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Editorial

José Fernando Rosa Maciel
Presidente Executivo

As histórias de sucesso na vida pessoal e profissional 
revelam características semelhantes. Para superar as difi-
culdades encontradas pelo caminho e alcançar seus obje-
tivos, é preciso seguir com afinco princípios que levem à 
vitória, como determinação, foco, disciplina, persistência 
e sabedoria. São qualidades que convivem diariamente ao 
lado daqueles que buscam o sucesso. 

Assim é a carreira de Nelson Peixoto Freire, contada no 
livro The Fighter, que descreve a trajetória de um empre-
sário que trabalha para consolidar uma indústria no Brasil. 
Nelson é presidente da ECIL, que está em funcionamento 
há 40 anos em Piedade. Uma indústria que emprega cen-
tenas de piedadenses e contribui para o desenvolvimento 
da nossa cidade. 

A obra conta os primeiros passos do engenheiro, fala 
sobre sua família e formação na Escola Politécnica, seu 
entusiasmo em buscar conhecimento e, sobre tudo, sua 
luta no ramo da indústria junto com muitos brasileiros 
que procuram assumir um desafio grandioso, o de fazer 
do Brasil um país industrial.

Com muita honra, recebemos o convite para repre-
sentar a ACIP na tarde de autógrafos e comemoração do 
aniversário do empresário Nelson Peixoto. Momento que 
tivemos a oportunidade de conhecer e conversar com o 
empresário que, aos 87 anos de idade, mostra vitalidade e 
amor pela vida.

Ficamos também honrados pelo fato de a ACIP ser es-
colhida para vender a obra de Nelson Peixoto Freire, ainda 
mais por saber que a renda da venda do livro será rever-
tida para o Lar São Vicente de Paulo. The Fighter é um 
exemplo de vitória e sucesso na vida. 

Ótima leitura. 

Exemplo de vitória 
no setor industrial
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Dia dos Pais

Campanha do Dia dos Pais 
sorteará TV de 55” e 60 kits de pesca

Participante também concorre a diária em uma linda pousada, 
passeio de barco na represa e sorteio de diversos brindes 

Fotos: Divulgação

Meu Pai é Mais. Este é o tema da 
Campanha do Dia dos Pais deste ano promo-
vida pela Associação Comercial e Industrial de 
Piedade (ACIP). Muitos prêmios, brindes na 
roleta da sorte e atração musical. Tudo já esta 
sendo preparado para promover mais está 
importante ação no comércio piedadense.                                                                                                                                      
    “Já providenciamos grande divulgação da 
Campanha, que acontece de 20 de julho a 
8 de agosto. Contamos, novamente, com 
relevante participação de lojistas e temos a 
certeza que vamos atrair os consumidores 
para alavancar as vendas no comércio local”, 
garante o presidente da Associação, José 
Fernando Rosa Maciel. “Nossa proposta é dar 
continuidade ao slogan Aqui eu Moro, Aqui 
eu Compro para valorizar nosso comércio 
e nosso consumidor. Queremos que todos 
comprem em nosso município”, destaca.

Os prêmios da Campanha são: uma TV 
de 55 polegadas, mais de 60 kits de pesca 
(sendo um por loja participante), dois sor-
teios de uma diária para duas pessoas na 
Pousada Recanto Primavera com almoço e 
pesca esportiva e dois sorteios de um pas-
seio de barco na Represa de Itupararanga 
com direito a um acompanhante. Para 
concorrer aos prêmios, o consumidor deve 
comprar nos estabelecimentos participan-
tes da Campanha e preencher o cupom, 
que deve ser depositado na urna da loja 
onde a compra foi efetivada. A urna só será 
aberta no dia do sorteio. “Vamos oferecer 
vantagens tanto para o cliente quanto para 
o lojista”, diz o presidente da ACIP.

Os comerciantes mais otimistas espe-
ram crescimento médio nas vendas de 
5% em relação ao mesmo período do ano 
passado. Já outros, diante da atual situa-
ção econômica que o país passa, preten-
dem vender igual ao Dia dos Pais de 2014. 

