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Editorial

José Fernando Rosa Maciel
Presidente Executivo

Todos os brasileiros, independente da posição finan-
ceira que vivem, buscam maneiras para controlar o orça-
mento, principalmente quando o momento é de tensão 
no setor econômico do país. 

Os cuidados com as contas a pagar e as despesas com 
a família são redobrados, ainda mais quando os reajustes 
do Governo assaltam o bolso da população e provocam a 
tão temida inflação. 

Em razão destas situações conturbadas, empresários-
precisam estar atentos às estratégias de como controlar 
melhor o dinheiro da sua empresa. Seguir corretamente 
técnicas que possam ajudar a equilibrar os recursos do 
seu negócio. 

Com essa proposta, a ACIP e o Sebrae possibilitaram 
para o município uma palestra que mostrou, de maneira 
dinâmica, informações e ferramentas para que os comer-
ciantes pudessem aprimorar a gestão financeira de sua 
empresa. O evento foi um sucesso e atraiu muitos profis-
sionais de diversos segmentos do comércio local. 

São ações como esta que mostram o quanto o empre-
sariado de Piedade tem o interesse em obter conhecimen-
to para superar os desafios e seguir com seu trabalho. São 
atividades relevantes que, nos dias de hoje, o comerciante 
precisa aprender para lidar com o dinheiro e otimizar os 
resultados de seu empreendimento. 

Controlar Meu Dinheiro
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Comércio

Livro The Fighter é vendido 
na ACIP e Banca do Samuka

Venda da obra que conta trajetória 
do presidente da ECIL será revertida 
ao Lar São Vicente de Paulo

Foto: Divulgação

Já estão à venda convites para o Jantar da ACIP 
Garanta já o seu convite para prestigiar um dos eventos mais tradicionais da cidade: Jantar da ACIP. Uma grande festa que reúne 

empresários, comerciantes e autoridades municipais. Neste ano, 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 já está à venda na sede da Associação e custa R$ 80,00 por pessoa. Cada empresa associada tem o direito de adquirir, 
no máximo, quatro convites. Haverá possibilidade de parcelamento no boleto. Os convites são limitados e os lugares e mesas são 
numerados. Não há 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.

MF Representações

 Novos
Associados

O livro The Fighter, que conta a trajetória do presidente da ECIL, 
Nelson Peixoto Freire, está à venda na sede da Associação Comercial 
e Industrial de Piedade (ACIP) e na Banca do Samuka pelo valor de R$ 
30,00.  O dinheiro arrecadado nas vendas do livro será revertido ao 
Lar São Vicente de Paulo de Piedade. 

Adquira seu livro na ACIP, localizada na Rua Fernando Cróccia, 
126, Centro. Telefone: (15) 3344-9770; ou na Banca Edição Limitada 
(Banca do Samuka), que fica na Rua Cônego José Rodrigues, Praça 
Coronel João Rosa (Matriz), Centro. Telefone (15) 3344-1264. Restam 
poucos exemplares, garanta já o seu. 
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Comércio/Esporte

AgroPet é inaugurado no mês de Julho
Piedade ganha mais um petshop. Trata-se da AgroPet, que foi inaugurada no dia 11 

de Julho. Além de trabalhar com toda linha de produtos para os pets, o estabelecimento 
oferece atendimento veterinário, hospedagem para cães, banho e tosa, venda de ração 
para animais de pequeno e grande porte e farmácia para animais. A loja conta com cin-
co funcionários. De acordo com Wilson Cardoso, veterinário e proprietário do AgroPet, 
as expectativas são boas. “O ponto aqui já abrigava uma loja do ramo, mas agora, com a 
reforma das instalações, esperamos aumentar significativamente o movimento”, afirma 
o empresário, que já é associado da ACIP. 

Evento em agosto: O AgroPet vai realizar um evento em parceria com a empresa 
Premiata, para marcar o primeiro mês de atividades. Será montada uma tenda em fren-
te à loja, onde ocorrerá a distribuição de produtos para animais. A festa vai acontecer 
no dia 8 de agosto, das 8h30 às 16h30, em frente ao AgroPet. 

