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Parcerias
Associados têm 
vantagens nos serviços 
de empresas parceiras

Workshop
“Uma Solução para 
Cada Fase do Seu Negócio”, 
dia 24, na ACIP

Trânsito
Associação apoia 
ações da Semana Nacional 
do Trânsito

Iluminação e Decoração de Natal

ACIP e Prefeitura se reúnem, garantem parceria e planejam 
ações que deixarão o comércio, praças e ruas mais atrativos no 

período que terá maior movimento nas vendas  
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Editorial

Sérgio Luiz Moreira
Presidente Executivo

Nossas ações não param. Continuamos em frente, com 
atividades voltadas aos associados, comerciantes, empresários, 
agricultores, trabalhadores da área industrial e do segmento de 
serviços. Prosseguimos firmando parcerias com a promoção e 
apoio a importantes eventos.

Já estão em andamento os trabalhos da ACIP e Prefeitura 
que planejam a instalação de iluminação e decoração de natal. 
Além de deixar ruas e praças com enfeites que fazem referência 
ao período natalino, o nosso objetivo é atrair o consumidor 
para comprar no comércio de Piedade, efetivando o tradicional 
slogan: Aqui Eu Moro, Aqui eu Compro.

Nesta edição, destacamos a importância das parcerias. 
Apoiamos a Semana Nacional do Trânsito e o 1º Workshop do 
Polo Anhanguera de Piedade, que desenvolveu o tema Educação 
Especial e Inclusiva no Município – Interações.

Participamos da reunião do Conselho da Região Metropolitana 
de Sorocaba (RMS) para acompanhar os projetos que norteiam 
o crescimento do município e cidades da região.

A Feira Noturna dos Produtores de Piedade já está instalada 
na Praça de Eventos da Rodoviária. Integramos a festa que 
celebrou a chegada da primavera e participamos do “Vem pro 
Parque”, atividade realizada mensalmente no Parque Ecológico 
“Collemar de Miranda Botto”.

Próximo dia 24 realizaremos o Workshop “Uma Solução para 
Cada Fase do Seu Negócio” em parceria com a Desenvolve SP – 
Agência de Desenvolvimento Paulista.

Convidamos a todos para acompanhar estas e outras ações 
da nossa entidade.

Apoio, ações e parcerias
Associação Comercial e Industrial de Piedade
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Workshop

Workshop sobre Educação Especial 
e Inclusiva é promovido na ACIP

O auditório “Helmut Kurt Schneider” – da Associação Comercial e 
Industrial de Piedade (ACIP), foi palco de mais um importante even-
to: 1º Workshop do Polo Anhanguera de Piedade, que desenvolveu 
o tema Educação Especial e Inclusiva no Município – Interações, 
realizado no dia 18 de setembro. O espaço cedido pela Associação 
estava lotado de professores e educadores que lecionam em escolas 
municipais, estaduais e particulares.

O Workshop foi conduzido pela coordenadora acadêmica da 
Anhanguera, Sônia Aparecida Ijano Batista , acompanhada do gestor 
do Polo, Alexandre Pires Soares. Ela explicou que o objetivo do even-
to foi compartilhar as ações desenvolvidas em prol da educação es-
pecial e inclusiva de Piedade, conhecer a rede existente e entrelaçar 
informações sobre o segmento, oportunizando diálogos em busca 
de soluções possíveis.

Na ocasião, o tema foi debatido por profissionais que atuam no 
município nas secretarias da Educação, Cultura, Esportes e Lazer, 
da Saúde, do Desenvolvimento Social, da Associação Amigos dos 
Autistas de Piedade (AMAP) e da Diretoria de Ensino de Votorantim.

O evento contou com as presenças do prefeito José Tadeu de 
Resende (PSDB), do Secretário de Educação, Felipe Campanholi; 
da Coordenadora de Educação Especial e Inclusiva, Luciana Pires 
da Silva Venancio de Oliveira; da Diretoria de Esino de Votorantim 
representada pela supervisora responsável por Educação Inclusiva, 
Prof.ª Dr.ª Isabel Cristina Caetano Dessotti; da Secretaria de Saúde 
de Piedade representada pela Coordenadora de Saúde Mental e 
Caps, Vandelis Rodrigues dos Santos Saladini e pela Coordenadora 
do Ambulatório de Saúde Mental, Odilene Ferreira Yoshizako.

