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vai sortear 10 grandes prêmios
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Editorial

José Fernando Rosa Maciel
Presidente Executivo

Inovação: criar, explorar com sucesso novas ideias. 
Desenvolver novos produtos ou trabalhar com empenho 
para planejar novas ações. O conceito da palavra inovação 
pode ter diversas definições. A Associação Comercial e 
Industrial de Piedade – ACIP, que oferece serviços e trabalha 
para fortalecer o comércio local, inova com a criação de 
uma campanha que vai durar um período de cinco meses, 
de agosto a dezembro.

Uma ação planejada para atender tanto os comerciantes 
quanto os consumidores. Estamos colocando na rua uma 
campanha que oferece ao empresário oportunidades para 
a criação de estratégias de vendas, como promoções que 
podem potencializar a comercialização de seus produtos. É 
uma forma de impulsionar a competitividade e aumentar o 
faturamento.

Para o consumidor, que já aderiu ao slogan ‘Aqui eu 
Moro, Aqui eu Compro’, as vantangens são muitas. O cliente 
terá mais oportunidades para pesquisar preços, participar 
de promoções e ter muito mais chances de ganhar diversos 
prêmios oferecidos pela campanha.

Temos a certeza de que esta iniciativa será um sucesso e 
todos serão beneficiados.

Inovar

Associação Comercial e Industrial de Piedade
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Comércio

Novos Associados

Funerária da Paz

Editora ACHEI

A Casa Zé Pereira, fundada por José Pereira em 
1965, é um dos comércios mais tradicionais de Piedade. 
“Dedicação, amor e muito trabalho é o segredo dessa 
história”, destaca a filha do Sr. José, Cristina Pereira, atual 
administradora da loja. A empresária afirma ainda que 
Pereira comandou a empresa até os 81 anos de idade e 
deixou a administração há pouco mais de um ano. 

O início da trajetória da Casa Zé Pereira foi na 
década de 50. “O começo foi ao lado dos irmãos Abílio 
Pereira e Benedito Pereira. A loja ficava localizada em 
outro endereço e meu pai comercializava ferragens e 
ferramentas, pois recebia encomendas”, relata Cristina. 

A partir dessas encomendas, José Pereira decidiu 
entrar de vez para o ramo ao criar uma loja especializada.

Atualmente, a Casa Zé Pereira conta com 15 
funcionários e trabalha com uma ampla linha de produtos. 
“Hoje, além das ferragens e ferramentas, comercializamos 
a linha de hidráulica, cutelaria, utilidades domésticas e 
presentes”, afirma a empreendedora. “Neste formato 
somos os pioneiros”, finaliza Cristina.

A loja fica localizada na Rua Araújo Leite, nº 37/51 - 
Centro. O horário de atendimento é de segunda a sábado, 
das 8h às 18h. Você também pode entrar em contato por 
meio dos telefones: (15) 3244-3476 ou (15) 3244-1207. 

Casa Zé Pereira: tradição e longevidade
Fotos: J.A Comunicação

Loja está instalada no local desde 1965; a Casa Zé Pereira trabalha com a linha de ferramentas, ferragens, hidráulica, cutelaria, utilidades domésticas e presentes

Bazar Beneficente em prol ao Educandário Lar de Jesus
No próximo dia 30 de julho será promovido Bazar Beneficente em prol ao Educandário Lar de Jesus. 

Esta ação ocorrerá das 9h às 12h. As pessoas interessadas em colaborar, podem realizar doações como roupas, 
calçados, utensílios domésticos, bijuterias, bibelôs, brinquedos, entre outros. O Educandário está localizado na 

Rua Allan Kardc, Vila Olinda. Participe.
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Empresa

Loja Adroaldo Tintas 
é inaugurada

A Loja Adroaldo Tintas iniciou seus atendimentos no dia 
14 de maio. “Tivemos uma oportunidade junto ao fornecedor 
da Coral que estava sem representante na cidade. O ramo de 
tintas é interessante, pois também está ligado ao acabamento 
de uma obra”, relata Adroaldo Caires, proprietário das lojas 
Adroaldo Materiais e Soluções Elétricas e Adroaldo Tintas. 
Em seu primeiro mês em funcionamento, a procura da 
clientela foi grande. “Recebemos muitas visitas e isso já 
nos demonstrou bons resultados. O cliente da marca, 
que está entre as três maiores na linha de tintas, tem nos 
procurado. Os preços da Coral são muito competitivos”, 
destaca o empresário.

A Adroaldo Tintas conta com três funcionários e seu 
horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 17h. A loja 
fica localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, 267 
– Centro. Além da linha de tintas, o comércio trabalha 
com itens para acabamento, papel de parede, acessórios 
e postes padrão. Outras informações podem ser obtidas 
pelo telefone: (15) 3344 – 2995.

