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Editorial

José Fernando Rosa Maciel
Presidente Executivo

A instabilidade econômica que o Brasil enfrenta é 
destaque na mídia nos últimos meses.  São reportagens que 
mostram momentos de apreensão neste setor. Aumento 
nas contas de energia elétrica e do combustível, a volta 
da inflação, o descontentamento de grande parte dos 
brasileiros quanto à política nacional e escândalos de desvio 
de dinheiro por parte de políticos que dizem representar a 
população. Estes são alguns dos exemplos que têm deixado 
muita gente de cabeça quente. 

Infelizmente são fatores que retratam a realidade, mas 
não podemos fechar os olhos, aceitar a situação de braços 
cruzados e esperar que os problemas sejam resolvidos 
em um passe de mágica. Hoje, de uma forma dinâmica, 
inteligente e eficiente, temos que caminhar com persistência 
na contramão do país, buscar maneiras para superar este 
momento que assusta grande parte da sociedade.

A prova de que isso é possível são os empresários que 
investem e acreditam no potencial econômico de Piedade. 
Nesta edição, vamos divulgar alguns exemplos que mostram 
a abertura de novas lojas no município, enquanto outras, já 
estabelecidas há anos, ampliam seus serviços e oferecem 
novos espaços aos clientes. Estes comerciantes aprenderam 
e valorizaram o passado, vivem o presente, mas investem no 
futuro com a certeza de colher ótimos frutos.    

Outro fator importante é a criatividade e a confiança dos 
lojistas que, mesmo atentos ao cenário econômico, realizam 
promoções, apostam em cursos para seus funcionários e 
aderem às campanhas, como a Campanha do Dia das Mães 
da ACIP, que mais uma vez conta com grande participação de 
empresas do comércio local.

Com a proposta de promover ações efetivas nos setores 
comercial, industrial e agrícola, a Associação Comercial e 
Industrial de Piedade acredita em dias melhores e reforça o 
compromisso de estar sempre junto com você. 

Na contramão do país
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Prêmios da Campanha do Dia das Mães 
serão sorteados neste sábado, dia 9 de maio

Evento também vai sortear diversos brindes, entre eles, camisetas com slogan Eu Amo Piedade 

Neste sábado, 9 de maio, a Associação 
Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) 
vai sortear os prêmios da Campanha do Dia 
das Mães – “Minha Mãe é uma Rainha”. O 
evento terá atração musical e será realiza-
do na Praça Coronel João Rosa (Matriz), 
Centro, a partir das 16h. Serão sorteados 
1 TV de 50 polegadas, 10 vales-compras 
no valor de R$ 300,00 cada e 2 “Kits de 
Rainha”, incluindo tratamento especial em 
Salão de Beleza, 1 Kit de Beleza, 1 Enxoval 
de Cama e 1 jantar com direito a um acom-
panhante.

Para concorrer aos prêmios, os con-
sumidores devem fazer suas compras nas 
lojas que estão identificadas com material 
de divulgação da Campanha. Todos devem 
preencher o cupom e depositar nas urnas 
localizadas nos estabelecimentos parti-
cipantes da promoção ou no balcão da 
ACIP. “É importante que os clientes peçam 
o cupom ao vendedor ou ao gerente para 
não ficar fora da promoção”, alerta o presi-
dente da ACIP, José Fernando Rosa Maciel. 
“Os cupons também poderão ser deposita-
dos em uma urna que estará disponível na 
Praça”, explica. 

Fotos: J. A Comunicação
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Presidente da ACIP, Fernando Maciel, mostra camiseta que será sorteada como brinde no evento

Expectativa da Campanha é de atrair 
grande público na Praça

Fernando Maciel informa que a 
Campanha tem a participação de mais de 50 
lojas. “Esta ação da ACIP foi planejada para 
impulsionar as vendas no comércio local, 
com o objetivo de oferecer apoio efetivo aos 
nossos comerciantes”, destaca.  

