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Palestra fala sobre Violência 
Doméstica

Sorteio da Campanha Cupom Premiado Dia dos Pais
acontece dia 31 de agosto; são 21 vales-compras e 1 TV de 40”

Mais R$15 mil em prêmios
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Editorial

Sérgio Luiz Moreira
Presidente Executivo

Junto à toda equipe e diretores da Associação Comercial 
e Industrial de Piedade (ACIP), iniciamos a elaboração do 
Mutirão de Recuperação de Crédito, uma importante 
ação que beneficiará empresários e consumidores do 
município.

Vamos oferecer condições especiais para recuperar 
seu crédito, regularizar seus débitos e estar com nome 
limpo para realizar suas compras no comércio em geral, 
principalmente em datadas comemorativas, como o Natal. 
O Mutirão será realizada pela ACIP, que é representante 
autorizada da Boa Vista SCPC em Piedade.

Ainda nesta edição, nosso periódico mensal oferece 
muitas informações importantes ocorridas recentemente 
em Piedade, como a Campanha Cupom Premiado que 
neste mês tem como destaque o Dia dos Pais, que sorteará 
mais R$ 15 mil em prêmios aos consumidores.   

O Informativo da ACIP ainda destaca a palestra “OAB 
diz não à violência doméstica”, o debate sobre mobilidade 
urbana no município e entrevistas com agricultores da 
Feira Noturna dos Produtores de Piedade sobre o dia 
do feirante. O periódico convida, ainda, empresas do 
segmento agrícola e produtores rurais para participar de 
um café da manhã onde serão abordados assuntos do 
Programa Aprendiz em Agronegócio, que acontece dia 29 
de agosto.

Ótima leitura.

Recuperação de crédito
Associação Comercial e Industrial de Piedade
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Sorteio

Dia 31 de agosto tem sorteio da Campanha 
Cupom Premiado Dia dos Pais

Serão sorteados mais R$ 15 mil em vales-compras e uma TV de 40”

A Associação Comercial e Industrial de Piedade 
(ACIP) sorteará mais R$ 15 mil em prêmios no 
dia 31 de agosto em comemoração ao Dia dos 
Pais. Serão sorteados 20 vales-compras de R$ 
500,00, um vale-compras de R$ 5.000,00 e uma 
TV de 40 polegadas. Os sorteios serão realiza-
dos no Calçadão, Centro, das 14h às 17h, com 
transmissão ao vivo pela página oficial da ACIP 
no Facebook”.

Com os sorteios já ocorridos em maio (Dia das 
Mães) e nos meses de junho e julho, a ACIP já 
sorteou na Campanha Cupom Premiado outros 
R$ 15 mil em vales compras e três televisores de 
40” cada .

Mais 4 sorteios
Dia 28 de setembro, uma TV de 40”; 26 de ou-

tubro, uma TV de 40”; 30 de novembro, uma TV 
de 40” e, em comemoração do Natal, quando o 
sorteio acontece no dia 4 de janeiro de 2020, se-
rão sorteados 50 vales-compras de R$ 500,00 e 
cinco vales-compras de R$ 5.000,00.

Como participar
Compre nas lojas participantes, peça seu cupom 

e deposite nas urnas espalhadas no comércio de 
Piedade. Atenção para não deixar de preencher 
os campos obrigatórios (nome completo, RG ou 
CPF, telefone) para não correr o risco de ter o 
cupom invalidado no sorteio. Durante a campa-
nha, o regulamento e a relação de estabeleci-
mentos participantes permanecem disponíveis 
no site da ACIP www.acepiedade.com.br para 
consulta.

Fotos: Divulgação
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Girotto Doces: sete anos oferecendo produtos 
de qualidade no comércio de Piedade

Doces, artigos para festas e embalagens são comercializa-
dos na Girotto Doces, que há oito anos está em funcionamento 
no comércio piedadense. Anderson Luis Girotto, proprietário 
da loja, é empresário há 27 anos. No mesmo local da Girotto 
Doces funcionava a antiga sorveteria Oásis, que permaneceu 
20 anos em atividade. Anderson  produzia e comercializava 
sorvetes de domingo a domingo. Buscando novos desafios, o 
empresário resolveu ingressar no ramo de doces e embala-
gens.