Atendimento: O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h30 e aos 
sábados, das 8h às 16h. A loja fica localizada na Rua José Baptista, 347 – Vila do Grácio. 
Outras informações pelos telefones: (15) 3244–1810 ou (15) 99660-6290.

A loja fica localizada na Rua José Baptista, 347, Vila do Grácio.

Inscrições abertas para 
os Jogos do Trabalhador 
Já estão abertas as inscrições para os Jogos do Trabalhador, competição promovida pela 

Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) e o Departamento de Esporte e Lazer da 
Prefeitura. As inscrições devem ser feitas na Casa da Cultura, localizada na Praça da Bandeira, 
até o dia 28/8.  O torneio tem o objetivo de integrar os trabalhadores do comércio, indústria 
e profissionais liberais do município por meio de uma competição esportiva e iniciará no 
dia 8/9.  A competição terá as modalidades Futebol, Futsal, Truco e Tênis. O evento tem 
como proposta 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.  

O regulamento dos Jogos do Trabalhador pode ser consultado no Site Oficial da ACIP 
www.acepiedade.com.br, no Facebook da ACIP www.facebook.com/acepiedade e no 
Facebook do Departamento de Esporte e Lazer www.facebook.com/pages/Esporte-e-Lazer-
Piedade-SP.  Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (15) 3344-9770.
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Comércio

Sorteios de prêmios do 
Dia dos Pais é sábado (8)
Sábado, 8/7, a partir das 16h, na 

Praça Coronel João Rosa (Matriz), a 
Associação Comercial e Industrial de 
Piedade (ACIP) realizará os sorteios 
dos prêmios e brindes da Campanha 
do Dia dos Pais, que neste ano tem 
como tema “Meu Pai é Mais”. 

Ainda dá tempo de participar e 
concorrer aos seguintes prêmios: 
uma TV de 55 polegadas, mais de 
60 kits de pesca (sendo um por loja 
participante), dois sorteios de uma 
diária para duas pessoas na Pousada 
Recanto Primavera com almoço e 
pesca esportiva e dois sorteios de 
um passeio de barco na Represa de 
Itupararanga com direito a um acom-
panhante. Para concorrer aos prê-
mios, o consumidor precisa comprar 
nos estabelecimentos participantes 
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. 

Ao fazer a compra, peça seu 
cupom. Consulte a relação das 
lojas participantes no site da ACIP 
www.acepiedade.com.br e pres-
tigie o comércio de Piedade. A 
Campanha é realizada pela ACIP 
e tem como parceiros a Pousada 
Recanto Primavera e a “Escola e 
Despachante Naútico Camargo”.

Fotos: Divulgação

Serão sorteados 
mais de 60 kits de pesca 

Participe da Campanha e concorra a uma TV de 55”

Lojistas estão otimistas

O comércio do município já está 
preparado para o Dia dos Pais. “Já 
estamos devidamente preparados 
para esta data. A expectativa é ter um 
desempenho igual ao do ano passado. 
Em 2014 as vendas foram boas e por 
isso esperamos empatar esses resulta-
dos neste ano”, destaca Jair Fresneda, 
proprietário da Loja Arco-Íris.

Mesmo em meio à crise, lojistas 
estão otimistas em relação às ven-
das. “Nossa expectativa é grande. 
Reduzir preços e realizar promoções 
serão medidas que tomaremos para 
aumentar as vendas. Apesar da cri-
se, estamos apostando bastante na 
data”, afirma Jorge Mota, dono da 
Loja Barateira. 
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Palestras

Curso de Formação de Brigada 
de  Emergência é realizado na ACIP

Palestra motivacional lota auditório da ACIP

A Associação Comercial e Industrial 
de Piedade (ACIP) promoveu Curso de 
Formação de Brigada de Emergência do 
Corpo de Bombeiros da Polícia Militar 
do Estado de São Paulo, no dia 4 de ju-
lho. O evento foi realizado no auditório 
“Helmut Kurt Schneider”, da ACIP. 