Evento aconteceu no Auditório da ACIP e contou com grande público 

Muitos profissionais da educação estiveram presentes na data

Fotos: J.A Comunicação

Também participaram a Secretaria de Desenvolvimento 
Social, representada pela Assistente Social do CREAS, 
Andreia Marques Santos; o presidente  da AMAP, Henrique 
Antunes Pereira e a  Psicopedagoga especialista em autis-
mo, Kelly Cristine Alves da Silva.

O Polo Anhanguera iniciou suas atividades neste ano e 
conta com cursos semipresenciais e online e está localiza-
do na Rua Vinte e Um de Abril, 139, com funcionamento 
das 13h às 19h. Foi criado por iniciativa de piedadenses 
que consideram importante a educação mais acessível e 
próxima à população local.
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Eduardo Mantovani foi o palestrante

Parceria entre empresa e PAT facilita 
contratação de trabalhadores

A Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) 
informa aos empregadores e proprietários de empresas de 
diversos segmentos do município as atividades do Posto de 
Atendimento ao Trabalhador (PAT). São importantes ações que 
contribuem para uma contratação eficiente de colaboradores.  

O PAT faz a intermediação de mão de obra que seu negócio 
precisa. Recebe as vagas, divulga, capta os candidatos e dis-
ponibiliza espaço físico para entrevistas. O objetivo é ser um 
facilitador entre empresas e pessoas que estão à procura de 
trabalho. O Posto auxilia a seleção e otimiza o tempo do em-
pregador, oferecendo serviços que estão ao alcance de todos.

Compareça no PAT para ofertar suas vagas. Rua Tenente 
Procópio Tenório, 26, Centro. Informações: 3340-1991.

Foto: Divulgação

Palestra “Sei Vender” reúne 
comerciantes no Auditório da ACIP

O Sebrae Aqui Piedade promoveu a palestra “Sei Vender”, no dia 25 de setem-
bro, no Auditório da Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP). O evento 
foi realizado por meio de parceria entre o Sebrae Aqui Piedade, ACIP, Prefeitura de 
Piedade, Cooperativa dos Produtores Familiares de Piedade (COFARP) e Federação da 
Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp).

Os conteúdos abordados na palestra são relacionados a compreensão das ne-
cessidades de mercado e as possibilidades de crescimento da empresa ao conhecer 
melhor as técnicas de venda. Entre os tópicos estão: marketing, cliente, produtos e 
serviços, definição do preço de venda, ponto de venda, metas de venda e mode-
los de descontos.  Quem ministrou a palestra foi o consultor do Sebrae SP, Eduardo 
Mantovani. “O planejamento vem para diminuir a margem de erros de uma ação. 
Devemos também estar atentos as novas ferramentas que surgiram com a internet, 
pois elas facilitam a ponte entre empresa e consumidor”, destacou.

Foto: J.A Comunicação
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Reunião

Presidente da ACIP participa da 16ª reunião do 
Conselho da Região Metropolitana de Sorocaba 

promovida em Piedade

O presidente da Associação Comercial e Industrial de 
Piedade (ACIP), Sérgio Luiz Moreira, participou da 16ª reunião 
do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de 
Sorocaba (RMS), realizada no dia 12 de setembro, no Olinda 
Country Club. Piedade foi sede do evento que reuniu prefeitos 
e representantes de 27 cidades da região, além de vereadores 
e autoridades do governo estadual.

Turismo na Região Metropolitana de Sorocaba no âmbito 
do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI) foi um 
dos principais temas debatidos no encontro e apresentado 
pela secretária adjunta da Secretaria de Turismo do Estado 
de São Paulo, Bianca Colepicolo. Outros temas abordados 
foram: Atendimento a Pessoas em Situação de Rua, apre-
sentado pela Secretaria de Igualdade e Assistência Social de 
Sorocaba e informações sobre o PDUI pela Empresa Paulista 
de Planejamento Metropolitana – Emplasa.