Nesse segmento tem período de aumento de vendas na 
páscoa, quando o consumo por chocolates é muito grande, 
e no fim do ano, quando cresce a procura por embalagens. 
Devido a instabilidade da economia no país, Girotto notou 
impactos na comercialização dos produtos. “A gente percebeu 
que o poder aquisitivo das pessoas diminuiu, então acabou 
afetando um pouco. Com as reformas que o governo federal 
vai fazer, acredito que irá voltar a alavancar as vendas nova-
mente e o consumidor vai ficar mais confiante”, comenta.

As campanhas realizadas pela Associação Comercial e 

Industrial de Piedade (ACIP), segundo ele, são grandes incen-
tivos para o comércio. “As pessoas ficam esperando as cam-
panhas. Na hora em que o cliente está comprando na loja, ele 
pergunta se tem o cupom para concorrer”, conta. O empre-
sário acredita que com a chegada do final do ano, o consumo 
em seu setor de atividade aumentará.

Anderson é vice-presidente da Acip e propõe que todo 
empresário e comerciante acredite e invista em seu negócio. 

Loja está localizada na Rua Comendador Parada, 157, Centro.

Empresário Anderson Luis Girotto

Fotos: J.A Comunicação

“Para os próximos anos teremos bons frutos. Com empresá-
rios e a população ficando mais confiantes, com certeza irão 
aumentar as vendas e o comércio em geral terá grande suces-
so”, finaliza.

A Girotto Doces está localizada na Rua Comendador Parada, 
157, Centro. Atende de segunda a sábado, das 8h às 18h.

Loja comercializa doces, artigos para festas e embalagens
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 As vendas para o Dia dos Pais devem crescer 4% 
com ticket médio entre, R$ 50,00, R$ 100 e R$ 200, se-
gundo levantamento realizado no Estado de São Paulo.  
Para os lojistas, o Dia dos Pais ocupa o terceiro lugar 
no ranking entre as datas mais importantes do segundo 

Fotos: Divulgação

Vendas para o Dia dos Pais
devem crescer 4%

Economia
semestre para o varejo, ficando atrás somente do Dia 
das Crianças e Natal.

 Visto que é uma data tradicional, os lojistas de-
vem lembrar que sempre há espaço para comprar uma 
lembrancinha para os avôs ou pais de consideração, 
com isso a prática de descontos, promoções, ganhe um 
e leve outro, por exemplo, podem ser estratégias de 
grande valor para o aumento das vendas esse ano. Le-
vantamento aponta que as expectativas de vendas são 
otimistas na região de Sorocaba, com crescimento de 
até 10%. Para Taboão da Serra, o crescimento esperado 
pelos comerciantes é de 2%, com ticket médio de R$ 50 
a R$ 100.

Piedade
 Comerciantes de Piedade estão otimistas e es-
peram aumento de até 5% nas vendas de seus produtos 
devido promoções e campanhas promovidas na cidade, 
como a ação Cupom Premiado que sorteará R$ 15 mil 
em prêmios. Este tipo de campanha estimula o consu-
midor a realizar suas compras no comércio local.
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Eventos

Criando perspectiva através da mudança de 
mentalidade

ACIP é representada em reunião sobre
Mobilidade Urbana

“Criando perspectivas através da mudança de men-
talidade”, conhecido no ambiente corporativo como 
MINDSET, foi o tema da palestra ministrada por um dos 
maiores Coachees empresariais do Brasil, Fernando Tino. 
O evento foi realizado na Associação Comercial e Industrial 
de Piedade (ACIP), dia 11 de julho, e atraiu profissionais de 
vários segmentos, como gerentes, diretores, empresários 
e colaboradores.