Seja mais feliz do que você já é. Esse foi o tema da palestra motivacional, realizada pela 
equipe da Silva4 treinamentos, no dia 22/7. O evento contou com grande participação 
do público, que lotou o auditório “Helmut Kurt Schneider”, da Associação Comercial e 
Industrial de Piedade (ACIP). Foram debatidos temas como harmonização do seu tempo, 
dinheiro e energia para auxiliar na busca pela auto realização. A palestra foi ministrada 
pelo Dr. Laerte Eugênio Peres, médico pós-graduado em psiquiatria e treinador compor-
tamental. “O caminho que nos conduz aos nossos sonhos é longo, com atalhos e desafios. 
Apenas uma pessoa pode escolher o rumo certo: você mesmo”, destacou.  Após o evento, 
a ACIP ofereceu um delicioso coquetel para todos os presentes. 

Fotos: J. A Comunicação

Cerca de 120 pessoas prestigiaram o evento que lotou o auditório da ACIP; palestra foi ministra pelo Dr. Laerte Eugênio Peres

Durante o curso, ministrado pelo 
bombeiro e instrutor Renato Firmino, 
foram apresentados os cuidados que 
precisam ser tomados quanto à segu-
rança contra incêndio nas empresas. 
Sobre os primeiros socorros, foram 
destacados itens como: abordagem 
primária, parada cárdio respiratória, 
engasgamentos, desmaio, convulsões, 

ferimentos, queimaduras e fraturas.  O 
instrutor ainda abordou os seguintes 
assuntos de prevenção de combate a 
incêndios: teoria do fogo, métodos de 
extinção do fogo, transmissão do calor, 
plano de emergência e manuseio de 
extintores. O curso contou com a par-
ticipação de funcionários de empresas 
do comércio local. 

Fotos: J. A Comunicação

Instrutor explica ações referentes aos primeiros socorros

Funcionários de empresas de diferentes segmentos participaram do curso, realizado no auditório da ACIP
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Oficina promovida pela ACIP e 
SEBRAE ensina empresário como 
controlar gastos da empresa

Diante de um momento conturba-
do que a economia do país apresenta 
atualmente, a Associação Comercial e 
Industrial de Piedade (ACIP) e o Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas 
Empresas (SEBRAE) promovem evento 
que mostra aos comerciantes caminhos 
e estratégias de como organizar os gastos 
da empresa.  

Fotos: J. A Comunicação

Público soluciona exercícios aplicados durante oficina

Participantes interagem e narram textos elaborados nas apostilas

Analista de atendimento Eduardo Flud

Palestrante esclarece dúvidas do público Presidente da ACIP Fernando Maciel e palestrante do Sebrae Coquetel oferecido aos participantes no final do evento 

Oficina Mei – “Sei Controlar Meu 
Dinheiro” foi o tema apresentado para 
cerca de 70 profissionais de diversas 
áreas do comércio. A atividade ocorreu 
no dia 14 de julho, no Auditório “Helmut 
Kurt Schneider”, da ACIP. Ministrada 
pelo analista de atendimento Eduardo 
Flud, a oficina apresentou informações 
e ferramentas para que o microempre-
endedor individual possa aprimorar a 
gestão financeira de seus negócios. De 
maneira prática, o palestrante ensinou 
como realizar o fluxo de caixa e geren-
ciar contas a pagar e a receber. 

O objetivo desta ação é repassar 
técnicas e estratégias que possam ajudar 
o empresário a lidar com o dinheiro e 

otimizar os resultados de seu empreen-
dimento individual. Eduardo falou sobre 
pro labore e planilhas de gastos da em-
presa. Também respondeu questões do 
público e interagiu com os participantes. 
“É muito importante ter o controle finan-
ceiro do seu negócio, programar os paga-
mentos para que a empresa não pague 
juros, saber como fazer o lançamento do 
cartão de crédito e não misturar o dinhei-
ro da empresa com despesas pessoais”, 
alerta o analista. Para o presidente da 
Acip, José Fernando Rosa Maciel, a ofi-
cina passou informações relevantes aos 
participantes, principalmente quanto às 
técnicas utilizadas para melhor organi-
zar o orçamento do empreendimento. 