Roleta vai sortear camiseta 
com slogan Eu Amo Piedade
A ACIP confeccionou diversas camisetas 

com o slogan Eu Amo Piedade, que serão sor-
teadas como brinde na Roleta da Sorte. Na 
camiseta estão estampadas fotos de pontos 
turísticos do município, como os dois portais 
(Portal das Águas e Turii), o Parque Ecológico 
“Collemar de Miranda Botto”, a Igreja Matriz 
e um dos produtos agrícolas que representa 
a agricultura de Piedade, a alcachofra. Como 
aconteceu nos últimos anos, na Roleta da 
Sorte o público tem a oportunidade de parti-
cipar do sorteio de diversos brindes, como cal-

çados, roupas, cobertores, artigos de mesa e 
banho, entre outros itens entregues pelas lojas 
participantes da Campanha. As pessoas que 
estiverem na Praça podem retirar uma senha 
com a equipe de funcionários da Associação e 
participar dos sorteios por várias vezes. 

Aqui eu Moro, Aqui eu Compro
A Campanha do Dia das Mães tam-

bém tem o slogan “Aqui eu Moro, Aqui 
eu Compro”, criada pelo presidente da 
Associação para alavancar as vendas da 
Campanha de Natal de 2014. “Vamos conti-
nuar com a proposta de valorizar nosso co-
mércio e nosso consumidor. Por isso, todas 
as nossas campanhas deste ano terão o slo-
gan Aqui eu Moro, Aqui eu Compro”, desta-
ca Fernando. “Espalhamos cartazes, faixas e 
banners no centro comercial com intuito de 
fazer com que os consumidores comprem 
em nosso município”, menciona. 
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Empresas

Ser criativo e inovar 
traz ganhos para o negócio
A criatividade e a inovação são ca-

racterísticas muito exaltadas no mundo 
empresarial como fator de sucesso nos 
negócios. Criar um produto ou servi-
ço diferente do que já há no mercado 
pode fazer a empresa conquistar espa-
ço. Inovar na forma de fazer os trabalhos 
pode trazer redução de custos e melho-
rar a vida financeira do negócio.

Para o gerente comercial da ACIP, 
Marcos Sanctis, ser criativo é criar, por 
exemplo, um novo jeito de trabalhar. Já a 
inovação é algo criativo que já deu certo e 
está pronto para ser reproduzido. “A cria-
tividade dá trabalho e leva tempo. É ne-
cessário tentar, errar, continuar tentando 
até o dia em que dará certo”, explica. 

É possível ser criativo e inovador em 
todas as etapas da empresa, não apenas 
no produto final. “As pessoas costumam 
dizer que os criativos são os profissionais 

da publicidade ou do desenvolvimento 
de produto, mas não. Todos podem ser 
criativos. O advogado pode propor uma 
saída criativa para um problema jurídico 
e o financeiro pode sugerir uma forma 
de pagamento de dívida criativa para 
não precisar de financiamento”, ressalta 
o gerente comercial.

Emprestar soluções utilizadas em ou-
tros ramos de negócio, portanto, sob ou-
tra perspectiva, pode ser uma alternativa 
interessante. Dar liberdade para o funcio-
nário oferecer sugestões pode ser uma 
grande fonte de ideias, afinal, quem está 
na linha de frente da operação tem mais 
condições de ver o que pode ser melhora-
do. Crie condições para o seu funcionário 
inovar e empreender, mas sem puni-lo se 
a tentativa der errado. O empreendedor 
tem que envolver e motivar as pessoas 
para favorecer o ambiente criativo.

A criatividade tem mais resultados 
nos negócios se não ficar presa a um gru-
po específico da empresa. Um ambiente 
criativo é um ambiente onde o fluxo de 
pessoas e ideias é livre. Mais do que pro-
mover a ‘sua’ ideia, é importante condu-
zir o grupo para chegar a uma boa ideia 
para a empresa. 