Os sorteios dos prêmios e brindes 
ocorrerão no dia 8 de agosto, a partir 
das 16h, na Praça Coronel João Rosa 
(Matriz) e contará com atração musical. 
Peça seu cupom nos estabelecimentos 
participantes, consulte a relação no 
site da ACIP www.acepiedade.com.
br e prestigie o comércio de Piedade. 
A Campanha, realizada pela ACIP, tem 
como parceiros a Pousada Recanto 
Primavera e Escola Náutica. 

Participe da Campanha e concorra a uma TV de 55”

Serão sorteados 60 kits de pesca 
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Comércio

Conheça a nova loja 
Branquinha Temdetudo, 
no Centro da cidade

Restaurante Salvett 
oferece o sabor da comida 
caseira

Visite a nova loja 
Baby Sound e conheça 
seus novos serviços

Branquinha Temdetudo
Uma das novidades é a loja Branquinha Temdetudo, inaugurada no dia 6/6. “Ingressamos 

em um novo ramo após uma pesquisa de mercado, onde notamos carência de uma loja 
nesse ramo no centro da cidade. Agora, trabalhamos com uma linha de tintas, além das 
ferramentas, tubos, conexões, impermeabilizantes e todo tipo de material da parte elétrica 
e hidráulica”, afirma Leandro Santos, proprietário da loja. A Branquinha Temdetudo conta 
com oito funcionários e a expectativa para o resto do ano é positiva. “Mesmo com pouco 
tempo de funcionamento, a loja já teve bastante clientela. Isso se deve ao fator da área de 
construção e acabamento estar sempre em crescimento constante”, destaca o empresário. 
A nova loja Branquinha Temdetudo está localizada na Rua Araújo Leite, 269, Centro.

Restaurante Salvett
O sabor da comida caseira você encontra no Restaurante Salvett, inaugurado em Piedade 

há dois meses. O novo estabelecimento comercial conta com quatro funcionários, oferece 
refeição de qualidade, bom atendimento e preço que cabe no seu bolso. Há 28 anos à frente 
de empresas do ramo alimentício no município, o proprietário Hélio Salvett está otimista. 
“Notamos que o movimento de consumidores cresce a cada dia e estamos trabalhando para 
conquistar novos clientes. Recentemente iniciamos os serviços de entrega nos comércios e 
residências”, menciona. O comerciante também opina sobre a atual situação econômica do 
país. “A crise não afetou o setor alimentício e o nosso restaurante trabalha com preços popu-
lares”, explica. O Restaurante Salvett abre todos os dias, das 10h30 às 16h. Está localizada no 
início da Rua Capitão Moraes, 366, Cotianos. Telefone (15) 3344-2988 ou (15) 9-9809-0231. 
“Convidamos a todos para visitar o estabelecimento e provar o nosso tempero”, finaliza Salvett. 

Baby Sound em novo endereço
A Baby Sound e Film está em novo endereço. A nova loja fica localizada na Rua 20 de 

Maio, 15, Cotianos. “Resolvemos vir para esse espaço, pois o prédio é melhor, mais novo 
e mais moderno. A estrutura é muito boa e vai ajudar na melhora de nosso atendimento”, 
afirma Baby, proprietário do estabelecimento. Os serviços oferecidos pela Baby Sound e 
Film são instalação de som, insulfilm, alarme, vidros e travas elétricas, recuperação de 
máquinas de vidro elétrico, entre outros. A nova loja foi reinaugurada no dia 1/6 e conta 
com três funcionários. Para obter outras informações: (15) 3244-3103.

Inaugurações e reinaugurações 
no comércio de Piedade

O comércio do município continua em crescimento, com inaugurações e reinaugurações nos últimos meses 

Fotos: J. A Comunicação
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Palestra

Palestra sobre o novo código 
de processo civil é realizada na ACIP

A Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) realizou palestra sobre 
o novo código de processo civil, no 
dia 2/6. A reunião ocorreu no audi-
tório “Helmut Kurt Schneider”, da 
Associação Comercial e Industrial de 
Piedade (ACIP). O evento contou com 
a presença de aproximadamente 110 
participantes de diversas cidades da 
região, entre advogados, funcionários 
do Poder Judiciário, do Ministério 
Público e estagiários de Direito. 

