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Editorial

Sérgio Luiz Moreira
Presidente Executi vo

Associação Comercial e Industrial de Piedade

No início deste ano nos deparamos, mais uma vez, 
com momento de tensão ao receber a notí cia do possível 
fechamento do comércio não essencial em razão de Piedade 
fazer parte da região de Sorocaba que foi classifi cada na fase 
vermelha do Plano São Paulo que trata de assuntos ligados 
à Covid-19.  

Assim que recebemos a informação, imediatamente nos 
reunimos com representantes do Comitê Administrati vo 
PDD COVID-19 e demais setores da Administração 
Municipal para expressar nosso posicionamento em 
defesa do empresariado local para que pudesse manter 
em funcionamento o comércio da nossa cidade que foi tão 
prejudicado economicamente em 2020.   

Sendo assim, parti cipamos da discussão e prestamos apoio 
à prefeitura em relação ao decreto municipal 8035/2021 
que regulamentou o horário do comércio, principalmente as 
ati vidades ligadas aos setores alimentí cios, bares, academias, 
templos religiosos e ações culturais. Nossa ação em parceria 
com o Poder Público Municipal deu resultado.  

Também como iniciati va da ACIP em defesa do nosso 
empresariado, houve a divulgação de uma carta aberta que 
mostra o posicionamento à manutenção do atendimento 
presencial no comércio de Piedade. Carta esta que pode ser 
lida na integra nesta edição.  

Entendemos que os trabalhos para conter o avanço 
da Covid-19 devem ser realizados, mas o comércio, a 
indústria e os serviços não podem ser penalizados, uma 
vez que são tomadas todas as medidas sanitárias para 
evitar aglomerações, além das exigências do uso de 
máscaras e álcool em gel. Vamos conti nuar ao lado dos 
nossos empresários para buscar melhores soluções de 
enfrentamento a esta pandemia. 

Nesta edição também divulgamos reportagem sobre 
o sorteio da Campanha Natal Premiado que entregou aos 
ganhadores R$ 50.000,00 em vale-compras. Na agricultura, 
destacamos que a desidratação de frutas como alternati va de 
comercialização para produtor do município. Apresentamos 
cursos gratuitos por meio de parceria entre SEBRAE, SENAI e 
ACIP, além de outras notí cias.  

Óti ma leitura.

Manter o comércio em funcionamento  
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Reuniões
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Presidente da ACIP participa de reunião com Comitê 
COVID-19 para debater decreto municipal

O presidente da Associação Comercial e Industrial de 
Piedade (ACIP), Sérgio Luiz Moreira e o vice-presidente 
da ACIP, Anderson Luis Girott o esti veram na prefeitura 
no dia 22 de janeiro para parti cipar de reunião junto com 
representantes do Comitê Administrati vo PDD COVID-19, 
Secretaria de Saúde, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal 
(GCM) e Fiscalização.

A ACIP parti cipou da discussão e apoiou a Administração 
em relação ao decreto municipal 8035/2021 que prevê a 
regulamentação do horário do comércio, principalmente 
às ati vidades ligadas aos setores alimentí cios, bares, 
academias, templos religiosos e ações culturais de acordo 
com a classifi cação do Plano São Paulo.

"Ressaltamos o apoio da prefeitura ao empresário 
piedadense. Percebemos que a Administração Municipal 
está solidária com a condição do empresário e preocupada 
com o avanço da Covid -19", destaca o presidente da ACIP, 
Sérgio Luiz Moreira.

Atenção 
É importante reforçar a necessidade de empresários 

e comerciantes evitarem aglomerações, obedecerem 
o horário máximo permiti do e seguirem as normas 
estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

Foto: Divulgação

Comerciantes devem seguir todas as orientações do Ministério 
da Saúde

Sérgio Moreira e Diretores da ACIP
recebem prefeito eleito Geraldinho

O presidente da Associação Comercial e Industrial de 
Piedade (ACIP) recebeu o prefeito eleito Geraldo Pinto de 
Camargo (PMDB) e o advogado Dr. Vinícios Camargo Leal 
em reunião na sede da insti tuição no dia 15 de dezembro 
de 2020.  

