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ACIP entrega prêmios da Campanha 
Compra Premiada Dia dos Pais

Mais 5 motos ainda serão 
sorteadas em janeiro; adquira 

seu cupom nas lojas participantes 
da Campanha e boa sorte

Fórum 
Inovar para crescer 
e ganhar mais é tema de 
evento na ACIP

Feira
Banda “Lyra São João” se 
apresentará na Feira Noturna 
dia 22

O Poder da Ação 
Foco e planejamento 
foram principais assuntos 
debatidos na palestra   
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Editorial

José Fernando Rosa Maciel
Presidente Executivo

A inédita ação da ACIP é um sucesso. Cada vez mais os 
consumidores participam da Campanha Compra Premiada, que 
já sorteou duas motos zero quilômetros: uma comemorando 
o Dia das Mães e outra o Dia dos Pais. Milhares de cupons 
lotam as urnas. Os sorteios realizados no Calçadão, centro de 
Piedade, têm atraído grande público e, além das motocicletas, 
todos esperam ansiosos aos sorteios das TVs de 32” e 48”.

Mas se você ainda não ganhou um dos prêmios, não 
desanime. Faça suas compras em uma das mais de 100 lojas 
participantes da Campanha e, após fazer suas compras, 
peça seu cupom. É muito fácil, é só preencher alguns dados, 
depositar o bilhete na urna e torcer para ser premiado. Ainda 
serão sorteadas outras 5 motos no dia 6 de janeiro.

A sorte pode aparecer quando você menos esperar. A 
última ganhadora da moto, Raquele Maiara Nogueira da Silva, 
moradora do Bairro Paulas e Mendes, preencheu apenas 
10 cupons e pediu para sua mãe depositar na urna da ACIP. 
Detalhe: os cupons foram depositados um dia antes do sorteio. 
Esta é só uma das muitas histórias de pessoas que participam 
das Campanhas da Associação. 

Planejar ações efetivas que possam contribuir para o 
crescimento das vendas no comércio é um dos principais 
objetivos da ACIP, que presta um importante serviço para o 
município. 

Mais 5 motos serão sorteadas

Associação Comercial e Industrial de Piedade
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Reunião

Ótica Piedade - Lima´s Imobiliária - Retífica Suprema - André Soares Legumes 
Yamanaka Transportes e Comércio de Frutas e Legumes - Eiji Enokizono Hortifruti

Associação Comercial e Industrial de Piedade

Novos Associados

ACIP protocola ofício na Prefeitura solicitando 
retorno do estacionamento convencional

A Associação Comercial e Industrial de Piedade 
(ACIP) protocolou, no dia 16 de agosto, ofício na 
Prefeitura solicitando o retorno do estacionamen-
to convencional nas Ruas Comendador Parada 
e Cônego José Rodrigues, Centro. A medida foi 
tomada pela entidade após receber inúmeros 

pedidos de comerciantes que possuem estabele-
cimentos comerciais nestas duas vias. Para alguns 
lojistas, o movimento nas vendas diminuiu após a 
implantação do estacionamento 45 graus que fun-
ciona há pouco mais de três meses nas ruas cita-
das acima. “Após participarmos de reunião com os 
comerciantes no início do mês de agosto, quase 
todos pediram a volta do estacionamento conven-
cional. Estamos representando o desejo da maio-
ria”, afirma o presidente da ACIP, José Fernando 
Rosa Maciel.

 Os empresários também entregaram um abaixo 
assinado à ACIP, que encaminhou cópia do docu-
mento ao prefeito José Tadeu de Resende (PSDB) 
durante reunião no Paço Municipal, com a presen-
ça de vários diretores da Associação. 

A Administração Pública Municipal e seus depar-
tamentos competentes estão analisando o pedido 
para que sejam tomadas as devidas providências. 

Banda “Lyra São João” se apresenta na 
Feira Noturna dos Produtores de Piedade

A Feira Noturna dos Produtores Rurais de Piedade 
abre espaço para músicos do município. Diversas atra-
ções já se apresentaram no evento com destaque para 
ritmos como sertanejo, rock, MPB e músicas internacio-
nais. Desta vez, a Feira receberá a Banda “Lyra São João”, 
do Conservatório Municipal Artístico e Musical “Davino 
Tardelli da Silva”. O concerto será no dia 22 de setembro, 

às 20h, em quiosque ao lado da Feira, na Rodoviária. Os 
músicos trarão em seu repertório trilhas sonoras, dobra-
dos, peças para solistas e ritmos brasileiros. 