Loja é representante da marca Coral no município; a empresa, em funcionamento desde maio, está localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, 267, Centro

Fotos: J.A Comunicação
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Evento

   Jantar da ACIP será em setembro

A partir do dia 4 de julho já estarão à venda os 
convites para o tradicional Jantar da ACIP, que será 
realizado no dia 24 de setembro, no Olinda Country 
Club. O evento, que reúne empresários, comerciantes, 
representantes de lojas de vários segmentos do 
comércio local e autoridades municipais, oferece 
uma deliciosa refeição, além de apresentação musical 
com banda ao vivo. O convite deve ser adquirido na 
sede da Associação e custará R$ 80,00 por pessoa 
(inclusos jantar e bebida).

Fotos: J.A Comunicação

Cada empresa associada terá o direito de adquirir no 
máximo quatro. Haverá possibilidade de parcelamento 
no boleto. Os convites são limitados e os lugares 
e mesas serão numerados. Não haverá reservas. 
Também será disponibilizada uma lista de espera 
para os associados interessados 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 pelo telefone (15) 3344-9770.
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Campanha

Campanha inédita da ACIP vai 
sortear 10 grandes prêmios

Ação será promovida entre os meses de agosto e dezembro

10
 g

ra
nd

es
 p

rê
m

io
s

Pela primeira vez no município, a Associação 
Comercial e Industrial de Piedade - ACIP, realizará 
uma ação que vai durar período de cinco meses: de 
agosto a dezembro. A Campanha terá novamente 
o slogan Aqui eu Moro, Aqui eu Compro e vai 
contemplar três datas comemorativas: Dia dos 
Pais, Dia das Crianças e Natal. Motos, televisores, 
notebook e smartphone são alguns dos prêmios 
que serão sorteados, além de diversos brindes na 
roleta da sorte.

“Esta é uma ação inédita promovida para 
beneficiar tanto os comerciantes quanto os 
consumidores. Com esta iniciativa, estamos 
oferecendo aos lojistas um período maior para o 
planejamento de estratégias de venda de seus 
produtos”, explicou o presidente da ACIP, José 
Fernando Rosa Maciel. 

“Agora, o empresário pode criar promoções 
para atrair seus clientes não apenas em datas 
comemorativas, uma vez que os meses de setembro 
e novembro estão inclusos nesta Campanha”, 
completou. 

“Já o consumidor, além de obter vantagens 
ao pesquisar melhores preços e produtos em 
estabelecimentos comerciais diferenciados, 
terão mais chances de ganhar os prêmios”, 
acrescentou. O nome da Campanha, “Aqui eu 
Moro, Aqui eu Compro”, é uma ideia que há 
dois anos foi implantada pela ACIP no município 
e vem proporcionando ótimos resultados aos 
lojistas, contribuindo para impulsionar as vendas 
no comércio local. “O objetivo é mostrar aos 
consumidores a importância de comprar em 
Piedade, com o compromisso de valorizar o 
comércio local e conscientizar a todos que, 
comprando na nossa cidade, vamos ajudar no 
crescimento do município”, assegurou.

Notebook

PlayStation 4

Bicicleta
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10 grandes prêmios

Prêmios e sorteios
Para participar da campanha, o consumidor deve 

preencher o cupom e depositar nas lojas participantes. 
Serão 10 chances de ganhar. Os quatro primeiros 
sorteios ocorrerão na sede da ACIP e o último na Praça 
da Matriz, confira: dia 27 de agosto, 1 TV de 32” e um 
Notebook; dia 24 de setembro, 1 Tablet e uma TV de 
32”, dia 29 de outubro, 1 PlayStation e uma Bicicleta, 
dia 26 de novembro, 1 Smartphone e uma TV de 32” 
e, no dia 7 de janeiro de 2017, duas Motos . 

Palestra de lançamento
da Campanha
Como vender mais e melhor. Este é o tema da Palestra 

do SEBRAE que vai marcar o lançamento da Campanha 
Aqui eu Moro, Aqui eu Compro, que ocorrerá no 
auditório ‘Helmut Curt Schneider’ – da ACIP, no dia 19 
de julho, às 19h. O evento tem como objetivo transmitir 
orientações específicas para gerar mais venda no Dia 
dos Pais e sensibilizar o empresário sobre a importância 
de aproveitar as datas comemorativas e outras datas 
especiais para dinamizar o faturamento das empresas 
por meio de esforços promocionais. Imagens ilustrativas

TV de 32”

Smartphone Samsung

1 Honda FAN 125 I KS + 1 Honda FAN 160 START

Tablet Samsung
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Dicas

6 dicas para você manter 
o foco e evitar distrações

Por vezes é difícil se concentrar no trabalho. E, hoje em 
dia, na era dos smartphones, nossa atenção é facilmente 
desviada pelas inúmeras notificações diárias do WhatsApp, 
Facebook, entre outros. Zig Ziglar uma vez disse que “A falta 
de direção, e não a falta de tempo, é o problema. Todos nós 
temos vinte e quatro horas por dia“.

