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1ª Moto da Campanha 
Compra Premiada da ACIP saiu para 

moradora do Bairro Correas

Jantar da ACIP
Evento está confirmado para 
o dia 23 de setembro

Feira Noturna
Produtos fresquinhos, pastel, 
turismo e música ao vivo

Agricultura 
Morango e pimentão são 
cultivados no Bairro Sarapuí

 Mais 6 motos ainda serão sorteadas até 
o fim da Campanha, uma pode ser sua, participe!
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Editorial

José Fernando Rosa Maciel
Presidente Executivo

A senhora Jurema de Souza Bueno de Camargo, 
moradora do Bairro Correas, foi a ganhadora da primeira 
das sete motos da Campanha Compra Premiada, uma ação 
inovadora que a ACIP está promovendo no município. Sim, 
é um formato de campanha nunca realizado em Piedade 
que fortalece o comércio piedadense e oferece benefícios 
aos consumidores. Ainda restam mais seis motos para 
serem sorteadas, além de TVs de 32 e 48 polegadas.

A Associação Comercial e Industrial de Piedade 
prossegue inovando com importantes ações que tem o 
objetivo de contribuir com o aumento das vendas e manter 
o cliente comprando nos estabelecimentos comerciais da 
nossa cidade.

Além da dona Jurema, nesta edição estão sendo 
divulgados os nomes de todos os ganhadores dos prêmios 
sorteados no dia 13 de maio, em comemoração ao Dia das 
Mães. Também neste informativo já tem a definição da 
data do já tradicional e tão esperado Jantar da ACIP, além 
de matérias sobre agricultura, Festa do Kaki Fuyu e muitos 
outros assuntos.

Uma ótima leitura a todos.

Mais 6 motos

Associação Comercial e Industrial de Piedade
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Empresa

Posto Ipiranga chega ao município

O Auto Posto Basílio agora é Posto Ipiranga. A rede de pos-
tos de gasolina chega como novidade aos motoristas do muni-
cípio. É o primeiro posto desta bandeira em Piedade. “Busca-
mos trazer essa novidade, pois é uma marca em evidência no 
mercado e está entre as maiores do Brasil”, destaca Toshiyuki 
Mishima, sócio proprietário do estabelecimento. 

O processo de troca da bandeira teve início em abril. Com 
mais de 6.400 postos de gasolina espalhados por todo o 
país, a rede Ipiranga se destaca por programas de fidelidade 
como o Km de Vantagens, onde o cliente realiza um cadastro 
e ganha descontos e benefícios na rede. Outro diferencial é 
o Abastece Aí. O motorista cadastrado no Km de Vantagens 
poderá baixar um aplicativo em seu celular para registrar a 
compra no posto e garantir mais descontos e vantagens.

Além das promoções que a bandeira disponibiliza, o Auto 
Posto Basílio oferece serviços de borracharia, lavagem, 
conveniência com amplo leque de produtos, entre outros. 
Mishima fala ainda de mais um diferencial. “Buscamos pro-
porcionar aos nossos clientes um atendimento de qualida-
de”, complementa.

O Auto Posto Basílio conta com 17 funcionários e aten-
dimento 24h. A conveniência do posto funciona das 7h às 
22h de segunda à sábado e aos domingos e feriados das 
8h às 18h. Oferece salgados e bebidas diversas, recargas 
para celulares e sinal Wi-Fi. O posto está localizado na Via 
Antônio Leite de Oliveira, 151.

Fotos: J.A Comunicação
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Julia Flores
Associação Comercial e Industrial de Piedade

Novos Associados

Piedade ganha mais uma unidade da Tua Farma

Jantar da ACIP está confirmado 
para o dia 23 de setembro

Mais uma unidade da Tua Farma foi inaugurada no cen-
tro de Piedade. A farmácia iniciou suas atividades no dia 13 
de maio e tem gerado boas expectativas pela localização de 
seu novo ponto comercial. “Aqui tem muito movimento por 
conta da existência de dois supermercados, um restauran-
te e um ponto de ônibus. Notamos que não havia farmácia 
na localização e isso nos motivou a abrir à segunda loja”, 
destaca Alvair Ferreira, sócio-proprietário do comércio.

A Tua Farma está há dois anos e meio em atividade e 
oferece aos clientes uma linha completa de medicamentos, 
além de produtos de perfumaria. Atualmente conta com 
duas lojas e cinco funcionários. Ferreira aponta ainda o di-

Em reunião realizada no dia 25 de maio pela diretoria 
da Associação Comercial e Industrial de Piedade, foi confir-
mado para o dia 23 de setembro o já tradicional Jantar da 
ACIP, evento que reúne empresários, comerciantes, repre-
sentantes de lojas de vários segmentos do comércio local, 
convidados e autoridades municipais. No cardápio, sempre 
uma deliciosa refeição. No salão, apresentação musical 
com banda ao vivo. O Jantar da ACIP ocorrerá no Olinda 
Country Club. Os convites estarão à venda na sede da As-
sociação a partir do dia 3 de julho e poderão ser parcelados 
em até três vezes.