Reunião ocorreu no Olinda Country Club

Evento reuniu autoridades de municípios da região

Fotos: J.A Comunicação

A reunião foi aberta para questionamentos dos participantes. 
O presidente da Câmara Municipal de Piedade, Nelson Prestes 
de Oliveira (PSD), fez uso da palavra representando os vereadores 
que compareceram no local. O evento contou com as presen-
ças do prefeito José Tadeu de Resende (PSDB) e do vice-prefeito 
Júnior JK (DEM). O presidente da ACIP falou sobre o encontro. “É 
importante a participação da entidade no evento que debateu 
projetos relevantes para o desenvolvimento do município e cida-
des da região. A entidade também precisa acompanhar as ações 
que objetivam o crescimento regional ”, destacou Sérgio.
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Eventos

Parceria entre ACIP e Prefeitura 
garante iluminação e decoração 

de natal em 2018
A Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) 

e Prefeitura mantém parceria para as ações de instalação 
de iluminação e decoração de natal na região central e 
em vários pontos da cidade. Os serviços que ocorrerão 
em conjunto foram debatidos durante reunião promovi-
da no dia 22 de agosto, no Paço Municipal.

A proposta é desenvolver trabalhos que contenham 
ainda mais enfeites natalinos em relação ao ano passa-
do, com decorações em praças, ruas e diversos outros 
locais, deixando o comércio atrativo para os consumido-
res e a cidade no clima de natal. A reunião contou com 
as presenças do prefeito José Tadeu de Resende (PSDB), 
do vice-prefeito Júnior JK (DEM), e do diretor de cultura, 
José Marcos; do presidente da ACIP daquela ocasião, 
José Fernando Rosa Maciel; do vice-presidente da ACIP, 
Edno Aparecido de Souza; do diretor tesoureiro da ACIP; 
Sérgio Moreira. As ações estão sendo planejadas e serão 
divulgadas em breve.Decoração será instalada com apoio da Prefeitura de Piedade

Foto: J.A Comunicação

Espetinhos, Chopp Artesanal e 
Churros na Feira Noturna

Além do tradicional comércio de produtos agrícolas de 
Piedade e o espaço de alimentação que oferece comida típica 
japonesa e pastel, a Feira Noturna dos Produtores de Piedade 
passou a oferecer ao público, em agosto, a venda de espeti-
nhos, chopp artesanal, churros, cocada e uma variedade de 
doces. A Feira ainda oferece espaço para o turismo e artesa-
nato local. Esta importante ação realizada pela ACIP acontece 
todas às sextas-feiras, a partir das 18h, no estacionamento da 
Rodoviária. Traga sua família e prestigie essa importante ação 
oferecida para todos.

Não deixe de conferir estas delícias na Praça de Alimentação da Feira

Foto: J.A Comunicação
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Semana Nacional do Trânsito

Concurso de poemas premiou os melhores trabalhos

A ação contou com apoio da ACIP

Cerimônia contou com presença de representantes 
dos setores da educação e trânsito

Agentes de trânsito ministraram palestras

ACIP é representada na entrega 
de prêmios da Semana Nacional do Trânsito

O presidente da Associação Comercial e Industrial de 
Piedade (ACIP), Sérgio Luiz Moreira, participou da entrega 
de prêmios aos alunos da escola “Miguel Mincovschi” que 
venceram o concurso de poema sobre a Semana Nacional do 
Trânsito (SNT) 2018. Esta ação foi realizada pela Diretoria de 
Transporte e Mobilidade Urbana e há oito anos conta com 
apoio da ACIP.

Também participaram da cerimônia de entrega dos prê-
mios, realizada no dia 21 de setembro, o diretor de Transporte 
e Mobilidade Urbana, Tarcísio Nunes Coelho Júnior; o secretá-
rio de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Felipe Campanholli; 
além da direção e de professores da unidade escolar.