O palestrante foi o advogado Júlio 
César da Costa Caíres Filho, que é 
membro do corpo de palestrantes da 
OAB de São Paulo e pós-graduado em 
Direito Processual Civil. 

Fotos: J. A Comunicação

O novo código de processo visa 
acelerar os processos de natureza 
civil e promover uma conciliação en-
tre as partes. “Serão feitas mudanças 
bem profundas em relação ao anti-
go código. Além da aceleração dos 
processos, o novo código tem como 
objetivo privilegiar a conciliação, 
tornando obrigatória a tentativa de 
acordo logo no início dos processos 
de natureza civil”, afirma Élio Leite 
Júnior, Presidente da Sub-seção da 
OAB de Piedade. As medidas entrarão 
em vigor em março de 2016. 

Élio agradece o apoio da ACIP. 
“Precisávamos de um espaço adequado 
para este evento, pois tivemos um gran-
de número de inscrições, que superaram 
o limite máximo do auditório da OAB. A 
Associação foi muito receptiva ao dispo-
nibilizar seu auditório, cujas instalações 
são excelentes e acomodaram todos os 
participantes”, conclui o advogado.

Mais de 100 profissionais participam do evento

Presidente da OAB, palestrante e presidente da ACIP

Palestra conduzida pelo advogado Júlio César 
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Trajetória Empresarial

Livro mostra trajetória de sucesso de Nelson Freire, presidente da ECIL
Por Jaderson Alves

Entusiasta, confiante e lutador. 
Estas são algumas das muitas 

qualidades que norteiam a vida do 
empresário Nelson Peixoto Freire, 

presidente da ECIL  Produtos e 
Sistemas de Medição e Controle 
Ltda., empresa que iniciou seus 

trabalhos em Piedade no ano 
de 1975.  Aos 87 anos de idade, 

bem humorado e esbanjando 
conhecimento, o engenheiro 

fala sobre o lançamento do livro 
The Fighter  - A trajetória do 

empresário Nelson Peixoto Freire 
para consolidar uma indústria no 

Brasil. Ao lado da esposa Dirce 
de Carvalho Freire, o empresário 

conta, também, alguns momentos 
importantes da sua carreira. 

O título do livro 
The Fighter (O Lutador)
Ganhei este apelido em duras nego-

ciações que mantive com empresários 
japoneses, que são pessoas firmes e 
competentes para negociar. Então, tam-
bém precisei ser firme para negociar 
as melhores propostas para a minha 
empresa e, por muitas vezes, tomei po-
sições que nos defendessem, as vezes 
de forma “acalorada”. Sendo assim, os 
japoneses diziam que eu era um briga-
dor, um lutador, e me apelidaram de The 
Fighter. Me considero um batalhador 
em muitos momentos importantes da 
minha vida. 

A ideia de lançar o livro
A ideia iniciou-se em 2002 pelo 

jornalista Helvio Falleiros que me acom-
panhou por cerca de 20 anos, princi-
palmente quando ocupei o cargo de 
presidente da Associação Brasileira da 
Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee) 
entre 1992 e 1998. O tempo foi pas-
sando e em 2008 havia decidido não 
fazer o livro, mas em 2011 o jornalista 
me convenceu a retomar a obra, que foi 
lançada em abril deste ano.  

Livro mostra momentos
importantes da carreira
A obra fala dos meus primeiros passos, 

aonde nasci, estudei, quando entrei pela pri-
meira vez na Escola Politécnica, o maior centro 
de informação técnica do país. Lá comecei a 
voar mais alto, a enxergar mais longe, a ver o 
mundo que estava lá fora. O livro conta como 
eu conheci minha esposa. Mostra minha luta 
no setor industrial e o esforço de uma geração 
de brasileiros que procuraram assumir um 
desafio grandioso, o de fazer do Brasil um país 
industrial. Fala da minha família, da minha tra-
jetória e mostra que sempre busquei conheci-
mento no setor, com a vontade permanente 
de criar algo novo. 