“Acreditamos que não existem empresas ou pessoas 
que não possam alcançar seus sonhos e objetivos, isso só 
acontece quando elas utilizam todas as ferramentas dis-
poníveis”, destaca Fernando. 

A palestra teve o objetivo de mostrar o quanto é im-
portante a mudança de comportamento e valores dentro 
de uma organização, por meio de sensibilização e reflexão 
dos participantes.

A Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) 
esteve representada pelo gerente administrativo, Felipe 
Venturelli, na reunião sobre Mobilidade Urbana realizada 
no dia 27 de junho, na Prefeitura. A audiência foi promo-
vida pela Diretoria Municipal de Transporte e Mobilidade 
Urbana.

A elaboração do plano é fundamental para o município e 
visa construir uma política de mobilidade urbana que garan-
ta os direitos de todos, privilegiando o transporte coletivo, 
a locomoção dos pedestres a pé, por bicicleta e garantindo 
a acessibilidade de todos. O primeiro relatório do Plano foi 
entregue ao prefeito José Tadeu de Resende (PSDB) e ao 
vice-prefeito Júnior JK (DEM) pela empresa GO Soluções em 
projeto. 

Participaram da reunião representantes da Câmara 
Municipal de Piedade, Associação dos Engenheiros e 

Agrônomos de Piedade e Tapiraí, Secretaria de Obras, 
Urbanismo e Habitação, Secretaria de Serviços Públicos e 
Transporte e Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e 
Lazer. Outras audiências ocorrerão para discutir o Plano de 
Mobilidade Urbana com várias outras entidades e comuni-
dade antes de o projeto ser implantado no município. 

Coach Fernando Tino

Palestra mostra importância da  mudança de comportamento

Felipe representou ACIP em reunião promovida na prefeitura

Foto: J.A Comunicação

Foto: J.A Comunicação

Foto: J.A Comunicação

Ação debateu transporte coletivo e locomoção dos pedestres a pé, por bicicleta e
acessibilidade de todos
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Agronegócio

CIEE se lança no agronegócio
O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) 

deu início às primeiras turmas de aprendizes da 
área Agronegócio e Mecanização. Os 16 jovens já 
iniciaram suas atividades dentro das corporações, 
entre elas, na Ester Agroindustrial, em Cosmópolis 
(SP). A ação é uma resposta da instituição às em-
presas parceiras que têm solicitado a capacitação 
de mão-de-obra para o setor da economia que re-
presenta 32% da balança comercial do país. 

Os novos cursos têm como objetivo dar oportu-
nidade para jovens entre 18 e 24 anos incomple-
tos. A previsão é que em 2020 a área tenha cinco 
mil jovens em capacitação e figure entre os três 
principais programas de aprendizagem da insti-
tuição, ficando atrás apenas do Administrativo e 
Comércio e Varejo, que contam hoje com 54 mil e 
13 mil jovens, respectivamente.

Desde sua fundação, há 55 anos, o CIEE se de-
dica à capacitação profissional de estudantes por 
meio de programas de estágio. Em 2003, abriu uma 
nova frente socioassistencial com a aprendizagem. 
Atualmente, administra o estágio de mais de 200 
mil estudantes e a aprendizagem de mais de 100 mil 

adolescentes e jo vens. Em paralelo, mantém uma 
série de ações socioasistenciais voltadas à promoção 
do conhecimento e fortalecimento de vínculos de 
populações prioritárias.

Acompanhe o CIEE pelas mídias sociais: 
Facebook,Instagram, Twitter, YouTube e Linkedin. 
www.ciee.org.br

1 - É uma entidade de assistência social, de caráter 
filantrópico, sem fins lucrativos e não tem qualquer vin-
culação com os governos, Sistema S (Sesi, Sesc, Senai) 
ou entidades de classe. 

2 - Promove o acesso e a integração ao mundo do 
trabalho a adolescentes e jovens por meio da oferta de 
programas de estágio e aprendizagem. 