 

ferencial da rede e agradece a clientela. “Preços baixos e 
um bom atendimento. Acima de tudo, nossos clientes são 
nossos amigos. Se não fosse por eles não conseguiríamos 
mais esta conquista”, complementa. A nova unidade da Tua 
Farma fica localizada na Rua Marechal Deodoro da Fonse-
ca, 25, Centro. Faça seu pedido pelo telefone 3244-1495 
ou pelo WhatsApp 99728-6898. 

Outra unidade da farmácia fica na Rua Raymundo No-
nato Leite, 217, Marginal. Entre em contato pelo número 
3244-2136 ou pelo WhatsApp 99674-0101.

Fotos: J.A Comunicação

Fotos: Divulgação
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Aniversário de Piedade

Mais de 370 agricultores expõem produtos 
na XVII Festa do Kaki Fuyu

Torneio de Judô em comemoração ao Aniversário da cidade

A XVII Festa do Kaki Fuyu de Piedade contou com a par-
ticipação de 345 agricultores que enviaram seus produtos 
para serem expostos no evento, além de 26 produtores de 
caqui, totalizando o envolvimento de 371 trabalhadores do 
campo. Os números foram divulgados pelos organizadores 
da Festa, que também anunciaram que neste ano foram 
comercializadas 1.500 caixas de caqui. 

Mais de 20 cidades participaram do X Torneio 
de Judô “Professor Harutaka Osako e Massaaki 
Ikeda”, realizado no dia 21 de maio, no Ginásio 
Municipal de Esportes “ Carlos Alberto Rodri-
gues”. A competição reuniu autoridades munici-
pais e profissionais do esporte. O evento foi pro-
movido em comemoração ao Aniversário de 177 
Anos de Piedade.

Mesmo com a chuva ocorrida no domingo (21), a orga-
nização avaliou o evento como positivo, atraindo cerca de 
8.000 pessoas - entre população e turistas - nos dias 19, 20 
e 21 de maio.

Outra informação dos organizadores foi a premiação 
do Kaki Fuyu, com destaque para um caqui que chegou a 
pesar 738 gramas, batendo recorde de todas as edições 
da Festa. O produto foi cultivado pelo agricultor Tetsushi 
Kawakami, do Bairro Santos e Paiol.

O evento aconteceu em parceria com a Prefeitura, que 
promoveu a Festa de Aniversário de 177 Anos de Piedade. 
Foram realizados grandes shows e apresentações de dan-
ças, taikô e teatro, que agitaram o público. 

Fotos: Divulgação
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Sorteio

ACIP sorteia primeira moto 
da Campanha Compra Premiada
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O presidente da Associação Comercial e Industrial 
de Piedade (ACIP), José Fernando Rosa Maciel, sor-
teou a primeira moto da Campanha Compra Premia-
da, realizada no dia 13 de maio, no Calçadão, Centro. 

O sorteio foi promovido em comemoração ao Dia 
das Mães e atraiu a atenção de grande público que 
passava pelo local. “Promovendo esta ação no centro 
do município, conseguimos dar maior visibilidade às 
nossas campanhas, que tem o objetivo de atender 
tanto o consumidor quanto os comerciantes”, destaca 
Fernando Maciel.

Jurema de Souza Bueno de Camargo, moradora do 
Bairro Correas, foi a ganhadora da Moto Yamaha Fac-
tor 125 ED. Ela adquiriu seu cupom na Loja Cristal. 

A TV de 48” foi sorteada para Gabriely da Silva, mo-
radora do Bairro Leites, que preencheu seu cupom na 
Sorveteria Kimura. Luís Miguel Jerônimo, morador da 

Rua José Marciano,  Vila Olinda, ganhou a TV de 32”. 
Ele adquiriu seu cupom no Posto Cesar. A entrega dos 
prêmios foi realizada na sede da ACIP, no dia 16 de 
maio, na presença do presidente da ACIP e de repre-
sentantes das lojas onde os ganhadores preencheram 
seus cupons.

Ganhadora Jurema de Camargo adquiriu cupom na Loja Cristal
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Campanha Compra Premiada
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Gabriely da Silva levou para casa a TV de 48’’

Sorteio atraiu grande movimentação de pessoas

Sorteio aconteceu no Calçadão

Moto Yamaha Factor 125 ED foi para Jurema de Camargo

Luís Jerônimo foi o ganhador da TV de 32’’

Crianças foram selecionadas para retirar os cupons da urna

Mais seis motos serão sorteadas
A próxima moto será sorteada no dia 12 de agosto, em comemoração ao Dia dos Pais. Nesta data 

também serão sorteadas uma TV de 48” e uma TV de 32”. No dia 6 de janeiro ocorrerá o sorteio de 
mais cinco motos, em comemoração ao Natal. Participe da Campanha Compra Premiada da ACIP. 

É fácil, preencha o cupom e deposite nas urnas das lojas participantes. Boa sorte.