ECIL
A ECIL era uma empresa comercial do 

Rio de Janeiro que iniciou seus serviços 
em 1929. Mantinha escritório em São 
Paulo com quatro funcionários. Entrei na 
empresa, ainda como estagiário, em 1955. 
O gerente de São Paulo se aposentou, 
foi quando me passaram 15% das ações 
da empresa, da qual me tornei sócio em 
1960. Tive a oportunidade de ficar três me-
ses nos Estados Unidos, época que obtive 
muitos conhecimentos. Sempre busquei o 

melhor para o setor e em 1972 comprei a 
empresa, que iniciou seu funcionamento 
em Piedade no ano de 1975, numa área de 
seis alqueires, com a construção do primei-
ro barracão de 1.250 metros quadrados. 
Portanto, este ano a ECIL completa 86 anos 
de existência, sendo 40 anos nesta cidade. 

ECIL foi o primeiro laboratório 
acreditado pelo INMETRO
Temos muito orgulho de ter alcançado 

muitas de nossas metas também em razão 
do importante trabalho realizado por toda 
nossa equipe. Um destes grandes mo-
mentos no início da história da empresa 
foi o fato de a ECIL ser o primeiro labora-
tório acreditado pelo Instituto Nacional 
de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 
(Inmetro). 

O Inmetro certifica que o produto 
está de acordo com a norma técnica para 
aquele produto, seja ele siderurgia, papel, 
celulose, petroquímica, têxtil. Com isso, 
construímos confiança e credibilidade. 
Sempre digo que é preciso ousar. Temos 
que ser The Fighter em várias frentes, não 
só para negociar, mas para estar em cons-
tante busca de conhecimento e de novas 
tecnologias. 

Ao lado da esposa Dirce de Carvalho Freire, o empresário Nelson Peixoto Freire mostra sua obra durante entrevista ao Jornal da ACIP  

Foto: J. A Comunicação
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Livro mostra trajetória de sucesso de Nelson Freire, presidente da ECIL
Negociar a tecnologia no Japão
Fomos negociar tecnologia no Japão no 

momento em que o Brasil buscava alcançar 
ou chegar próximo da formação tecnológi-
ca científica no campo da engenharia que 
aquele país oferecia. Avançamos, mas ain-
da estamos longe. Se não conseguirmos, 
vamos tentar chegar o mais perto possível. 
É assim que funciona. 

Atual situação econômica do país
É o momento mais difícil para a in-

dústria brasileira, principalmente a de 
transformação. Mas felizmente temos 
uma alternativa que dá importante supor-
te  ao país: a agricultura. Não podemos 
ficar sem duas coisas essenciais: Energia 
e Alimento. Sem isso não existe vida. 
Precisamos ser confiantes e acreditarmos 
que a crise econômica vai passar.

Lançamento do livro
Lançamos o livro no dia 13 de abril 

de 2015, na Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo. Contamos com a 
presença do presidente da Fiesp, Paulo 
Skaf, amigo de longa data, de grandes 
empresários do setor, presidentes de 
sindicatos, autoridades políticas, amigos 
e familiares. Em maio, convidamos im-
portantes representantes do município 
para receber o livro, que foi autografado 
e entregue à prefeita de Piedade Maria 
Vicentina Godinho Pereira da Silva, ao 
chefe de gabinete da prefeitura Sérgio 
Murakawa e ao presidente da Associação 
Comercial e Industrial de Piedade (ACIP), 
José Fernando Rosa Maciel e a fornecedo-
res e colaboradores.

