas (SP), Curitiba (PR), Araraquara (SP), Cubatão (SP), 
Santo André (SP) e Belo Horizonte (MG). Os vencedores levam 
os seguintes prêmios: 

1º lugar – Troféu + R$ 1.800,00; 2º lugar – Troféu + R$ 1.200,00; 
3º lugar – Troféu + R$ 600,00; 4º lugar – Troféu; 5º lugar – Troféu e 
6º lugar – Troféu. Confira a relação das Marchinhas participantes:

1 - “Marchinha do Padre”
2 - “Bloco da Saudade”
3 - “Ai meu Coração”
4 - “Marchinha da Esperança”
5 - “Um velho Carnaval”
6 - “ Quando rola um pancadão os deputado perde a linha”
7 - “Acha China”
8 - “O tempo não volta atrás”
9 - “O leite da vaca foi feito pelo bezerro”
10 - “Marcha do Cordão da Saideira”

Outras informações podem ser obtidas 
pelo telefone: (15) 3244-2670.

Fotos: Divulgação
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Agricultura

Couve-manteiga 
é opção de cultivo em Piedade 

O cultivo de couve-manteiga é mais um dos 
destaques da agricultura piedadense. Por causa da 
popularização de seu consumo, muitos agricultores 
optam por esse tipo de plantio. “A couve-manteiga 
é ótima opção, pois aqui em Piedade produz em 

qualquer época do ano”, destaca José Anésio, 
técnico em Agricultura e funcionário da Diretoria 
de Agricultura do município. Produtor do vegetal 
há três anos, Simão Moreira destaca as vantagens 
de se trabalhar com a couve. 
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Couve-manteiga é cultivado em uma área de aproximadamente três hectares no Bairro Gurgel; o vegetal produz qualquer época do ano

Fotos: J.A Comunicação
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“É um serviço mais limpo porque o uso de 
agrotóxicos nesse cultivo é mínimo, além  de ser 
um produto em alta, por conta da popularização de 
suas propriedades medicinais”, conta o agricultor, 
que tem uma horta de aproximadamente três 
hectares, no bairro do Gurgel.

José Anésio complementa e relata a versatilidade 
da planta. “Tradicionalmente acompanha a 
feijoada, mas hoje é muito procurada por pessoas 
que consomem o suco detox, feito a base da couve. 
Até sorvete de couve já tem sido produzido”, 
salienta.

Para Simão Moreira, apesar dos efeitos da crise 
e da alta dos preços em todos os setores, a couve 
tem sido a fonte de renda da família. “Trabalho 
apenas com meus dois filhos e fornecemos nossa 
mercadoria ao Ceasa – SP. Lá o produto tem uma 
saída mais garantida. Para driblar essa crise 
dependemos de uma boa produção, então o 
segredo é continuar plantando”, afirma Simão, 
que recentemente ampliou sua área de cultivo.

Simão Moreira conta com ajuda dos dois filhos para cultivar o produto
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Comércio

Brasileiro é o que mais pesquisa antes de comprar
Estudo da TNS aponta que essa é a prática de nove entre 

dez consumidores. Desafio do varejo é oferecer conteúdo cada vez 
mais relevante para influenciar a decisãode compra

Que o brasileiro gosta de pesquisar preços ou 
pechinchar ninguém duvida. A temporada de volta às aulas 
e de compra de material escolar é uma pequena amostra 
disso. O estudo “Connected Life”, da consultoria global 
TNS, confirma esse comportamento.

Além de mostrar que somos a maioria entre os 
consumidores globais que fazem questão de consultar várias 
lojas ou negociar produtos antes de comprar (88%), tanto 
no ambiente online como no offline, a pesquisa também 
dá algumas pistas aos varejistas sobre os desafios que essa 
dinâmica representa no atual cenário.

Principalmente em um ambiente cada vez mais conectado, 
onde o cliente pode pesquisar e fazer compras de qualquer 
lugar, usando seu smartphone. 

No estudo, os especialistas da TNS afirmam que os 
consumidores ao redor do mundo estão adotando uma 
abordagem mais ponderada em suas compras. 

Portanto, marcas e varejistas devem fornecer 
informações e incentivos necessários para convencê-los. 
“Eles devem parar de pensar apenas em publicidade 
e começar a se tornar verdadeiros provedores de 
conteúdo”, dizem. 

Em resumo: para ter sucesso, é preciso um profundo 
entendimento de como e onde as pessoas pesquisam 
suas compras, “para assegurar informações no lugar 
certo e na hora certa.” É assim que a pesquisa pode se 
converter em venda. 

                                                                                                            Fonte: www.dcomercio.com.br

Fotos: Divulgação
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Esporte

Roberto Alves é campeão dos Jogos dos 
Trabalhadores na modalidade Tênis

Além do futsal e campo, a modalidade tênis também foi 
disputada nos Jogos dos Trabalhadores, evento esportivo 
promovido por meio de parceria entre a Associação Comercial 
e Industrial de Piedade (ACIP) e Prefeitura - Secretaria de 
Esportes e Lazer.