Fotos: J.A Comunicação

As ações da Semana Nacional do Trânsito, que teve como 
slogan “Nós somos o trânsito” -  definido pelo Departamento 
Nacional de Trânsito (DENATRAN) - foram realizadas nas es-
colas “Maria José Marciano de Abreu, “Paschoal Visconti”, 
“Padre Giorgio Musizzano” e “Miguel Mincovschi”. Os alunos 
que conquistaram o primeiro lugar no concurso ganharam 
uma caixa amplificadora de som.

 Além do concurso de poema, durante a SNT foram realiza-
das atividades educativas, como palestras ministradas pelos 
agentes de trânsito e guardas civis municipais e distribuição 
de flyers, jornal e gibis educativos.

O objetivo desta ação foi transformar crianças em agentes 
de informação sobre a segurança no trânsito e conscientizar a 
população através delas.

Esta ação foi realizada pela Diretoria de Transporte e 
Mobilidade Urbana com apoio da Secretaria de Educação, 
Guarda Civil Municipal (GCM), Polícia Militar (PM) e ACIP.
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Eventos

ACIP apoia evento “Vem pro Parque”

Feira Noturna integra evento em 
comemoração à chegada da Primavera

O evento “Vem pro Parque”, realizado pela Diretoria de Agricultura, Abastecimento 
e Meio Ambiente, conta com apoio da Associação Comercial e Industrial de Piedade 
(ACIP). A entidade aceitou prontamente o convite e possibilitou a integração da Feira 
Noturna dos Produtores de Piedade ao evento, promovido todo último domingo de 
cada mês, no Parque Ecológico “Collemar de Miranda Botto”, das 10h às 16h.

Além de diversos produtos comercializados na Feira e barracas de alimentação, 
o Vem pro Parque oferece brinquedos para criançada, como tobogã inflável e cama 
elástica, pipoca, algodão-doce, aula de yoga e muito mais. Conta, ainda, com ativida-
des sócio ambientais como doação de mudas e também o Doacão, feira de adoção 
de cães. O Vem pro Parque é uma importante ação no município, que leva lazer e 
descontração a todos.

A Feira Noturna dos Produtores de Piedade integrou o even-
to que comemorou a chegada da primavera, realizado na Praça 
de Eventos da Rodoviária no dia 21 de setembro. A celebração 
foi em grande estilo. Além da tradicional Feira que comercializa 
produtos agrícolas e oferece espaço para a praça de alimen-
tação, no local teve música de qualidade com o retorno da 
Orquestra Jazz Tangarás e apresentação dos Roteiros Turísticos 
da Vila Elvio e Represa de Itupararanga. 

Presidente e Diretores da ACIP estiveram presentes

Fotos: J.A Comunicação

Foto: J.A Comunicação

A festa foi um sucesso e contou com as presenças do pre-
feito José Tadeu de Resende (PSDB), do vice-prefeito Júnior 
JK (DEM), do presidente da Associação Comercial e Industrial 
de Piedade (ACIP), Sérgio Luiz Moreira; do vice-presidente da 
ACIP, Anderson Luis Girotto e dos diretores José Fernando Rosa 
Maciel, Edno Aparecido de Souza e José Alexandre de Souza 
Furquim. Grande público compareceu na Praça de Eventos. A 
ação foi realizada pela Prefeitura, por meio das Diretorias de 
Cultura e de Turismo, em parceria com a ACIP.

Feira Noturna na Praça da Rodoviária
A Feira Noturna agora está instalada na Praça de Eventos da 

Rodoviária, funcionando das 18h às 21h, todas às sextas-feiras.
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Agricultura

Edir Tomioshi é tradição e qualidade no 
comércio de insumos agrícolas

A empresa Edir Tomioshi Agrícola Ltda atua desde 1954 
no comércio de insumos agrícolas no município. Está no 
mercado para atender aos agricultores com muita dedica-
ção e levar a eles conhecimentos, inovações como novas 
tecnolgias de controle fitossanitários e novas tecnologias em 
sementes. Recentemente, a empresa investiu em estruturas 
e realizou adequações nos depósitos de armazenamento de 
defensivos agrícolas, além da instalação de uma câmara fria 
para armazenamento de sementes para garantir um ótimo 
vigor às plantas. 