A apresentação, organizada pela Prefeitura de 
Piedade, por meio da Diretoria de Cultura, será em co-
memoração a chegada da Primavera. Participe e traga 
sua família. A entrada do evento é grátis. 

Foto: J.A Comunicação
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Piedade Ótica é inaugurada

Feira Noturna tem 
barracas de artesanato

A Piedade Ótica traz novidades para o segmento 
no município. Inaugurada no dia 3 de agosto, a loja 
trabalha com marcas exclusivas e linha de produtos 
importados. Além dos óculos e óculos de sol, a ótica 

Agora, a já tradicional Feira Noturna dos Produtores de 
Piedade também oferece aos consumidores artesanato em 
duas barracas da Associação Amigos do Turismo Rural. São 
diversos produtos confeccionados por artesãos do municí-
pio. Depois de fazer a compra de produtos agrícolas, sabore-
ar diversos tipos de pasteis e ouvir boa música ao vivo, não 
esqueça de escolher seu presente nas barracas que vendem 
artesanato. A Feira é realizada todas às sextas-feiras, no esta-
cionamento do Terminal Rodoviário “Artur Hess”, das 18h às 
21h. Esta é uma iniciativa da Associação Comercial de Pieda-
de (ACIP) promovida com apoio da Prefeitura.

Foto: J.A Comunicação

oferece também ampla variedade de lentes e arma-
ções. O atendimento ao cliente é outro diferencial. 
“Toda compra efetuada na Piedade Ótica será acom-
panhada de um brinde personalizado”, afirma repre-
sentante da empresa. 

Outra cortesia será o café da manhã realizado sema-
nalmente. “Todo sábado ofereceremos um delicioso 
café da manhã aos nossos clientes”, complementa res-
ponsável pelo comércio. Os produtos podem ser pagos 
no cartão de crédito ou crediário da loja. Óculos de grau 
a partir de R$ 9,99. Atendimento de segunda a sábado das 
9h às 18h. A Piedade Ótica fica localizada na Rua Marechal 
Deodoro da Fonseca, 51 A, Centro. Para obter outras infor-
mações entre em contato pelos números 3244-1048 ou 
99714-1048. A Ótica também está no Facebook e Instagram. 
Acesse a página @piedadeótica e fique por dentro 
das novidades.

Marcas exclusivas, produtos importados e atendimento 
diferenciado você encontra na ótica
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Palestra

Coaching promove palestra O Poder da Ação 

“Três fatores que definem uma vida de sucesso: o 
tamanho do sonho, a qualidade e a direção das ações 
e a velocidade das ações”, destaca o coaching Leandro 
Alencar durante a palestra O Poder da Ação, ministra-
da no auditório “Helmut Kurt Schneider”, da Associa-
ção Comercial e Industrial de Piedade (ACIP), no últi-
mo dia 24 de agosto.

O evento reuniu empresários, comerciantes e co-
laboradores que representaram os segmentos do 
comércio, indústria, prestadores de serviços e agri-
cultura. Leandro falou de temas importantes para o 
desenvolvimento da vida pessoal e profissional, como 
foco, realização, entusiasmo, esperança e atitude. “A 
vida começa quando a zona de conforto acaba”, argu-
menta o palestrante.

A assistente administrativa da empresa Tijolo Eco, 
Natália Viviane Rolim de Paula, participou do even-
to. “A palestra foi ótima. Notei que não adianta só 
fazer planos, é preciso colocá-los em prática”, afirma 
Natália. “É importante manter o foco e estar sempre 
com o pensamento positivo para que as ações sejam 
concretizadas”, afirma a Natália. Ela já participou de 
várias palestras promovidas na ACIP. “Eu gosto muito 
de participar destes eventos que ajudam a esclarecer 
dúvidas, adquirir conhecimento e abrir a cabeça para 
novas ideias”, finaliza. 

O coaching Leandro Alencar na apresentação do conteúdo

Fotos: J.A Comunicação
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Sorteio de Prêmios
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Presidente da ACIP entrega prêmios aos ganhadores da Campanha Compra Premiada

O presidente da Associação Comercial e Industrial 
de Piedade (ACIP), José Fernando Rosa Maciel, entre-
gou prêmios aos ganhadores da Campanha Compra 
Premiada – Dia dos Pais, sorteados no dia 12 de agosto, 
no Calçadão, região central do município. 