O vencedor dos Jogos dos Trabalhadores, Roberto Alves (de boné preto), enfrenta o adversário Sérgio Pereira na final da competição

As partidas foram realizadas no final de 2015, na quadra 
do Estádio Municipal Lino de Matos (Campão). Houve disputa 
entre todos os participantes. Roberto Alves representou a 
classe dos engenheiros e foi campeão da competição. Sérgio 
Pereira, representando o comércio, foi vice-campeão.

Fredison é 5 vezes campeão nos Estados Unidos
O atleta Fredison Carneiro Costa foi campeão da Walt Disney Word Marathon, 

competição de atletismo realizada na Flórida, nos Estados Unidos. A prova aconteceu 
em janeiro de 2016 e o corredor conseguiu tempo de 2h33min. 23seg. Com o título 
deste ano, o corredor sagrou-se pentacampeão da prova, vencendo também nos anos 
de 2011, 2012, 2014 e 2015, além de conquistar o vice-campeonato por duas vezes. 

Fredison nasceu na cidade baiana de Riachão do Jacuípe, mas é conhecido 
por todos em Piedade, cidade que treinou por diversos anos em sua trajetória no 
esporte. O atleta não teve muitas dificuldades para conquistar seu quinto troféu 
do Mickey, impondo seu ritmo aos adversários desde o início.  O segundo colocado 
foi outro atleta brasileiro, Mateus Trindade, da cidade gaúcha de Sapiranga. Ele fez 
o tempo de 2h34min.47seg. e sagrou-se vice-campeão, seguido do 3º colocado, o 
estadunidense da cidade de Binghamton, NY, que fez o tempo de 2h35min.56seg

Fotos: J.A Comunicação

Foto: Divulgação



Você Sabia?

Fevereiro / 201610

Artista plástico conquista muitos seguidores 
ao divulgar obras em mídia social

O artista plástico Vitangelo Paolucci Junior nasceu em 
São Paulo, Capital, mas reside em Piedade há 14 anos. Vem 
conquistando cada vez mais espaço ao divulgar suas obras em 
uma mídia social. A ideia de postar seus trabalhos surgiu há dois 
anos e o artista conta com muitos seguidores.

“O Instagram é uma mídia excelente. É uma forma mais 
direta de mostrar os trabalhos artísticos e observar produções de 
colegas artistas. Possibilita as mais diversas visualizações de todos 
os cantos do mundo, também os vários tipos de arte e seu modo 
de produzir”, destaca Vitangelo. “A interação e os comentários 
são diretos e dependendo do impacto da sua arte e um bom 
trabalho de divulgação, mantenho bons e fiéis seguidores. Tenho 
quase 3 mil seguidores e pouco a pouco consigo até vender 
minhas obras via Instagram”, afirma o artista. Vitangelo iniciou 
seus estudos de arte em São Paulo, aos 15 anos de idade, em 
uma galeria que tinha espaço para curso de desenho e pintura 
livre. Passou dois anos estudando várias técnicas, entre o grafite, 
lápis de cor, giz pastel, aquarela, carvão, acrílica e tinta óleo. Aos 
17 anos fez a primeira pintura em óleo e participou da primeira 
exposição coletiva junto com os alunos do curso, com duas obras 
selecionadas. Em 1998 iniciou seus estudos cursando a faculdade 
de arte na FMU, em São Paulo, ano em que fez sua exposição 
individual com 20 obras. “Os cursos proporcionaram grande 
base para o meu seguimento de carreira. Continuo estudando e 

Algumas das obras do artista plástico Vitangelo Paolucci; diversas outras pinturas podem ser conhecidas por meio do trabalho de divulgação via Instagran @vitangeloart

sempre buscando novas possibilidades para o segmento artístico. 
Procurei estudar todas as técnicas possíveis para ter um ‘leque’ 
de possibilidades, agregar e levar a minha arte com qualidade 
para o mercado e clientes. No meu processo artístico o ‘carro 
chefe’ é a pintura a óleo. Esboço o estudo, rabisco e redesenho. 
Quando sinto que está tudo certo, jogo na tela e logo em seguida 
começo a pintar”, explica.  “Minhas pinturas seguem o caminho da 
arte expressionista, escola na qual, a característica mais marcante 
é o uso das cores como ‘ponte’ para expressar algo, sentimentos 
e sensações, sejam elas positivas ou não para quem estiver 
observando. O ponto essencial é que a arte não passe ‘batido’ aos 
olhos dos demais. Ela tem que causar alguma sensação. E essa foi 
minha escolha, me expressar através das cores fortes. O intuito da 
minha arte, no caso, é que as pessoas percebam algo por detrás 
das cores e formas, e que sejam mais questionadoras em relação 
a tudo que nos envolve. Nosso cotidiano e vida em uma sociedade 
‘louca’ procuro pintar e retratar situações e muitas vezes essas 
pessoas da nossa vida, da nossa sociedade”, menciona.

O artista já fez exposições individuais e coletivas em várias 
cidades, como São Paulo, Sorocaba e Piedade. Também na Itália, 
Portugal, Estados Unidos e França. As pessoas interessadas em 
conhecer as obras de Vitangelo podem entrar em contato via 
Instagram @vitangeloart, pelo whatsapp (15) 99658-0537 ou pelo 
email vitangelopaolucci@gmail.com






