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Editorial

Sérgio Luiz Moreira
Presidente Executi vo

Associação Comercial e Industrial de Piedade

A Associação Comercial e Industrial de Piedade 
(ACIP) prepara importante ação para impulsionar as 
vendas do comércio no fi nal do ano. A Campanha 
Natal Premiado está em fase fi nal de elaboração e 
vai trazer novidades para os clientes e lojistas. 

Nos próximos dias realizaremos grande 
divulgação nos meios de comunicação da ACIP (Site, 
Facebook, Instagram, Aplicati vo) e na mídia local 
para apresentar a todos a forma de parti cipação e 
os prêmios que serão oferecidos pela Campanha. 
Fiquem atentos. 

Nesta edição, também convidamos a população 
e visitantes de outros municípios para presti giar 
nossa Feira Noturna dos Produtores de Piedade que 
está de volta, trabalhando com todas as medidas 
sanitárias e de distanciamento social para atender 
os consumidores. A feira conti nua no mesmo local 
– Praça de Eventos da Rodoviária - e no mesmo 
horário de funcionamento: das 18h às 21h. 

Mencionamos a reeleição do presidente e 
diretoria da ACIP, destacamos a ganhadora do 
vale-compras de R$ 200,00 no sorteio do APP da 
Associação realizado no mês de agosto, mostramos 
a ação social com a doação de beliche e colchões 
para enti dade do município e muito mais.

Óti ma leitura a todos.

Novidades
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Feira
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Toda sexta é dia de Feira Noturna

A Feira Noturna dos Produtores de Piedade está 
de volta após período de cinco meses parada devido 
a pandemia. A feira se adaptou a todas as medidas 
sanitárias e de distanciamento social para atender 
os consumidores de Piedade e visitantes de outras 
cidades que tradicionalmente passam pelo local 
todas às sextas-feiras, das 18h às 21h, na Praça de 
Eventos da Rodoviária. 

Estão à disposição do público as barracas de 
horti fruti , com produtos frescos, direto do produtor 
e barracas de alimentação. Os produtos podem 
ser consumidos no local respeitando as normas de 
distanciamento social e sanitárias. 

Confi ra alguns dos principais produtos encontrados 
na feira

Praça de Alimentação: Espeti nhos de carne e de 
frango, linguiça, coração. Chopp artesanal. Caldo 
de cana, krepp, fondue, yakissoba, sushi, hot-roll, 
tempura, guioza, pão caseiro, quitutes da vovó, 
pães diversos, bolos, bolachas, biscoitos, mistura 
para bolo, bolos no pote, balas de coco, geladinhos, 
carolinas recheadas

Barracas de produtos agrícolas: orgânicos 

- espinafre, cheiro verde, limão, pimentão, couve 
maço, couve picada, alfaces crespa, mimosa, lisa, 
roxa e americana. Escarola, cheiro verde, serraia, 
couve fl or, repolho verde e roxo e açafrão in natura 
e em pó gengibre e in natura em pó. Inhame, couve 
manteiga, beterraba, tomate, loro, manjericão, 
alecrim, espinafre, brócolis ramoso, ovos caipira e 
banana pão.

Outros produtos: brócolis ninja, morango, 
abobrinha, acelga, pepino, nirá, nabo, salsa, 
cebolinha, brócolis, cheiro verde, limão e shimeji. 
Mel, pólen, própolis e geléia real.

Presti gie o produtor de Piedade.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Produtos fresquinhos direto da roça Barracas de alimentação para reti rada no local (foto antes da Pandemia)

Espaçamento entre as barracas e produtores uti lizando máscaras

Confira alguns dos principais produtos encontrados na feira
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Social

ACIP entrega beliche e colchões para
Casa de Acolhida

A Associação Comercial e Industrial de 
Piedade (ACIP) doou um beliche e colchões 
para Casa de Acolhida JCSA que atende pessoas 
em situação de rua. A entrega foi realizada dia 
20 de agosto pelo gerente comercial Marcos 
Sancti s, que representou a ACIP. A Casa da 
Acolhida está em funcionamento no Bairro 