Na ocasião conversaram sobre vários assuntos, com 
destaque na conti nuidade de parcerias entre a prefeitura 
e a ACIP em ações e projetos que possam desenvolver 
economicamente o município. “O trabalho em conjunto 
benefi cia empresários de diversos segmentos, tanto na 
área urbana quanto no setor rural. Diversas ati vidades 
realizadas em parceria contribuem com o progresso de 
Piedade”, destaca o presidente da ACIP. 

Parti ciparam da reunião os diretores da ACIP: Jair 

Fresneda, Jeferson Spencer Marsarott o, José Fernando 
Rosa Maciel e Edno Aparecido de Souza.
Foto: Divulgação

Presidente e diretores da ACIP em reunião com prefeito
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Carta à População
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ACIP emite carta aberta sobre posicionamento à manutenção 
do atendimento presencial no comércio de Piedade

Carta Aberta

A Associação Comercial e Industrial de Piedade – ACIP, 
enti dade representante de seguimentos comerciais e 
industriaisde nossa cidade, por meio de sua Diretoria, 
considerando a determinação do Governador do Estado 
de São Paulo de incluir a região de Sorocaba no plano de 
restrições mais severo de combate à pandemia de COVID-19, 
bem como, considerando o Decreto Municipal de nº 8.035, de 
22 de janeiro de 2021, manifesta-se:

Inicialmente a ACIP reconhece o esforço das Autoridade 
Públicas no combate aos efeitos da pandemia de COVID-19, 
bem como não despreza o risco de vida causado pela doença.

Porém, as restrições da fase vermelha impostas pelo 
Governo do Estado de São Paulo à nossa região, determinando 
que somente serviços essenciais conti nuem a operar e que 
os demais seguimentos possam apenas funcionar de forma 
remota ou por meio de entregas domiciliares, é por demais 
danoso.

Lembramos que as restrições mais severas foram impostas 
no início da pandemia e duraram semanas, sendo que, 
posteriormente, o comércio e a indústria voltaram a funcionar 
normalmente, seguindo as orientações sanitárias.

Lembramos também que foram obedecidas as normas 
de controle pandêmico nos estabelecimentos comerciais e 
industriais e não registramos qualquer aumento signifi cati vo 
do número de casos em nosso Município.

O aumento, como é notório, se deu com as festi vidades de 
fi nal de Ano, bem como, com aglomerações resultantes do 
período.

A verdade é que não há qualquer relação entre a 
conti nuidade das ati vidades comerciais e o aumento 
signifi cati vo dos casos de COVID-19.

Em sendo assim, não concordamos com a indiscriminada 
imposição levada à efeito pelo Excelentí ssimo Governador 

do Estado de São Paulo, pois, evidentemente, não levou em 
consideração a causa primordial do aumento de infecções !!!

De outro lado, o País enfrenta a pandemia há quase um ano 
(!!!) sendo que somente há poucos dias iniciou-se o plano de 
vacinação, o que, por certo nos dá determinado alento ao ver 
a “luz no fi nal do túnel”.

Mas os efeitos de tudo pelo que passamos ainda persiste.

Este ano de restrições levou inúmeros empresários e 
industriais à quebra, sendo que, num primeiro momento os 
auxílios governamentais minimizaram os danos, mas agora o 
cenário é outro.

Sem auxílio às pessoas menos favorecidas, sem qualquer 
auxílio do Governo do Estado quanto a diminuição de 
carga tributária, sem qualquer auxílio do Governo Federal 
quanto as relações de trabalho, por certo, os prejuízos serão 
incalculáveis.

Não nos opomos ao cuidado com a pandemia. De forma 
alguma.

Apenas não concordamos com a verdadeira punição aos 
empresários varejistas e industriais de Piedade pelo aumento 
do número de contaminados sem que haja qualquer relação 
da causa e efeito entre elas.

O Prefeito do Município de Piedade, com sua ati tude, 
chamou a atenção para tal disparate, bem como chamou a 
atenção para o desamparo dos cidadãos de Piedade.