Os prêmios foram entregues também pelo primeiro 
tesoureiro da ACIP, Sérgio Luiz Moreira; pelo gerente 
comercial da entidade, Marcos Sanctis e por repre-
sentantes das empresas onde os clientes adquiriram 
os cupons. A entrega aconteceu na sede da própria 
Associação. A Campanha continua e mais 5 motos se-
rão sorteadas no dia 6 de janeiro de 2018.

 
“Mais um evento de sucesso promovido pela ACIP jun-

to com os comerciantes. Notamos que neste sorteio au-
mentou consideravelmente a quantidade de consumido-
res que participaram da campanha”, argumenta Fernando 
Maciel. “Continuamos estimulando as pessoas a compra-
rem nas empresas e lojas do município, acreditando no 
nosso slogan “Aqui eu moro, Aqui eu Compro”, finaliza.

 

Sorteio movimentou o Calçadão no dia 12 de agosto
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Presidente da ACIP entrega prêmios aos ganhadores da Campanha Compra Premiada

Raquele Maiara Nogueira da Silva, moradora do Bairro 
Paulas e Mendes, foi a ganhadora da Moto CG Honda 
125 I Fan. Ela adquiriu 10 cupons na Loja Hugo Hess, 
que fica no Bairro da Liberdade. Raquele conta que pe-
diu para a mãe depositar os cupons na urna que fica na 
sede da ACIP. “Tive muita sorte, os cupons foram colo-
cados na urna na sexta-feira, dia 11, um dia antes do 
sorteio”, lembra. “Estou muito feliz, é a primeira vez na 
minha vida que ganho um prêmio. A Associação está de 
parabéns, pois incentiva os consumidores a comprar em 
Piedade e oferece ótimos prêmios”, completa.   

 

José Henrique Ramalho Nusse, morador do Bairro 
Paruru, ganhou a TV de 48”. Ele Adquiriu seu cupom 
no Moreira Supermercados. Evandro Rodrigues 
Tomaz, morador do bairro Quintas Vieira de Camargo, 
foi o ganhador da TV de 32”, adquiriu seu cupom no 
Supermercado Pereira.

José adquiriu cupom no Moreira Supermercados e levou para casa uma TV de 48”

Jovem Raquele recebeu a moto das mãos 
de representantes da ACIP e da loja Hugo Hess

Evandro levou para casa a TV de 32” 

Representantes da ACIP, dos comércios participantes 
da campanha e vencedores dos prêmios

Fotos: J.A Comunicação
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Carreira

Por que inovar?

Nos últimos anos, a palavra INOVAÇÃO é uma das mais cita-
das pelos gestores e administradores. O termo inovação é moti-
vo de diversos estudos e publicações que revelam todos os be-
nefícios de implementá-la. Afinal, qualquer empresa que tem o 
objetivo de crescer e se destacar frente aos seus concorrentes, 
precisa se diferenciar. É por isso que a INOVAÇÃO deve estar 
permanentemente inserida nos planos da empresa, alinhada às 
metas e aos objetivos do negócio.

Segundo o gerente comercial da Associação Comercial e 
Industrial de Piedade (ACIP), Marcos Sanctis, a introdução de 
uma inovação em algum produto ou serviço que a empresa 
oferta ao mercado permite que ela obtenha alguma fonte de 
vantagem competitiva. O processo de inovação gera vantagens 
competitivas a médio e longo prazo, sendo essencial para gerar 
a sustentabilidade do negócio no futuro. Alguns dos impactos 
promovidos pela inovação nos negócios são: aumento de par-
ticipação e de posicionamento de mercado, maiores margens 
de lucro, maior capacidade de resposta às mudanças do am-
biente externo, maior sinergia na cadeia de valor quando do 
alinhamento entre parceiros de negócio, possibilidade de fu-
turas parcerias e ampliação de mercado por meio da troca de 
conhecimentos, entre outros.

Para tanto, a inovação não precisa ser algo complexo ou 
mirabolante. Muito pelo contrário, a inovação pode se dar de 
formas muito simples. Existem vários tipos de inovação, mas 
os mais comuns são: inovação tecnológica (criação ou apli-
cação de novas técnicas, novos materiais ou equipamentos); 
inovação no produto (desenvolvimento de novos produtos e 
serviços que a empresa oferece), inovação comercial (mudan-
ças nas práticas de comercialização) e inovação organizacional 
(mudanças que afetam as políticas, as práticas e as estruturas 
organizacionais).