Segundo Marcos, ser questionador 
é a base para ser criativo nos negócios, 
uma vez que as boas respostas come-
çam com boas perguntas. “Por isso, o 
exercício do questionamento livre de 
amarras pode ajudar bastante. O teste 
dos ‘Por quês’ ajuda a desmontar res-
postas e falsos argumentos, e utilizar a 
expressão ‘e se...’ contribui para imagi-
nar cenários”, diz. “Sendo assim, a cria-
tividade pode ajudar em todas as eta-
pas da empresa e trazer ganhos para o 
seu negócio”, completa. 
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Capacitação

Café de Negócios 
ACIP promove palestra Fluxo de Caixa
Parceria entre ACIP e Sebrae possibilitou a re-

alização da palestra Fluxo de Caixa, no dia 9/4, no 
Auditório “Helmut Kurt Schneider”, da Associação. 
O objetivo do tema foi sensibilizar o participante 
para aspectos importantes da gestão financeira do 
negócio, como contas a pagar e a receber, fluxo de 
caixa e reserva de capital de giro.

Fotos: J. A Comunicação

A palestra, que faz parte do projeto Café de Negócios promo-
vido pela ACIP, foi ministrada pelo consultor financeiro do Sebrae 
Escritório Regional de Sorocaba, Sandro Luiz Réssio, e reuniu de-
zenas de comerciantes.  O evento contou com apoio da prefeitura, 
Cofarp e Faesp. No final do evento, a ACIP ofereceu aos participan-
tes um delicioso café da manhã. 

Palestrante aborda temas sobre gestão financeira; 
abaixo, público assiste palestra e saboreia delicioso café da manhã
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Comércio

Comerciantes investem em Piedade
Mesmo com a economia em situação 

instável que vive o país, o comércio 
em Piedade apresenta condições de 
mercado favoráveis. Empreendedores 
otimistas investem no município de 
acordo com as necessidades e demandas 
da população. Prova disso é a quantidade 
de novos negócios abertos e a ampliação 
de serviços oferecidos pelos comércios já 
atuantes, onde a expectativa é sempre 
de crescimento. 

Inaugurações Recentes
Recentemente inaugurada, a Diana 

Ambientes Planejados é mais um negó-
cio aberto em 2015. “Fizemos um teste 
em nossa loja de móveis convencionais, 
onde montamos um setor destinado a 
móveis sob medida e o retorno foi muito 
positivo. Através desse teste resolvemos 
trazer para Piedade a Diana Ambientes 
Planejados”, conta Denis Dalla Pria, res-
ponsável pela loja. 

Denis está otimista com o novo ne-
gócio. “Já trabalhamos aqui há 12 anos 
com a loja de roupas, há seis com a de 
móveis e agora fizemos mais esse in-
vestimento. Nosso diferencial é a fabri-
cação própria dos móveis. Isso da auto-
nomia ao cliente para escolher a peça 
a seu gosto. A expectativa é boa, pois 

muitos piedadenses, e até pessoas de 
outras cidades, já têm nos procurado”, 
confirma o empresário.  O Showroom 
da Diana Ambientes Planejados conta 
com dois funcionários e está localizado 
na Avenida Raymundo Nonato Leite, 
nº 461, Marginal, Centro. O telefone é 
(15) 3244–1879.

Em atividade há cinco meses, a Locmais, locadora de máquinas e equi-
pamentos para construção civil e jardinagem, é mais um novo negócio com 
expectativa de crescimento para 2015. “Estamos com dois funcionários, 
mas pretendemos contratar mais dois. A perspectiva para o ano é boa. O 
nosso forte é a construção civil e nisso Piedade é diferenciada por conta do 
grande volume de reformas e construções de moradias”, destaca Roberto 
Dias, dono da Locmais e atuante no ramo há três anos e meio. O empre-
endedor comenta as vantagens de alugar equipamentos para construção. 
“Antes era muito comum o uso de andaimes de madeira, porém isso tem 
mudado. Hoje, quem vai construir ou reformar, já sabe que fazer um andai-
me de madeira sai muito mais caro do que um de ferro e por isso preferem 
locar”, ressalta Dias. A Locmais fica na Rua Benedito Pinto de Moraes, nº 
121, Jardim São Bartolomeu. O telefone para contato é (15) 3244-4840.