O promotor de vendas da MF 
Representações, Marcos Antonio dos 
Santos, ressalta que a palestra foi muito 
produtiva. “Foram abordadas  informa-
ções de como trabalhar em uma planilha 
financeira elaborada por profissionais do 
Sebrae. Também foi explicado como fazer 
gráficos e posições de entradas e saídas 
para controle de ganhos. São conheci-
mentos que adquirimos tanto para nossa 
vida profissional como pessoal”, destaca. 
O evento teve a participação de profis-
sionais de diversos setores do comércio, 
como alimento, esporte, lazer, comunica-
ção, agropecuária, eletrônicos, calçados, 
roupas, salão de beleza, prestadores de 
serviços, bijuterias, entre outros. 
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Dicas

Sem travar diante da crise
A situação econômica do país e do mundo 

tem se tornado um tópico inevitável em reu-
niões de trabalho, nas refeições em família e 
numa conversa de amigos. O assunto sempre 
se torna o centro das atenções no nosso dia 
a dia. Soma-se a esta situação as estatísticas 
de escassez de emprego e as notícias de crise 
energética e hídrica.

A quantidade de pessoas que se vê forçada 
a alterar o estilo de vida, sem capacidade para 
pagar despesas com que se responsabilizou, 
tem sido crescente. Inevitavelmente, a maio-
ria de nós tem de se esforçar para adaptar-se 
a esta nova realidade.

No entanto, é importante fazer uma distin-
ção entre realidade e verdade.

Considerando que a “realidade” é aquilo 
que nos é transmitido pela mídia e por grande 
parte do estado de espírito da sociedade em 
geral, temos tendência para formar um con-
ceito acerca do momento atual como sendo 
uma ocasião extremamente incapacitante, te-
nebrosa, desesperadora, insatisfatória; caímos 
nas malhas do miserabilismo e tornamo-nos 
profeta das desgraças.

Por outro lado, se fizermos um esforço 
para construir a nossa “verdade”, aquilo que 
queremos realizar e que pretendemos que 
aconteça, quer na nossa vida quer no mundo, 
um fenômeno extraordinário toma lugar. 

É aqui que a mesma informação pode ter 
dois caminhos distintos. A forma como a inter-
pretamos, aliada às estratégias que colocamos 
em ação, faz a diferença entre um caminho 
para a solução ou o caminho para o insucesso.

Você com certeza conhece alguém ex-
tremamente preocupado com a recessão 
econômica e, consequentemente, com a 
saúde financeira da empresa em que trabalha 
e, mais especificamente, com seu emprego e 
salário que coloca-se num estado de incapaci-
dade, andando constantemente receoso, pre-
ocupado, desiludido e até deprimido. Alguém 
que antecipa a situação até seu limite e vive 

em agonia constante, como se a empresa 
já tivesse falido. Ao final, tudo não passa de 
especulação construída na sua cabeça. Essas 
pessoas sofrem por antecedência e ao sofrer 
e julgarem incapazes, acabam mesmo se so-
terrando com a negatividade e impedindo que 
coisas boas aconteçam.

Ter medo é normal?
Mais do que normal, é biológico. Todos 

nascemos com a capacidade para ter medo. 
Mas há dois tipos de medo: o capacitador e 
o destruidor. O primeiro é aquele que temos, 
fazendo-nos prudentes, antecipar perigos, 
situações desagradáveis e nos mobiliza a 
energia para evitar as suas consequências. É 
por isso bom tê-lo. O medo destruidor nos 
paralisa e impede de enfrentar os nossos ob-
jetivos. É o medo que atrapalha o talento de 
se desenvolver. É o medo que paralisa a nossa 
criatividade e inibe as nossas habilidades. É 
que geralmente se instala em momentos de 
grande burburinho social, como a “anunciada 
crise atual”.

Temos que saber por as coisas em pers-
pectivas e perceber que vamos sair da crise, 
como no passado. Mas quanto mais medo 
tivermos, menos vamos atrevermos a tomar 
boas decisões e mais difícil vai ser.

O antídoto para a crise é termos confiança 
em nós mesmos, no nosso potencial, dar o 
nosso melhor e seguir em frente. É preciso 
reagir.

Recuperar o controle
O que é que você pode mudar, tornando-

se aborrecido, ansioso ou nervoso? Arrisco 
em dizer, nada. Ao queixar-se ou permitir 
que o seu corpo sofre com sintomas de 
ansiedade e stress, não irá conseguir nada. 
Pelo contrário, corre o risco de entrar num 
ciclo pessimista, inibindo qualquer solução 
que pudesse ser viável para a resolução da 
situação.