A presente Carta Aberta visa justamente chamar a atenção 
das Autoridades consti tuídas para que levem em consideração 
o que afi rmamos e não punam os empresários varejistas de 
Piedade, justamente pelo simples fato de que as ati vidades 
comerciais de Piedade, obedecendo aos rigorosos protocolos 
de higiene, não foram e não serão responsáveis pelo aumento 
do número de infectados.

A Diretoria 
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Comércio
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Agropinus, há 58 anos oferecendo diversidade
de produtos

A Agropinus, estabelecida no município há 58 
anos, tradicionalmente foi passada de pai para fi lho. 
O comércio sempre existi u na mesma rua, porém em 
prédios diferentes. A loja vende bem pela sua diversidade 
de produtos, entre eles, arti gos agrícolas, pecuários e 
pesca. Os itens mais procurados são pet e veterinária. Há 
a presença de médico veterinário de plantão e serviços 
de entrega. 

Jeferson Marsarott o, proprietário, avalia que o 
atendimento ao cliente e preço justo fazem com que o 
negócio seja bem sucedido. Segundo Marsarott o, as 
vantagens de uma empresa ser associada à Associação 
Comercial e Industrial de Piedade (Acip) estão na 
divulgação da marca no comércio e promoções, que 
resultam em uma melhora no movimento de clientes.

A Agropinus está localizada na Rua Araújo Leite, 152, 
centro. Telefone para contato: 3244-1060 ou acesse a 
página da AGROPINOS no Facebook. 

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Agropinus é tradicionalmente reconhecida pela diversidade de 
produtos agropecuários

Destaque para itens de pesca

Jeferson Marsarott o e colaborador da Agropinus
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Natal Premiado 
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Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Sorteio da Campanha Natal Premiado é
transmitido ao vivo 

Como medida de prevenção ao Covid-19, o sorteio da 
Campanha Natal Premiado, que aconteceu no dia 16 de 
janeiro, não foi realizado no Calçadão como ocorreu em 
anos anteriores. A ação este ano aconteceu na sede da 
ACIP para evitar aglomeração, além de ser transmiti da ao 
vivo pela página ofi cial da Associação no Facebook. Foram 
sorteados os cupons cadastrados pelo Aplicati vo da ACIP 
e os cupons depositados diretamente nas urnas. 

O sorteio foi auditado pelo advogado Walter Tardelli, da 
Advocacia Tardelli, que conferiu os dados de cada cupom 
sorteado pelo presidente da ACIP, Sérgio Luiz Moreira, e 
pelos diretores José Fernando Rosa Maciel, Jair Fresneda 
e Edno Aparecido de Souza.
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Natal Premiado 
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ACIP entrega R$ 50.000,00 em vale-compras aos 
ganhadores da Campanha Natal Premiado

diante da pandemia contou com grande parti cipação da 
população e de lojistas”, destacou. “Junto à diretoria, 
já iniciamos o planejamento da Campanha para 2021”, 
completou. 

O formato da campanha promovida pela ACIP permiti u 
a circulação do valor na economia local.

Os 100 contemplados no sorteio da Campanha Natal 
Premiado promovido pela Associação Comercial e 
Industrial de Piedade – ACIP já receberam seus prêmios. 
A entrega do total de R$ 50.000,00 em vale-compras foi 
realizada entre os dias 26 e 27 de janeiro, no auditório 
da Associação, seguindo devidamente as normas do 
Ministério da Saúde, com espaçamento social para evitar 
aglomeração, uso de máscara e de álcool em gel. Cada 
ganhador ganhou o valor de R$ 500,00 em vale-compras 
para consumir nas lojas parti cipantes da Campanha.

“Para respeitar as medidas de combate ao Covid-19, 
este ano resolvemos fazer a entrega dos cheques em dois 
dias”, explicou o presidente da ACIP, Sérgio Luiz Moreira. 
“Gostaria de parabenizar os ganhadores desta relevante 
ação promovida no comércio piedadense que mesmo 
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Desidratação de frutas é alternativa de
comercialização para produtor de Piedade

A fabricação de frutas secas garante lucro de 10% a Yuichiro Takagi
e o aproveitamento de todo o pomar

No ranking da fruti cultura mundial, o Brasil é o terceiro 
maior produtor, com mais de 2,5 milhões de hectares 
culti vados em todo o território nacional. As informações 
são da Associação Brasileira dos Produtores Exportadores 
de Frutas e Derivados (Abrafrutas). 