Loja está localizada na Avenida Raimundo Nonato Leite; abaixo, espaços com móveis planejados

Denis, responsável pela loja

Roberto Dias, 
proprietário da Locamais

Empresa está localizada na 
Rua Benedito Pinto de Moraes
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Comerciantes investem em Piedade

Em atividade há cinco meses, a Locmais, locadora de máquinas e equi-
pamentos para construção civil e jardinagem, é mais um novo negócio com 
expectativa de crescimento para 2015. “Estamos com dois funcionários, 
mas pretendemos contratar mais dois. A perspectiva para o ano é boa. O 
nosso forte é a construção civil e nisso Piedade é diferenciada por conta do 
grande volume de reformas e construções de moradias”, destaca Roberto 
Dias, dono da Locmais e atuante no ramo há três anos e meio. O empre-
endedor comenta as vantagens de alugar equipamentos para construção. 
“Antes era muito comum o uso de andaimes de madeira, porém isso tem 
mudado. Hoje, quem vai construir ou reformar, já sabe que fazer um andai-
me de madeira sai muito mais caro do que um de ferro e por isso preferem 
locar”, ressalta Dias. A Locmais fica na Rua Benedito Pinto de Moraes, nº 
121, Jardim São Bartolomeu. O telefone para contato é (15) 3244-4840.

Outro destaque do comércio é a loja de 
materiais elétricos e tintas Adroaldo, atuante 
no mercado há três anos e meio. De acordo 
com Adroaldo Caíres, dono do estabeleci-
mento, o movimento vem aumentando. “As 

vendas e os serviços têm crescido ano a 
ano. O mercado para a elétrica no muni-
cípio é muito bom e recentemente entra-
mos no seguimento de tintas. A cidade 
tem crescido de forma geral. Aqui temos 

muitas pequenas empresas em expansão 
e várias outras chegando”, afirma o em-
presário. A loja Adroaldo fica na Rua 
Capitão Moraes, nº 537, Cotianos. 
O telefone é (15) 3244-2995.

Ampliando os serviços

Mais inaugurações
Com inauguração prevista para início de maio, a ÉD+ 

está finalizando a construção de seu prédio. A loja, que 
vai trabalhar as modas masculina, feminina e infantil, 
chegou agora em Piedade. A expectativa é gerar apro-
ximadamente 30 empregos e crescer. “Fizemos uma 
pesquisa de mercado e a cidade é carente no nosso 
segmento. Pelo espaço ser novo a tendência é crescer. 
Nosso lema é atender bem e vender barato. Esperamos 
que a população de o retorno esperado”, afirma Nelson 
Lage, encarregado da nova unidade da rede em Piedade.  
A ÉD+ fica localizada na Rua Valdomiro de Lima, nº 50, 
centro e o telefone é (15) 3244-1070. 

Fotos: J. A Comunicação

Loja está localizada na Rua Capitão Moraes; empresa também iniciou no ramo de tintas

Nelson Lage, encarregado 
da ÉD+ em Piedade
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Eventos

A 3ª Festa de Santo Isidoro, padroei-
ro dos agricultores, acontecerá nos dias 
9 e 10 de maio, no Bairro dos Garcias. O 
evento, realizado pela comunidade cató-
lica “São Francisco de Assis” – Bairro dos 
Garcias, em conjunto com a comunidade 
“São João Batista” – Bairro dos Ortizes, 

Piedade recebeu o Encontro Estadual 
de Carros Antigos, no dia 26/04, na Praça 
Coronel João Rosa (matriz). O evento foi 
um sucesso, atraiu grande público e al-
guns comerciantes aproveitaram a opor-
tunidade para abrir seus estabelecimen-
tos comerciais. 

Festa de Santo Isidoro é realizada em 
homenagem ao agricultor

Evento acontece dias 9 e 10 de maio

Encontro Estadual de Carros Antigos

contará com exposições de empresas 
e agricultores, atrações como a quer-
messe com show de prêmios e música 
ao vivo.  O coordenador da festa e da 
Igreja Católica dos Garcias, Cézar Feitosa, 
destaca a importância dessa festa para o 
município. “Ano passado, segundo levan-

tamento das empresas participantes, pas-
saram por aqui mais de dez mil pessoas. 