Quando mudamos o significado de algo 
para nós, quando mudamos a nossa interpre-
tação, mudamos as nossas emoções. Esta é a 
chave para melhorar o nosso bem estar social 
emocional.

Aberto a mudança.

Em vez de queixar-se, considere fazer a si 
próprio as seguintes questões:

1- O que é que eu posso aprender com esta 
situação?
2- Como é que posso usar esta adversidade 
para me tornar uma pessoa melhor? 
3 - Como é que posso usar esta oportunidade 
para servir outros e a mim próprio?
4 - O que é que posso fazer para chegar onde 
quero?
5 - O que é que posso fazer para obter a clareza 
que necessito, para me colocar num melhor 
estado de recursos?
6 - Como é que posso me beneficiar desta si-
tuação?

      
      E haja de maneira positiva:

1- Foque naquilo que pode controlar
2 - Elimine ou reduza drasticamente o consumo 
de notícias
3 - Seja grato
4- Pare de espalhar o medo
5 - Saiba que as coisas irão estabelecer-se
6 - Tente aumentar o seu patrimônio, ou pelo 
menos não perde-lo
7 - Faça um fundo de emergência
8 - Foque-se nos benefícios
9 - Escolha ser capaz sentido-se bem

Fonte: Reuters; uoleconomica/alerta saúde/psicologiafinanceira.
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Você Sabia?

Você sabe como surgiu o Dia dos Pais ?  
O Dia dos Pais no Brasil é comemorado no segundo domingo de agosto. Isso faz 

com que haja uma variação na mesma, caindo em dias diferentes. A história mais co-
nhecida em comemoração ao dia dos pais é a de William Jackson Smart, um ex-com-
batente da guerra civil que perdeu sua esposa quando os seis filhos eram ainda bem 
pequenos, criando-os sozinho. Sua filha Sonora Smart resolveu homenageá-lo, no ano 
de 1909, em razão da admiração que sentia, por este ter dedicado sua vida aos filhos 
e ter conseguido criá-los muito bem. A data escolhida foi a de nascimento de Willian, 
dezenove de junho. Aos poucos a data passou a ser difundida a outras famílias da cida-
de onde moravam, no estado de Washington, sendo espalhada por todo país, até que 
o presidente Richard Nixon tornou-a oficial.

Porém, o primeiro registro de homenagem a um pai surgiu na antiga Babilônia, há 
mais de quatro mil anos, onde um jovem modelou esculpiu um cartão para seu pai, de-
sejando sorte, saúde e muitos anos de vida. O Dia dos Pais passou a ser comemorada no 
Brasil a partir de 1953. Várias entidades da imprensa se juntaram a fim de promover um 
concurso onde homenageariam três tipos de pais: o pai com maior número de filhos, o 
pai mais jovem e o pai mais velho. Os vencedores foram um pai com trinta e um filhos, 
um pai de 16 anos e um pai com 98 anos.

Ao se tornar pai, o homem passa a ter responsabilidades com seus filhos, devendo 
sustentá-los de forma digna, dar-lhes atenção, amor, carinho e proteção.

O sucesso da comemoração dessa data é muito grande, movimentando bastante o 
comércio, pois os filhos oferecem presentes aos seus progenitores. Neste dia, os pais re-
cebem atenção e carinho, tornando a data um dia diferente e muito especial para todos.

Fonte: www.brasilescola.com
Jussara de Barros - Pedagoga

Foto: Divulgação

Serviços de emissão de 
certificado digital na ACIP  
Pensando em oferecer serviços de qualidade aos associados, a Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) mantém 

parceria com a empresa Confia para o fornecimento de emissão de certificado digital. Os associados têm atendimento personalizado 
com agilidade, segurança e horário à sua escolha. O Certificado Digital é um documento eletrônico assinado digitalmente pelo repre-
sentante legal que identifica uma pessoa, seja ela física ou jurídica, facilitando a rotina da sua empresa. O documento é necessário 
para emissão de notas, declaração de impostos, assinaturas de contratos, conectividade social, entre outros. Oferece também acesso 
a todos os trabalhos concedidos pelo Governo Federal no meio eletrônico.