3 - É uma entidade qualificada para ministrar os en-
contros de capacitação socioprofissional a aprendizes. 

4 - É mantida por contribuições de empresas e órgãos 
públicos parceiros nos programas ofertados. Nada é co-
brado dos jovens e adolescentes beneficiados. 

5 - É dirigido com um conselho composto por edu-
cadores, profissionais liberais e empresários, todos 
voluntários.

CIEE 55 anos - Transformando 
vidas, construindo futuros

5 Fatos que Você Precisa Saber 
Sobre o CIEE
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Eventos

ASSEPT ministra palestra sobre o futuro dos 
municípios

A Associação dos Engenheiros e Agrônomos de 
Piedade e Tapiraí (ASSEPT) realizou palestra no Auditório 
da Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP). 
Os professores Marcelo Schneck Pessoa (vice-diretor 
da Eng. de produção da Poli - USP), Drª. Saide Kahtouni 
(arquiteta urbanista consultora do NUTAU - USP para 
projetos Ambientais) e Drª. Rita C. Giraldi (prof. de Pós 
Graduação da USP em áreas de Economia Criativa e 
Turismo) promoveram, durante suas palestras, discus-
sões a cerca do futuro dos municípios sob um ângulo 
moderno da ocupação dos territórios.

Destacaram, ainda, a sustentabilidade, acessibilidade 
e conectividade que são necessárias aos novos paradig-
mas da sociedade, tanto nas áreas urbanas como no 

João Campos Silva teve reconhecimento pela atuação no manejo 
sustentável do pirarucu, na Amazônia

campo.
Os associados da ASSEPT atuam em diversas áreas 

de interesse social. São gestores públicos, projetistas e 
técnicos das mais diferentes áreas do conhecimento e 
pretendem trazer para Piedade e promover junto com 
o grupo “Conecticidade”, discussões à respeito de uma 
ocupação mais inteligente, buscando a harmonização 
entre paradigmas naturais e tecnológicos.

O assunto do futuro da ocupação urbana foi com-
partilhado com participantes da palestra, que foram 
desde representantes do comércio, secretários de vá-
rios municípios, da Prefeitura de Piedade por meio da 
Agricultura, Obras, Meio Ambiente e de Turismo e da 
Faculdade de Engenharia de Sorocaba (FACENS).

Professora palestrante do evento Evento destaca sustentabilidade e acessibilidade

Foto: J.A Comunicação Foto: J.A Comunicação



Agosto / 2019 9

Dia do Feirante

Feira noturna garante visibilidade ao feirante

Vestindo um jaleco próprio, a pequena Emanuele dispõe 
os alimentos cuidadosamente na bancada. Embala algumas 
cenouras enquanto a mãe atende mais um consumidor na 
Feira Noturna dos Produtores de Piedade. É assim toda 
sexta-feira. A menina auxilia os pais Irivaldo Quio Junior e 
Elisabete Moraes Quio na barraca que contém algumas 
variedades de legumes e verduras. Em 25 de agosto, come-
mora-se o Dia do Feirante, data em que foi realizada a pri-
meira feira livre no país, em 1914, em São Paulo. A profissão 
geralmente é passada de geração em geração. Instruem-se 
a plantar, colher e comercializar os alimentos para garantir 
o sustento familiar. Semanalmente, a Associação Comercial 
e Industrial de Piedade (ACIP) busca o fortalecimento deste 
setor por meio da ação iniciada em 2016.

Produtor rural há 27 anos, Irivaldo costumava produzir 
apenas um item em grande escala. Muitas vezes não conse-
guia vendê-lo por um bom preço e acabava perdendo o ano 
inteiro de trabalho. Com a participação na feira, ele produz 
em menor quantidade e opta pela variedade de produtos. 
“Hoje, com essa possibilidade da feira, produzo menos e 
com uma diversidade de itens”, explica.