Mais do que tudo, o foco nos ajuda a melhorar nosso 
desempenho. Ele nos permite concluir tarefas dentro do 
prazo estipulado e lidar com momentos estressantes com 
mais facilidade. Melhorar a concentração significa aumentar 
a produtividade. As duas coisas andam juntas. No entanto, 
eliminar distrações não é algo lá muito fácil. No dia do 
meu aniversário, por exemplo, as notificações não param 
de pipocar na tela do celular. Sou obrigado a colocá-lo em 
modo avião para poder me concentrar no texto.

Mas e num dia normal de trabalho, como manter o foco?
Confira essas 6 dicas para você evitar distrações.

1 - Dê um jeito na desordem - física e mental
Ter uma mesa de trabalho organizada pode reduzir os 

níveis de estresse e deixar você mais motivado para executar 
as tarefas. Além de dar um jeito na desordem física, livrar-se 
da desordem mental, especialmente daqueles pensamentos 
que afetam o seu foco, pode elevar significativamente seu 
desempenho. Gaste uns minutos todos os dias para limpar e 
organizar sua mesa — e seus pensamentos.

2 - Crie uma lista de coisas a fazer
O sentimento de realização vem com o sucesso em 

terminar suas tarefas.Charles Duhigg dedica um capítulo 
de seu novo livro, “Mais Rápido e Melhor“, para falar disso. 
Quando você divide seus projetos em “porções”, consegue 
lidar com cada tarefa como se fosse uma “mordida por vez” 
e ficará motivado para concluir o restante dentro do prazo.

3 - Faça uma coisa de cada vez
Multitarefas fazem seu cérebro impulsionar dopamina, o 

que o torna mais propenso a cometer erros e alternar tarefas 
mais rapidamente. Por isso aconselha-se fazer uma coisa 
de cada vez, trocando grandes atribuições estressantes por 
minitarefas que sejam relativamente fáceis de executar.

4 - Faça pequenas pausas cronometradas
“Dar um tempo” quando se está muito agitado ou disperso 

pode ajudá-lo a retomar o foco. Faça uma caminhada, leia 
um livro, converse com um colega de trabalho. Qualquer 
uma dessas atividades cotidianas pode te ajudar a limpar a 
mente e aumentar a sua produtividade. Mas, não esqueça de 
cronometrar sua ação. 15 minutos são suficientes.

5 - Remova distrações
A distração é o inimigo número um quando se trata de manter 

o foco. Limite o número de abas abertas em seu navegador, 
coloque o celular em modo avião, use fone de ouvido. Essas são 
algumas dicas simples que podem te ajudar a não se distrair.

6 - Limite a ingestão de café
Essa é a mais difícil pra mim, confesso. Sou viciado em 

café. Quando estamos sonolentos apelamos para a cafeína. 
Porém, se tomada em excesso, ela pode ser prejudicial. Seu 
consumo exagerado pode causar nervosismo, irritabilidade e 
insônia. Se você precisar de um impulso para trabalhar até 
tarde e já ingeriu café, tente outras alternativas. Barras de 
proteína, frutas ou chá podem te ajudar.

Conclusão
O tempo é irreversível. Os minutos e horas que você passa 

distraído afetam o seu desempenho. Mas, usando as táticas 
corretas você pode melhorar significadamente a sua concentração.

Fonte: publicado em matheusdesouza.com
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Agricultura

Repolho é opção 
de cultivo no inverno

Mesmo com as baixas temperaturas que atingiram 
o município nas últimas semanas, o produtor de 
repolho não tem do que reclamar. A hortaliça é uma 
das melhores opções de cultivo na estação mais fria 
do ano. “O inverno é favorável ao desenvolvimento do 
produto e, por isso, os preços melhoram”, conta Lincon 
José Tenório, agricultor que cultiva repolho há 20 anos. 

De acordo com Tenório, a concorrência é grande, mas 
os lucros aparecem por meio de trabalho de pesquisa. 
“Procuramos estar informados sobre a situação das 
roças dos outros produtores. Trabalhar para ter o 
produto na semana que a concorrência não tem é uma 
forma de lucrar mais”, destaca.