Marcos ressalta que um dos elementos-chave para a cultu-
ra da inovação, sem dúvidas, é a filosofia do compartilhamen-
to. O fundamental é incentivar e promover a cultura de rede.

Inovar é arriscado. Mas, talvez, não haja risco maior do que 
não inovar. Não há a mínima possibilidade de se manter com-
petitivo sem o mínimo de orientação à inovação, e isso serve 
para qualquer espécie de organização. Para que haja o progres-
so e a inovação se faz necessário, trocar informações e expe-
riências. Ou seja, é necessário haver uma predisposição para 
aceitar o desafio de partilhar informações e conhecimento com 
os outros, sejam parceiros de negócio, sejam concorrentes. E 
é essa abordagem que permite seguir o caminho do sucesso.
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Agricultura

ATER Sustentabilidade vai atender 
1.600 agricultores

O programa de Assistência Técnica e Extensão Rural 
(ATER Sustentabilidade), desenvolvido pela Secreta-
ria Especial da Agricultura Familiar e Desenvolvimento 
Agrário (Sead) e realizado pela Associação Terceira Via 
- OSCIP, pretende auxiliar 1.600 produtores rurais de 12 
cidades do sudoeste paulista. O projeto tem como obje-
tivo o desenvolvimento social, econômico e ambiental 
das propriedades e seus entornos sócio produtivos. 

Planejamento da propriedade, associativismo, orien-
tação das questões ambientais, boas práticas de pro-
dução e manejo, inovação e organização produtiva, 
fomento à produção orgânica e agroecológica, comer-
cialização e acesso a mercados e redução de custos de 
produção serão os temas trabalhados pelo ATER que vai 
integrar atividades individuais e coletivas aos atendidos 
durante um período de três anos. Podem participar 

agricultores familiares com Declaração de Aptidão ao 
Pronaf (DAP) ativa, que não recebam atendimento de 
outro programa ATER e não sejam assentados da refor-
ma agrária. 

O programa é executado em parceria com a CONSAD 
Sudoeste Paulista, Associações e Cooperativas, Sindica-
tos Rurais, Secretarias da Agricultura e Meio Ambiente, 
SEBRAE, Casas da Agricultura, CMDRs, Universidades e 
Centros de Pesquisa, Empresas Fornecedoras, Centrais 
de Abastecimento, dentre outros.

As adesões ao programa podem ser feitas na Casa 
da Agricultura, localizada na Avenida Coração de Jesus, 
298, Vila Olinda, ou no Sindicato dos Trabalhadores Ru-
rais de Sorocaba e Região. Para obter outras informa-
ções entre em contato pelos telefones (15) 3244-2205 
ou (15) 3244-3107.
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Marlon Pub demonstra grande movimento 
em seu primeiro mês

Mais uma novidade para o setor de bares e res-
taurantes do município. Inspirado nos pubs ingle-
ses, uma das maiores culturas do Reino Unido, o 
Marlon Pub foi inaugurado no dia 28 de julho e tem 
demonstrado grande movimento nos fins de sema-
na. É o que conta Marlon Ruiz Martins, proprietário 
do estabelecimento. “São cinco funcionários duran-
te a semana e contamos com os serviços de mais 
três freelancers para atender a demanda dos fins de 
semana”, aponta o empresário. Martins fala sobre 
como surgiu a ideia de montar um bar com estas 

características. “Pesquisamos e notamos a necessi-
dade de um estabelecimento nesse estilo. Tradicio-
nalmente, os Pubs servem bebidas locais e, por conta 
disso, oferecemos cerveja e chopp artesanal produzi-
dos aqui em Piedade”, complementa o gestor.

Fotos: Divulgação

No Marlon Pub você encontra porções, lanches 
de hambúrguer artesanal, variedade de cervejas, 
chopp artesanal, drinks diversos e vinhos, além de 
som ambiente com o melhor do pop rock. “Espe-
ramos ainda mais movimento com a chegada do 
verão. Nossas expectativas são boas”, finaliza Mar-
tins. O horário de atendimento do Marlon Pub é 
das 18h às 00h, de terça a domingo. 

O bar está localizado na Rua Marechal Floriano 
Peixoto, 169, Centro. Curta a página Marlon Pub 
no Facebook.

O Marlon Pub fica localizado na Rua Marechal Floriano Peixoto, 169, Centro. Atendimento de terça a domingo, das 18h às 00h.