Michele Papassoni possui uma barraca de hortaliças 
orgânicas e comenta que a feira auxilia na divulgação dos 
produtos. “Antes a gente ficava mais na roça, agora, com 
a feira, por mais que as vezes tenha dias difíceis, ajuda a 
divulgar nossos produtos”, diz. A iniciativa promovida pela 
Acip proporciona vantagens para o produtor, como destaca 
Irivaldo: “Ter a oportunidade e a satisfação de estar ven-
dendo seu produto direto para aquelas pessoas que vão 
consumir e também ter o valor do seu produto vendido à 

vista”.
Ele observa que quem costuma frequentar a feira são 

pessoas que já tem o costume e a disponibilidade. O que 
atrai consumidores para sua barraca são a qualidade do 
produto, bom preço e atendimento. “90% dos que com-
pram uma vez, sempre voltam”. No caso de Michele, o 
atrativo é a oferta de um produto diferenciado, há clientes 
que procuram especificamente pelos produtos orgânicos.

A Feira Noturna dos Produtores de Piedade acontece 
toda sexta-feira a partir das 18h, na Praça de Eventos da 
Rodoviária.

Foto: Divulgação

25 de agosto é Dia do Feirante e toda sexta-feira a Acip fortalece profissionais do
município

Feira oferece diversos produtos agrícolas

Elisabete, Emanuele e Irivaldo Quio

Michele Papassoni

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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Eventos

OAB promove palestra Contra Violência
Doméstica

A 141a Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) 
de Piedade, por meio das Comissões da Mulher Advogada 
e Cultura e Eventos, promoveu a palestra “OAB diz não à 
violência doméstica”, que aconteceu na última sexta-feira, 
dia 12 de julho, no Auditório “Helmut Kurt Schneider” - 
da Associação Comercial e Industrial (ACIP).

A palestrante Dra. Fabíola Sucasas Negrão Covas apresentou 
impactantes depoimentos de mulheres que sofreram violência 
sexual em diferentes idades. Destacou os 13 anos de vigência 
da lei Maria da Penha, desde seu nascimento até os dias atuais, 
abordando conceitos, pré-conceitos, construções jurispruden-
ciais, mudanças legislativas e desafios de efetividade.

“Estamos vivendo um momento crítico sobre esse assunto. 
As intervenções e punições são diferentes”, destaca. A ação con-
tou com as presenças de estudantes, Advogados, representan 
tes dos Juízes e Promotores atuantes na Comarca de Piedade, 
representantes da Secretaria de Desenvolvimento Social, entre 
vários outros profissionais interessados no assunto.

A Dra. Fabíola é promotora de Justiça do Ministério Público 

de São Paulo desde 1997, assessora do Procurador Geral de 
Justiça, no Centro de Apoio Cível e Tutela Coletiva, Núcleo de 
Direitos Humanos e Inclusão Social, Titular da promotoria de 
Enfrentamento da violência Doméstica do Ministério Público 
do Estado de São Paulo, Capital. Autora e coordenadora do 
projeto “Prevenção da Violência Doméstica com a Estratégia de 
Saúde da Família”- PVDESF, pelo qual recebeu Menção Honrosa 
no XIII Prêmio Innovare em 2016 e finalista do Prêmio Viva 
2018, categoria Saúde, da Revista Marie Claire e Instituto Avon. 
O projeto integrou o Plano Nacional de Segurança Pública em 
2017 e se tornou lei municipal em São Paulo, Guarulhos, Leme, 
Ubatuba e Bragança Paulista.

Autora do projeto de inclusão da mulher no mercado de 
trabalho através do empreendedorismo em parceria do MPSP 
com o Sebrae-SP nas ações do projeto “Prevenção da Violência 
Doméstica com a Estratégia de Saúde da Família” – PVDESF. 
Diretora da “APMP Mulher”, da Associação Paulista do Ministério 
Público, e diretora do Ministério Público Democrático.

Evento atrai estudantes, advogados e profissionais de vários segmentosPalestra ministrada por Dra. Fabíola

Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação
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