Agradecimento e mensagem  
Primeiro, quero agradecer minha esposa 

Dirce de Carvalho Freire, meus filhos Lia Inês 
de Carvalho Freire Barbarisi (em memória), 
Léa Silvia de Carvalho Freire, Luis Antonio de 
Carvalho Freire, Nelson Luis de Carvalho Freire 
e meu irmão Newton Paulo Freire, que sempre 
tiveram participação extremamente impor-
tante no sucesso da minha vida e da empresa. 
Para o município, os agradecimentos são ex-
tensivos a todos os piedadenses, autoridades 
políticas e empresariais de diversos segmen-
tos e aos antigos prefeitos, os quais tivemos 
relacionamento maravilhoso. Sempre fui um 
desafiador, um lutador. Aprendi que a vida é 
uma experiência fantástica. Acreditamos que 
nossa empresa trouxe para esta cidade uma 
importante mensagem: É possível! 

Venda do Livro na ACIP 
será revertida para o Lar 
São Vicente de Paulo

O livro está à venda na sede da 
Associação Comercial e Industrial de 
Piedade (ACIP) pelo valor de R$ 30,00.

O dinheiro arrecadado será revertido 
ao Lar São Vicente de Paulo de Piedade. 
A ACIP está localizada à Rua Fernando 
Cróccia, 126, Centro. Outras informações 
pelo telefone (15) 3344-9770. 

Nelson Peixoto autografa livro entregue 
ao presidente da ACIP, José Fernando 

Presidente da Fiesp, Paulo Skaf, no lançamento do livro em São Paulo

Ao lado da esposa Dirce de Carvalho Freire, o empresário Nelson Peixoto Freire mostra sua obra durante entrevista ao Jornal da ACIP  

Empresário entrega livro à prefeita Maria Vicentina 

Fotos: Divulgação
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Eventos

Fotos: Divulgação

Jantar da ACIP 

Associação Comercial e Industrial de Piedade 
parabeniza todos os comerciantes pelo seu dia

O Jantar da ACIP, tradicional 
evento da cidade que reúne empre-
sários, comerciantes e autoridades 
municipais, será realizado no dia 31 
de outubro, no Olinda Country Club, 
a partir das 21h. Além de saborear 
uma deliciosa refeição, os convidados 
contarão com a apresentação musical 
da Banda Novo Estilo. O convite, que 
estará à venda a partir do dia 13/7, na 
sede da Associação, custará R$ 80,00 
por pessoa. Cada empresa associada 
terá o direito de adquirir no máximo 
quatro. Haverá possibilidade de par-

celamento no boleto. Os convites são 
limitados e os lugares e mesas serão 
numerados. Não haverá reservas. 
Também será disponibilizada uma lis-
ta de espera para os associados inte-
ressados em comprar mais de quatro 

convites. Neste caso, a Associação 
entrará em contato havendo sobras 
de convites. O expediente da ACIP é 
das 8h30 às 18h. Outras informações 
podem ser obtidas das pelo telefone 
(15) 3344-9770.

A Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) para-
beniza os comerciantes do município pelo Dia do Comerciante, 
comemorado em 16/7. Esta data foi criada em 1953 pelo então 
presidente do Senado, João Café Filho, em homenagem a José 
Silva Lisboa, o Visconde de Cairu. Esta figura histórica teve papel 
fundamental para que, em 1808, D. João VI abrisse os portos 
do Brasil para comércio com nações amigas. O comércio é es-
sencial para economia do país, pois é responsável pela geração 
de milhares de empregos. Segundo dados de 2015 do IBGE, o 
setor de comércio e serviços representa cerca de 60% do PIB do 
Brasil. Os comerciantes exercem função de grande importância 
na sociedade e suas atividades são indispensáveis para o cresci-
mento e desenvolvimento da nação. 

Jantar oferece ótima refeição Noite agradável com música ao vivo
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 Agricultra/Esporte

Fotos: Divulgação

Presidente da ACIP 
participa da 22ª Hortitec

O presidente da Associação 
Comercial e Industrial de Piedade 
(ACIP), José Fernando Rosa Maciel, par-
ticipou da 22ª HORTITEC – Exposição  
Técnica de Horticultura, Cultivo 
Protegido e Culturas Intensivas, reali-
zada de 17 a 19 de junho, no Pavilhão 
da Expoflora, em Holambra. 