Fonte de renda para pequenos produtores, a efemeridade 
e sazonalidade dos produtos resulta em preços baixos 
e difi culdade de conservação para comercialização fora 
da temporada. O processamento das frutas surge como 
alternati va de garanti r rendimento e aumentar o valor 
agregado da produção e reduzir perdas na pós-colheita.

De acordo com Yuichiro Takagi, fruti cultor há mais 
de 20 anos em Piedade, a fruti cultura é um mercado 
relati vamente estável comparado com o de hortaliças. 
No entanto, ele diz que o trabalho com a fruta in natura 
apresenta pouca margem de lucro para o produtor. “O 
mercado in natura é difí cil, o valor aparente não mudou 
nada nos últi mos tempos e os insumos sobem todo ano, 
nunca atenuam”, comenta.

Culturas produzidas
Atualmente, são produzidos caqui giombo, caqui pérola, 

pêssego, atemoia e castanha portuguesa. Os alimentos in 
natura são vendidos para a Companhia de Entrepostos e 
Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) e as frutas secas 
em empórios da capital paulista. Em geral, um quilo da 
fruta seca custa mais de 100 reais no atacado. 

O caqui seco – doce tí pico do Japão – foi o primeiro 
alimento a ser processado no síti o de Takagi. O imigrante 
japonês se mudou para o Brasil em 1998 e desde 2001, a 
fruti cultura sustenta a família e emprega em média quatro 
funcionários. O investi mento inicial foi na construção 
de um desidratador caseiro, que na época custou R$ 3 
mil reais. A fabricação de frutas secas garante lucro de 
10% ao fruti cultor. As frutas que sobram no pomar são 
transformadas em deliciosas geleias produzidas pelas 
mãos de NatsukoTakagi, esposa de Takagi. Desde 2013, a 
família formalizou o negócio, criando a empresa Atelier 
dos Pomares e ampliou o leque de produtos. Há também 
conserva de castanha, amêndoa de ginkgobiloba e biscoito 
natural de batata doce.

Benefí cios à saúde  
O consumo regular das frutas secas podem trazer diversos 

benefí cios à saúde. Algumas delas possuem altos níveis de 
fi bras, pouca gordura e energia, vitaminas A e B, minerais 
e são anti oxidantes. Para Takagi, apesar do aumento de 
interesse do público em geral, ainda demoraria muitos 
anos para que a fruta seca entrasse na dieta brasileira. 
“Hoje o mercado é nicho do nicho, muito pequeno e sujeito 
a alterações”. E por isso, ainda de acordo com ele, é preciso 
gostar do que faz e sempre se reinventar.

Para outras informações, acesse:
www.atelierdospomares.com.br ou entre em contato (15) 

99723-3195. Síti o Takagi, s/n - B°Douradinho, Piedade-SP

Texto/Colaboração: Aline Nunes

Fruti cultor Yuichiro em sua produção de caqui giombo

Foto: Divulgação
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Mesmo com pandemia, comerciantes avaliam de maneira 
positiva o movimento no comércio em dezembro de 2020 
Pesquisa realizada pela Associação Comercial e 

Industrial de Piedade – ACIP evidencia que mesmo com 
todas as difi culdades, as vendas foram equilibradas 
em dezembro de 2020 em comparação com o mesmo 
período de 2019. 

A Associação consultou diversos estabelecimentos 
comerciais, associados e não associados à insti tuição, 
para analisar o desempenho das vendas referente ao mês 
de dezembro do ano passado. A pesquisa ocorreu em 
janeiro deste ano e constatou que houve um equilíbrio 
nas vendas em comparação com o mês de dezembro de 
2020 e dezembro de 2019. Observando apenas o ano de 
2020, devido aos problemas causados pela pandemia 
da COVID-19, a maioria dos comerciantes avalia como 

positi vo o movimento no setor. 