Para adquirir os serviços, o associado deve entrar em contato por meio do telefone (15) 3344-9771 ou solicitar informações 
diretamente na sede da ACIP, localizada na Rua Fernando Cróccia, 126, Centro.  
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As 10 características das pessoas empreendedoras
David McClelland, professor da 

Universidade de Harvard, estudou a fundo 
o comportamento e as características das 
pessoas empreendedoras. Abaixo, segue 
um resumo de suas pesquisas que servem 
de base para você avaliar suas próprias ap-
tidões, muito úteis para quem pretende tri-
lhar esse caminho. As pesquisas revelaram 
que os empreendedores:  

1 - Se comprometem com o que fazem
Empreendedores fazem esforços inco-

muns (pessoais ou de equipe) para completa-
rem  tarefas, e se esmeram em cultivar a satis-
fação dos clientes em primeiro lugar. Valorizam 
o longo prazo acima do lucro de curto prazo.

2 - Estabelecem metas claras
Definem metas objetivas, mensuráveis, 

de curto prazo e estabelecem objetivos de-
safiantes de longo prazo, claros e específicos.

 
3 - Correm riscos calculados
Avaliam alternativas e assumem riscos 

calculados que variam entre moderados e 
arrojados. Sabem tomar decisões sob pres-
são e não se abalam com fracassos.

4 - São persistentes
Empreendedores agem repetida e 

insistentemente em busca dos objetivos – 

independente dos obstáculos -, assumem 
responsabilidade pessoal pelos projetos, 
sabem ser flexíveis e mudar as estratégias 
diante de situações complexas ou intrans-
poníveis.

5 - São independentes e 
autoconfiantes
Demonstram confiança em superar 

desafios e obstáculos, e acreditam em 
sua própria capacidade. Sabem manter-se 
firmes diante de resultados inicialmente 
desanimadores ou de circunstâncias ad-
versas. Eles lideram pelo exemplo, mais 
do que por palavras.

 6 - Têm iniciativa e buscam 
oportunidades
Empreendedores agem sem serem 

solicitados ou pressionados pelas cir-
cunstâncias. Procuram sempre expandir 
o negócio atual e aproveitam as oportu-
nidades que aparecem para começar um 
novo negócio, obter financiamento, alocar 
recursos e equipamentos.

7 - Exigem qualidade e eficiência
Descobrem formas de fazerem as coisas 

mais eficientemente, mais rápidas, mais 
baratas e de melhor qualidade. Buscam 
sempre exceder os padrões de excelência.

8 - Persuadem e estabelecem 
rede de contatos
Empreendedores investem e ampliam 

ininterruptamente na sua rede de contatos 
com pessoas-chave visando expandir as re-
lações comerciais. Possuem enorme capa-
cidade de convencer e influenciar pessoas.

9 - Buscam informações de qualidade
Eles procuram obstinadamente obter 

informações sobre o mercado, clientes, 
concorrentes e fornecedores. Buscam e 
consultam regularmente assessorias técni-
cas e comerciais de especialistas e experts, 
principalmente na área financeira, vendas, 
marketing e inovação.

10 - Planejam e monitoram
Empreendedores planejam e definem 

prazos para atividades de grande porte, 
subdividindo-as em tarefas menores. Eles 
revisam continuamente os planos visando 
adaptá-los às mudanças de mercado ou de 
cenário. Baseiam-se em registros financei-
ros precisos para tomar decisões.

Fonte: Livro “35 Testes para Avaliar suas Habilidades 
Profissionais”, de Ernesto Artur Berg, Juruá Editora.