 Fernando estava acompanhado de re-
presentantes da Associação dos Pequenos 
Produtores Rurais de Piedade (Apprupi), 
alunos da Escola Técnica Estadual (Etec) 
e agentes do Sebrae Piedade. Um dos 
temas-destaques da maior feira de hor-
ticultura da América Latina foi debater 
ideias e soluções em tecnologia para irri-
gação e economia de água na produção 
hortifrutícola, com a proposta de en-
contrar maneiras de enfrentar uma das 
piores crises hídricas ocorridas em São 
Paulo e estados da região Sudeste.  “A 
economia do nosso município é movida 
pela agricultura e a ACIP está de portas 

Diversos produtos expostos no evento

Máquinas e equipamento em exposição na Hortitec

Piedade terá 1°Jogos do Trabalhador
A Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) e o Departamento de Esporte e Lazer da Prefeitura promoverão o 

1° Jogos do Trabalhador. Previsto para ser realizado em setembro, a competição terá as modalidades Futebol, Futsal, Truco 
e Tênis. O objetivo dos Jogos é integrar os trabalhadores do comércio, indústria e profissionais liberais do município por 

meio de uma competição esportiva. Também tem a proposta de incentivar o estilo de vida ativo  e promover melhora na 
qualidade de vida de todos que trabalham em Piedade. 

O regulamento da competição será definido em reuniões específicas de cada modalidade. 
Outras informações sobre os Jogos serão divulgadas em breve nos meios de comunicação local.  

abertas para apoiar ações voltadas ao 
setor. Por isso, é importante participar 
deste grande evento que mostrou novi-
dades na área de irrigação e economia 
de água. Apresentou novos equipamen-
tos para o setor e expôs produtos orgâ-
nicos, insumos em geral, sementes para 
vários cultivos, estufas e novas técnicas 
de plantio, além de apresentar novas 
máquinas para o processamento de le-
gumes e hortaliças”, destaca Fernando. 

O público que visitou a Hortitec 
também teve a oportunidade de 
participar de palestras e cursos 
como: Fórum Prático de Lideranças  
- gestão, pessoas e resultados e Mini 
Curso de novas tecnologias para re-
dução de perdas na pós-colheita de 
produtos agrícolas.Produtores e empresários representam Piedade no evento 
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Esporte

Yara Ferraz é campeã da 3ª etapa do GP Ravelli
Yara Ferraz continua colecionando vitórias em sua carreira no Mountain Bike. Desta vez, a atleta foi campeã da 

3ª etapa do GP Ravelli XCM, uma prova de maratona realizada no dia 13 de junho, no Parque Ecológico “Collemar 
de Miranda Botto”, em Piedade. Ela venceu na categoria Expert Feminino Pró, percorrendo 52 km em 3 horas e 24 
minutos de duração.  “O pódio teve um sabor muito especial por competir na minha cidade. Em todo o momento ouvi 
amigos torcendo e gritando o meu nome. Foi incrível”, destaca Yara. “Agradeço muito a Deus por me proporcionar tudo 
isso. Dedico essa vitória a todos que acreditam no esporte como meio transformador de vidas”, completa a campeã.  O 
GP Ravelli é realizado em quatro etapas no ano e a atleta piedadense disputa ponto a ponto com outras competidoras 
para conseguir vencer a final. Yara foi campeã do GP Ravelli em 2012 e 2013. No ano passado foi vice-campeã. 

A competição é organizada e realizada por Márcio Ravelli e foi promovida em Piedade com apoio da prefeitura. 

Movimento no comércio e no turismo - A prova atraiu para o município mais de mil atletas de 
cidades de vários estados do Brasil, o que movimentou os setores do turismo e comércio da cidade, princi-
palmente hotéis, pousadas, restaurantes, supermercados e estabelecimentos comerciais que comercializam 
produtos do segmento esportivo.    