Nada mais justo que homenagear o 
agricultor em uma comemoração dessas, 
pois tudo vem da terra. Nosso município 
é muito rico nessa cultura”, afirma o co-
ordenador. Os recursos levantados com 
o evento serão destinados a reforma das 
capelas das comunidades do Sagrado 
Coração de Jesus. A comemoração inicia 
no dia 9, às 18h, com Missa e quermesse 
e no dia 10, à partir das 14h, com pro-
cissão dos tropeiros, saindo da Capela 
do Jacueiro, e dos agricultores, saindo da 
Igreja dos Ortizes, rumo ao local da fes-
ta. A Festa de Santo Isidoro acontece na 
Rodovia Carolina Paes Granjeiro, ao lado 
da Capela do Bairro dos Garcias.

O Encontro foi promovido pelo 
Ronco Automóvel Club e contou com 
apoio da Prefeitura por meio dos 
Departamento de Cultura e de Turismo.  

Fotos:J.A Comunicação 

Fotos: J.A Comunicação

Imagem de Santo Isidoro Cézar Feitosa, coordenador da Festa
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Economia

Metade dos consumidores da classe C 
já consegue poupar recursos

Pesquisa da Boa Vista SCPC em parceria com o progra-
ma Finanças Práticas, da Visa do Brasil, mostrou que quase 
metade dos consumidores da classe C (49%) já tem o hábito 
de poupar e que 74% dos que poupam conseguem guar-
dar acima de R$ 100 por mês. O levantamento eletrônico 
abrangeu todo o território brasileiro.

Entre os que guardam recursos, a opção preferida é a 
poupança, com 65% das preferências. Em seguida, com 
24%, estão os que guardam dinheiro em casa, enquanto 
10% aplicam em fundos, ações ou CDBs.

A maior parte dos entrevistados (43%) informou que 
decidiu por poupar dinheiro com a finalidade de ter uma 
reserva para emergências e imprevistos financeiros. Uma 
fatia de 26% poupa para comprar a casa própria, 9% pou-
pam para se prepararem para a aposentadoria, 5% para 
pagarem estudos, faculdade ou cursos extras e 4% para 
comprarem o primeiro carro. O levantamento mostrou tam-
bém que o consumidor da classe C da região Nordeste tem 
a maior fatia dos que conseguem poupar (59%), seguida 
pelo Sudeste (50%), Norte (49%), Sul (46%) e Centro-Oeste 

(43%). Questionados sobre o valor que costumam poupar 
ao final do mês, 77% dos consumidores na região Norte 
poupam acima de R$ 100,00, em comparação a 76% no Sul 
e 75% no Sudeste. O Nordeste, apesar de ser a região com 
maior concentração de consumidores que poupam no final 
do mês, tem o menor percentual dos que poupam acima de 
R$ 100,00/mês (66%), sendo que 27% poupam valores en-
tre R$ 51,00 a R$ 100,00 contra 25% no Centro-Oeste, 22% 
no Sul, 20% no Sudeste e 17% no Norte.

Entre os que ainda não conseguem poupar, exis-
te esperança de guardar recursos. A pesquisa da Boa 
Vista SCPC com o programa Finanças Práticas mostrou 
que 30% desses consumidores consideram “alta” a 
probabilidade de começarem a poupar ainda em 2015 
e 44% afirmam que há possibilidade “média” de que 
isso aconteça.

A porcentagem dos que devem começar a poupar 
este ano é maior entre os que não têm filhos (36%), 
em comparação aos 27% dos que têm filhos. De acordo 
com o levantamento, 60% dos consumidores que têm 
filhos e 69% dos que não têm investem na poupança. 
Para os que não têm filhos os motivos desta poupan-
ça são evitar imprevistos financeiros (44%), comprar a 
casa própria (27%) e comprar o primeiro carro (10%). 
Entre aqueles que têm filhos, 12% poupam para se pre-
parar para uma aposentadoria contra 6% dos que não 
têm filhos.