Campeonato Paulista 
de Kart Cross  
Dia 23 de agosto será realizado em Piedade o Campeonato Paulista 

de Kart Cross. O evento, que reunirá competidores de várias cidades 
do Estado de São Paulo e conta com apoio da Prefeitura, acontecerá 
no CTC o Laçador, das 11h às 16h. O estacionamento será gratuito e no 
local haverá praça de alimentação. A entrada é franca. 
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ACIP parabeniza os agricultores

A Associação Comercial e Industrial de 
Piedade (ACIP) parabeniza os agricultores 
pelo seu dia, comemorado em 28 de julho. 
São eles os responsáveis por produzir com 
qualidade o alimento que chega às mesas 
dos brasileiros todos os dias. A ACIP ressalta 
a importância do setor agrícola para eco-
nomia do município, que cultiva mais de 
120 produtos hortifrutigranjeiros. A cidade 
é destaque no cultivo de alcachofra, caqui, 
morango, cebola, cenoura, entre tantos 
outros produtos. Parabéns produtor rural. 

28 de Julho — Dia do Agricultor 
O Dia do Agricultor é celebrado em 28 de 

julho, data criada em razão de ter sido nes-
se dia, em 1960, a fundação do Ministério 
da Agricultura, no mandato de Juscelino 
Kubitschek. É importante não confundir 
essa data com o dia do Agricultor Familiar, 
que é comemorado em 25 de julho.

O agricultor possui uma ampla relevân-
cia na economia brasileira e também para 

a população mundial, pois é a sua atividade 
que propicia a maior parte da produção de 
alimentos, sobretudo aqueles que estão na 
mesa de todos os trabalhadores, tais como 
arroz e feijão. Por esse motivo, a homena-
gem aos agricultores, além de justa, é neces-
sária, pois faz referência a um dos mais rele-
vantes serviços prestados para a sociedade. 
Sabemos que a agricultura pertence ao setor 
primário da economia e, como tal, encarre-
ga-se – ao lado dos setores extrativistas – de 
produzir, além dos alimentos, as matérias
-primas que são empregadas na fabricação 
de mercadorias. Além disso, a agricultura 
vem ganhando um maior peso na produção 
de energia em virtude do cultivo de vegetais 
utilizados na biomassa, com destaque para 
os biocombustíveis. Podemos dizer que a 
profissão ou o exercício do agricultor é uma 
das mais antigas da história da humanidade, 
haja vista que a agricultura constituiu-se no 
período Neolítico há mais ou menos 10 mil 
anos. Com isso, foi permitida a sedentariza-

ção do ser humano, ou seja, o fim da prática 
nômade, o que alicerçou as primeiras bases 
para a formação das civilizações e socieda-
des. Com o tempo, em razão dos avanços 
das técnicas, a agricultura e, consequente-
mente, o trabalho do agricultor foram se 
transformando gradualmente. As principais 
transformações são historicamente recen-
tes, com destaque para o processo de me-
canização e modernização no campo que foi 
responsável pelo aumento da produtividade 
dos bens agropecuários. Embora existam 
críticas a esse processo – principalmente ao 
emprego estrutural gerado no meio rural 
–, essa modernização foi muito importante 
para ampliar a geração de alimentos e ma-
térias-primas. 

No Brasil, uma das primeiras práticas 
estabelecidas após o início da colonização 
portuguesa – além do extrativismo vegetal 
do Pau-Brasil – foi a instalação das chama-
das plantations, as monoculturas agrícolas. 
Inicialmente, o principal produto foi a cana-
de-açúcar, mas, com o tempo, outros ciclos 
agrícolas sucederam-se, com destaque para 
o café ao longo do século XIX e a soja no 
século XX. Atualmente, o Brasil é o maior 
produtor mundial de café, cana-de-açúcar 
e laranja, bem como o segundo maior 
produtor de soja (atrás apenas dos Estados 
Unidos), conforme dados divulgados em 
2009 pela Organização das Nações Unidas 
para Alimentação e Agricultura (FAO). 

Em resumo, a importância da agricultura 
se dá em diferentes aspectos: a) produção 
de alimentos para toda a sociedade; b) ge-
ração de matérias-primas para a posterior 
industrialização; c) geração de empregos, 
embora esses sejam mais diminutos atual-
mente; d) desenvolvimento da economia, 
com a geração de riquezas e aumento das 
exportações. O Dia do Agricultor, 28 de 
julho, é, portanto, uma homenagem justa 
estabelecida em prol dos trabalhadores e 
produtores do campo!

                     Fonte: www.brasilescola.com             Me. Rodolfo Alves Pena
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