Agente importante na geração de empregos, a roça de 
Tenório conta com 10 funcionários. A roça do agricultor 
fica localizada na Estrada da Capela de São Roque e 
produz três mil caixas de repolho por mês. “Toda nossa 
produção de repolho é destinada à Companhia de 
Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo - CEAGESP. 
Também trabalhamos com alface americana que é 
comercializada em Ibiúna”, finaliza Tenório.
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ACIP é representada 
no Seminário Regional 
da FACESP

A Associação Comercial e Industrial de Piedade – ACIP, esteve 
representada pelo seu gerente comercial, Marcos Sanctis, no  
Seminário Regional FACESP - Federação das Associações Comerciais  
do Estado de São Paulo, realizada no dia 23 de junho, em Tatuí. O 
encontro, que abordou o tema ‘Desenvolvimento & Integração’, 
reuniu  mais de 20 associações comerciais da região. Teve como 
objetivo fazer a integração e promover o desenvolvimento das 
entidades. Diretores e gestores das associações comerciais puderam 
compartilhar experiências, conhecimentos e discutir os problemas e 
soluções para o melhor desenvolvimento das atividades comerciais, 
industriais e prestadores de serviços da região. No Seminário, foram 
apresentadas, também, algumas políticas públicas realizadas com 
sucesso por associações comerciais através da FACESP, onde se 
destacaram a Lei de Responsabilidade Fiscal, a não aprovação da 
CPMF, a Lei Geral das MPE, a criação do MEI, o Impostômetro, entre 
outras bem sucedidas graças a união das associações.

Edital de Convocação para Assembleia de Eleição
Piedade, 01 de julho de 2016

É a presente para convocar oficialmente a todos os associados em dia com suas obrigações associativas, em conformidade com o disposto 
nos artigos 27, §2º, 29 e 30 do Estatuto Social da Associação Comercial e Industrial de Piedade – ACIP, para em Assembleia de Eleição 
convocada pelo Presidente Diretor José Fernando Rosa Maciel, dentro de suas atribuições, a qual será realizada no dia 23 de agosto de 2016, 
com início da votação às 17:00 horas (dezessete horas), na sala de reuniões Sérgio Barboza Ortiz , a Rua Fernando Cróccia, 126 – Centro, 
município de Piedade, Estado de São Paulo, e término às 20:00 horas (vinte horas) do mesmo dia, com a seguinte ordem do dia: eleição da 
Diretoria Executiva, Membros do Conselho Deliberativo e Suplentes e Membros do Conselho Fiscal e Suplentes, para o período de 1º de 
setembro de 2016 à 31 de agosto de 2018.  Informa-se, ainda, que as inscrições de chapas serão abertas em 11 de julho de 2016, a partir das 
09:00 horas, e, encerram-se no dia 08 de agosto de 2016, às 17:30 horas (dezessete horas e trinta minutos), conforme inciso III do artigo 29 
do Estatuto Social e as chapas inscritas deverão atender ao disposto nos mencionados artigos e demais dispositivos do Estatuto Social vigente, 
aprovado na Assembleia Geral Extraordinária do dia 18 de julho de 2008.

Atenciosamente, 
Diretor Presidente José Fernando Rosa Maciel



Presidente da ACIP participa de evento 
em comemoração aos 100 anos da Lyra São João

Dia do Comerciante

O presidente da Associação Comercial e Industrial de Piedade – ACIP, José Fernando Rosa Maciel, 
participou do Concerto Centenário,  evento promovido pela Prefeitura em homenagem aos 100 anos 
da Banda Lyra São João, realizado no Auditório Municipal Rubens Caetano da Silva ‘Cariocão’, no dia 
26. “A Banda Lyra representa um dos pontos altos da manifestação cultural piedadense. A partir dela, 
muitas pessoas desenvolveram aptidão na música. Além disso, a banda também embalou importantes 
momentos da história de Piedade nos últimos 100 anos”, ressalta a Administração Municipal.  No 
repertório, o público assistiu a apresentações de clássicos como Cisne Branco, de Antonio Santo; 
obras tradicionais de bandas sinfônicas como O Guarani de A. Carlos Gomes, Novena de James 
Swearingem, Night in Manhatann de John Cacava; trilhas sonoras de filmes, e músicas brasileiras 
como Assum Preto de Humberto Teixeira/ Luiz Gonzaga e Manhã de Carnaval de Luiz Bonfá.

O Dia do Comerciante é comemorado anualmente em 16 de Julho, no Brasil. Esta data é destinada a homenagear todos os 
profissionais que trabalham na área do comércio, ou seja, na venda de produtos e serviços. Considerado um dos trabalhos mais 
antigos do mundo, o comércio é uma atividade extremamente importante para o desenvolvimento econômico do país.  A Associação 
Comercial e Industrial de Piedade – ACIP homenageia todos os comerciantes pelos relevantes trabalhos realizados no município que 
contribuem efetivamente para o crescimento de Piedade.
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