As mulheres são as que chegam ao final do mês com 
uma menor sobra de dinheiro e consequentemente 
possuem menos dinheiro para investir, com 57% das 
menções, contra 48% dos homens. A mesma relação 
ocorre entre os consumidores que têm filhos, em que 
53% deles afirmam não conseguir chegar ao final do 
mês com alguma sobra financeira para investir, enquan-
to que 51% dos que não têm filhos conseguem ter esta 
sobra para poupar no final do mês.

Foto: Divulgação
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Você Sabia ? 
Você Sabia que a produção de caqui em Piedade 
chega a 3.000 toneladas por ano ?
Nesta edição vamos divulgar curiosida-

des sobre o caqui, fruta muito cultivada em 
Piedade, com produção de 3.000 toneladas 
por ano. Existem duas variedades do pro-
duto: os Amagakis (não taninoso) -  Caqui 
Fuyu, Isahaya, Tokio Gosho e os Shibugakis 
(taninoso=amarrentos) - Giombo, Rama 
Forte e o Taubaté. Apenas o Taubaté não é 
cultivada na cidade, que tem sua maior pro-
dução no tipo Caqui Fuyu. Atualmente, 40 
agricultores cultivam a fruta no município. 

Fonte: Diretoria Municipal de Agricultura.

Eventos com o nome da fruta
São realizados dois importantes even-

tos no município que levam o nome do 
Caqui Fuyu: Colha e Pague Kaki Fuyu, pro-
movido entre os meses de março e abril 
pela família Sakaguti, e a já tradicional 
Festa e Esposição do Kaki Fuyu, realiza-
da em maio pela Assossiação Cultural e 
Esportiva de Piedade (ACEP). 

Caqui: benefícios à saúde
Originário da China e do Japão, o caqui 

se deu muito bem no Brasil devido ao clima 
tropical. Cultivada em praticamente todo o 
país, a fruta é excelente fonte de vitaminas 
E e C - que auxiliam na defesa e manuten-
ção do organismo - e sais minerais como 
ferro, fósforo e cálcio. É rica também em ou-
tro componente fundamental para manter 
a saúde: o betacaroteno, que atua como an-
tioxidante e combate a formação de radicais 
livres. “Ele é essencial para a visão, unhas e 
cabelos e auxilia o desenvolvimento ósseo. 
Além disso, retarda o envelhecimento pre-
coce do organismo”, explica Eneida Gomes 
da Cunha Ramos, nutricionista do Hospital 
Israelita Albert Einstein (HIAE).

Fonte: www.einstein.br

Receitas à base de caqui
São muitas às receitas produzidas à 

base de caqui: bolo, pavê, musse, compo-
ta, torta, rocombole, doce, suco, sorvete, 
entre dezenas de outras sugestões. 

Fontes: www.colhaepaguekaki.com.br, www.mdemulher.abril.com.br

Fotos: Divulgação
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Cursos

Mais de 60 profissionais recebem certificado 
do Curso Técnicas e práticas de 

Vendas e Excelência no Atendimento

Qualificação e requalificação profissional para os trabalhadores do comércio de Piedade. Este é um dos objetivos da parceria 
firmada entre a Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) e o Sindicato dos Empregados no Comércio de Sorocaba, que 
possibilitou a realização do Curso Técnicas e Práticas de Vendas e Excelência no Atendimento. A primeira turma de Piedade que 
recebeu o certificado do curso foi formada por 64 profissionais. A cerimônia de entrega do diploma ocorreu no dia 25/04, no Salão 
do Sindicato dos Comerciários de Sorocaba. 

O curso teve duração de 15 dias, divididos entre os meses de março e abril, e foi ministrado pela professora Simone Mendes, no 
Auditório “Helmut Kurt Schneider”, da ACIP. Todos acompanharam as aulas por meio de uma apostila que abordou tópicos como: O pro-
fissional de vendas; Qualidade do vendedor; A ética em vendas; Cuidando da sua imagem; Conhecer a mercadoria que Vende e Técnica 
do processo de Venda.  O curso foi gratuito e proporcionou aos participantes um conjunto de conhecimentos, técnicas e oportunidades 
de treino que lhes permitam participar com sucesso em processos de negociação com clientes e respectiva venda. 