Fotos: J.A Comunicação
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Negócios

Baixar o PREÇO ou aumentar o VALOR?

Entender essa frase pode fazer seu nível de empreende-
dorismo crescer muito. Vários empreendedores cometem 
esse mesmo erro: pega uma oferta e coloca no mercado, 
testa aquela oferta e se não funcionar eles vão fazer o que? 
Reduzir o preço, isso é clássico. Principalmente em um mo-
mento de crise, quando as pessoas reclamam do preço. Só 
que aí está o segredo: as pessoas sempre irão reclamar do 
preço! Não importa se vender um produto de marca ou 
não, se o produto é conhecido no mercado ou não, vai ter 
sempre alguém que irá reclamar do seu preço. Então, re-
clamar do preço não necessariamente deve ser o motivo 
de você baixar o preço, porque isso sempre acontece.

As empresas colocam um produto no mercado, o pro-
duto não vende e já pensam assim: é o preço, e agora?  
De repente até que pode ser, mas quando você abaixar o 
preço lembre-se da seguinte frase: Quem vem por preço 
por preço vai embora. Quem vem por valor fica. Logo, 
quando você tiver essa oportunidade de baixar o preço, 
você pode criar outra possibilidade. Mas qual seria essa 
possibilidade? Uma das alternativas seria aumentar o 
valor. Sim, o valor. 

Podemos aumentar o valor com um melhor atendimen-
to, informações mais claras sobre os produtos e serviços, 
um ambiente que ofereça algo que atraia, uma nova pintu-
ra, um sofá, acesso ao Wi-Fi ou até mesmo um café quen-
tinho, o acolhimento etc.

Preço qualquer um pode baixar até certo ponto. Quando 
você reduz o preço, reduz sua margem, coloca seu negócio, 
na grande parte das vezes, em risco. A maioria dos gesto-
res não pensa em aumentar o “valor”. Não seja mais um 
no mercado, nem por você, nem pelos seus amigos e nem 
como as empresas que dão desconto. Não seja reconhe-
cido no mercado por isso, seja reconhecido pela empresa 
que dá resultados e retorno! Se o cliente quer desconto, 
com certeza, irá encontrar em diversos locais, mas se o 
cliente quer resultados e satisfação será você quem ele vai 
procurar.

Muitos podem baixar o preço, mas poucos podem au-
mentar o “valor” e quando você cria essa “possibilidade” 
a chance é que o cliente fique, pois, na maioria das vezes, 
seus clientes não estão procurando preços, mas sim aten-
ção. Com isso sua margem será bem maior, pense nisso!

Foto: Divulgação
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Agricultura

Cultivo de morango e pimentão 
em estufa no Bairro Sarapuí

Aproximadamente 750 metros quadrados de planta-
ção garantem produção de morango durante o ano todo 
ao agricultor Cláudio José Rodrigues. Localizada no Bairro 
Sarapuí de Cima, a roça conta com moderno sistema de 
cultivo em estufa que permite regar os pés da fruta sem 
desperdícios de água. “Em breve iremos ampliar a área do 
morango com a construção de novas estufas. Hoje possu-
ímos cerca de oito mil pés, mas serão acrescentados mais 
19 mil nos próximos dias”, afirma Rodrigues, que está no 
ramo do morango há 15 anos e também planta pimentão 
em mais de 3.300 metros quadrados de estufas na mes-
ma propriedade.

Além de ser a garantia de renda da casa, as roças de 
Rodrigues empregam ainda mais três funcionários. Os 
produtos são comercializados nas cidades de Mairinque, 
Alumínio, São Roque, entre outras da região. 

A média de produção de morango é de 8 mil caixas por 
ano. Já a de pimentão ultrapassa as 2.500 caixas por sa-
fra. “De novembro a fevereiro temos uma alta na produ-
ção do morango. Já o pimentão colhemos durante oito 
meses do ano”, finaliza. 

Pimentão é colhido durante 8 meses no ano

Em média a produção de morango é de 8.000 caixas por ano

Fotos: J.A Comunicação
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Sexta é dia de Feira Noturna dos 
Produtores de Piedade

A Feira Noturna dos Produtores de Piedade ocorre 
toda sexta, das 18h às 21h, no estacionamento da Ro-
doviária. No local, o consumidor encontra  variedades 
de produtos agrícolas cultivados em Piedade por pe-
quenos agricultores. Verduras e legumes de qualidade, 
comercializados a preços abaixo do mercado. Apresen-
tações musicais com artistas da cidade, produtos turís-
ticos, pasteis e muito mais.

 

Estacionamento no Ambulatório  
Visitantes e moradores que se dirigirem à Feira de-

vem estacionar os seus carros no estacionamento do 
Ambulatório Médico Municipal. Existem duas entradas 
para o estacionamento: uma em Frente à Feira e outra 
em frente ao Posto Basílio. 

Além das barracas de verduras, o cliente pode
 saborear um delicioso pastel de feira

Feira também conta com música ao vivo e barraca de produtos típicos

Fotos: J.A Comunicação