A maior parte dos estabelecimentos comerciais 
manteve a equipe habitual de trabalho. Apenas uma 
pequena parcela demiti u e cerca de 40% contratou 
durante o mês de dezembro. A relevância dos meios 
de pagamento buscados pelos clientes foram em geral, 
cartão de crédito e débito, seguido de dinheiro. 

Com a parti cipação dos lojistas, a ACIP realizou a 
Campanha Natal Premiado, desta vez, também com 
cadastramento digital dos cupons pelo App da Associação, 
aprovado pela grande maioria dos estabelecimentos 
associados. Esta ação também contribuiu para o bom 
movimento das vendas no comércio.  

Comércio
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ACIP recebe do SEBRAE 
carta de agradecimento

Cursos gratuitos
Programa Empreenda Rápido / SUPER MEI

A Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) 
recebeu do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (SEBRAE), de Sorocaba, uma carta 
de agradecimento que destaca a parceria das ações 
realizadas em 2020. 

"Vimos por meio deste, agradecer o comprometi mento, 
empenho e dedicação de V.Sa e de sua equipe que não 
mediram esforços para realizar as indicações e envio 
de associados para que pudéssemos realizar a ação 
tornando seu município mais pujante e criando novas 
oportunidades de associados", destaca o documento.

A carta foi entregue no dia 16 de dezembro de 2020 
pelo consultor do Sebrae, Maurício Matsumoto ao 
presidente da ACIP, Sérgio Luiz Moreira.

Na sede da Associação, conversaram sobre os 
programas, ações e projetos que ti veram a parti cipação 
da ACIP como parceira no ano passado. Também foi 
reforçada a permanência da parceria entre a Associação e 
o SEBRAE para 2021. 

O SEBRAE, em parceria com o SENAI e ACIP, 
disponibilizará para os Microempreendedores Individuais 
– MEI e potenciais Empreendedores, de forma gratuita, 
os cursos de capacitação técnica operacional. Estão sendo 
cadastrados interessados nos cursos abaixo:

Automoti va
- Diagnósti co e Reparo do Sistema de Injeção Eletrônica 

de Veículos Leves
- Polimento Automoti vo

Construção Civil
- Pequenos Reparos em Edifi cações – Elétrica
- Pequenos Reparos em Edifi cações – Pintura

Elétrica
- Automação Predial – Instalação de Sistemas 

Automati zados
- Reparação em Instalações Elétricas em Residências
- Sistema de Parti da de Motores (aulas remotas)
- Técnicas de Dimensionamento de Circuitos Elétricos 

Residenciais (aulas remotas)

Inscreva-se no link e garanta sua vaga:
htt ps://bit.ly/EmpreendaRapido_SuperMei

De acordo com a atualização do Plano São Paulo, as 
ati vidades presenciais estão suspensas, mas assim que 
forem liberadas as turmas os inscritos serão contatados 
por e-mail, telefone ou whatsapp. Fique atento!

Curso Descomplique! Online
Indicado para empreendedores que querem entender 

como se monta e gerencia um pequeno negócio. Serão 5 
encontros de 2horas

Programação – Empreendedorismo, Marketi ng, Fluxo 
de Caixa, Ideia de negócio e Formalização. 

Para obter informações sobre inscrições, entre em 
contato com o SEBRAE pelo telefone 99176.5026

Foto: Divulgação

Consultor do Sebrae entrega carta ao presidente da ACIP

Cursos



 

SAC 0800 724 7220  Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 724 0525. Ouvidoria 0800 646 2519.

 

A gente pode
pelo seu 
negócio. fazer mais

O momento pode ser desafiador, 
mas você não está sozinho. 
Conte com as nossas soluções 
para facilitar a gestão do fluxo 
de caixa da sua empresa. 

Vamos trocar uma ideia? 

Acesse sicredi.com.br e saiba mais.

• Cobrança
• Folha de pagamento
• Máquina de cartões

• Cartão empresarial
• E muito mais