Coti anos e sua implantação foi realizada por 
meio de Parceria entre Prefeitura, Secretaria 
de Desenvolvimento Social e Comunidade 
Assistencial Jesus Cristo.
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Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Casa da Acolhida está localizada no Bairro Coti anos Representante da enti dade e gerente comercial da ACIP

 Rodada de Negócios Virtual 
Olá empresário. O SEBRAE-SP convida 

sua empresa a parti cipar da Rodada de 
Negócios Virtual, evento online onde terão 
grandes empresas buscando comprar 
insumos para suas redes. Será uma 
excelente oportunidade de fechar novos 
negócios e aumentar suas vendas. 

Acontece no próximo dia 10 de 
setembro, das 13h30h às 17:30h. Faça já 
sua inscrição no link disponível na página 
ofi cial do Facebook e no App da ACIP 
htt ps://sebrae.rodadasonline.com.br/ . O 
evento é gratuito e as vagas são limitadas. 
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Presidente da ACIP entrega prêmio à 
ganhadora de sorteio feito por APP 

O presidente da Associação Comercial 
e Industrial de Piedade (ACIP), Sérgio Luiz 
Moreira, entregou o vale-compras no valor de 
R$ 200,00 à Jussara Tiburti nho de Moraes. O 
prêmio foi sorteado no sábado, 29 de agosto, 
às 12h, pelo APP ACIP Piedade. 

Jussara tem 25 anos de idade e é moradora 
do Bairro Ciriaco. Sempre parti cipa das 
campanhas promovidas pela ACIP e fi cou 
sabendo do sorteio por meio da divulgação 
feita no Facebook ofi cial da Associação. 
“Acompanho os serviços e novidades pelas 
redes sociais e site da ACIP. Achei criati vo 
fazer o sorteio por aplicati vo”, afi rmou a 
ganhadora. 

Prêmio 
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Foto: Divulgação

Ganhadora do Prêmio
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Eleição ACIP

O empresário Sérgio Luiz Moreira foi reeleito 
presidente da Associação Comercial e Industrial de 
Piedade (ACIP). A votação foi realizada nesta noite 
(21), na sala de reuniões “Sérgio Barbosa Orti z”. Na 
ocasião, também foram eleitos empresários para a 
formação da diretoria executi va, dos membros do 
conselho deliberati vo e fi scal.

A chapa ACIP Democráti ca foi reeleita com 100% 
de aprovação dos associados que compareceram à 
eleição. Os empresários assinaram o livro de ata e 
foram encaminhados à sala de votação.

Jeferson Marsarott o foi o primeiro a registrar seu 
voto. O presidente, diretoria e conselhos estarão à 
frente dos trabalhos da ACIP no período de 1º de 
setembro de 2020 a 31 de agosto de 2022.

A comissão eleitoral foi presidida pelo advogado 
Abner Teixeira de Carvalho, acompanhado dos 
mesários Flávio Correa de Oliveira e Regiane de 
Freitas, ambos funcionários da ACIP. A eleição 
ocorreu das 17h às 20h, conforme edital publicado 
no Informati vo da ACIP, no Site Ofi cial da ACIP, em 
jornal impresso e no Painel Informati vo localizado 
na sede da ACIP.

O presidente reeleito e demais membros da 
diretoria eleita receberam os cumprimentos 
de associados e autoridades municipais que 
acompanhavam os procedimentos da votação.
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Sérgio Moreira é reeleito presidente da ACIP
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Eleição ACIP
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ACIP E UNIMED

 Usuários do plano de saúde Unimed/Sorocaba, grupo dos associados da ACIP 
terão reajuste 0 para o próximo período (Setembro 2020 a agosto 2021)

Salvo em casos de mudança de faixa etária

Agora filhos solteiros com até 30 anos incompletos entram como dependentes

Isenção de carências para consultas e procedimentos básicos para o período de 
aniversário do plano (até 20 de setembro), com adesão programada para 01/10.

Condições especiais para adesão no período.

Consulte diretamente na sede da ACIP ou solicite a visita de um de nossos representantes.