Ao longo dos anos, a Edir Tomioshi atende principalmen-
te o município de Piedade, assim como as cidades vizinhas 
como Sorocaba, Araçoiaba da Serra, Porto Feliz, Pilar do Sul, 

Fotos: Divulgação

Salto de Pirapora entre outros, abrangendo um raio de 50 
km. Em 2005, foi fundada a Base Rural Comercial Agrícola 
Ltda em Ibiúna, da qual faz parte do grupo Tomioshi. A Base 
atende aos agricultores locais e dos municípios vizinhos 
como Vargem Grande Paulista, Cotia, Mairinque, São Roque, 
Caucaia do Alto, entre outras. 

Ao todo são 16 colaboradores entre as duas empresas 
que estão treinados e preparados para prestar serviços de 
qualidade na pré-venda, venda, assistência técnica e pós-
venda aos agricultores. 

Workshop “Uma Solução para Cada Fase do Seu Negócio”
A Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP), em 

parceria com a Desenvolve SP – Agência de Desenvolvimento 
Paulista – ligada ao Governo do Estado, promove o Workshop 
“Uma Solução para Cada Fase do Seu Negócio”. O evento é 
gratuito e será realizado no dia 24, no auditório “Helmut Kurt 
Schneider”, da própria ACIP. Será apresentado o Crédito Digital, 

modalidade de financiamento de capital de giro com aprovação 
em até 48h, além de outras opções de financiamento com pra-
zos de até 10 anos para pagar.

O Wokshop iniciará às 9h30 com Coffee Break. Às 10h terá 
uma palestra do Desenvolve SP e das 11h às 16h os participan-
tes terão consultoria individual. Informações: 3344-9770.

Destaque para algumas ações e serviços promovidos pela 
empresa como o Dia de Campo, Palestra Técnica aos agricul-
tores, Treinamentos de equipe, Dia de Loja aos agricultores, 
Ações Sociais e outros. “Nossa equipe trabalha intensiva-
mente no atendimento ao agricultor e busca atender todas 
as suas necessidades”, finaliza o coordenador administrati-
vo da empresa. Entre em contato pelos telefones: Piedade 
3244-2277 e Ibiúna 3241-5005.
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Benefícios ACIP

Empresas parceiras oferecem descontos 
e vantagens para Associados da ACIP

A Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) realiza 
importante trabalho na busca de parcerias com o setor público 
e empresas privadas. Isso gera ao nosso associado uma série 
de benefícios como descontos ou vantagens em produtos e 
serviços oferecidos pelos parceiros. “Estamos sempre de portas 
abertas a novos colaboradores”, destaca a entidade.

Entre os parceiros da Associação estão o Centro de Integração 
Empresa-Escola (CIEE), Sistema de Crédito Cooperativo 
(Sicredi), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae), Centro Judiciário de Solução e Cidadania 
(Cejusc), Achei Piedade, Confia Certificados Digitais, Unimed, 
Prefeitura de Piedade, faculdades, entre outros. 

São viabilizadas diversas ações conjuntas com o apoio de co-
laboradores como capacitações, palestras e oficinas gratuitas. 
O objetivo é qualificar ainda mais os gestores e funcionários do 
comércio local. A ACIP também contribui com eventos culturais 
realizados em nosso município como, por exemplo, o Natal. 
Nesta data, a entidade promove a instalação da iluminação e 
decoração do centro da cidade com apoio da Prefeitura.

O novo presidente da ACIP, Sérgio Moreira, pretende con-
tinuar o trabalho no sentido de fortalecer laços com os coo-
perantes da instituição, além de dar seguimento as buscas por 
novas parcerias. Moreira assumiu a presidência da Associação 
neste mês e cumprirá mandato até agosto de 2020. 

Foto: Divulgação

Aplicativo Onde Ir Cidades disponível para download
O Onde Ir Cidades oferece informações aos munícipes e turistas sobre 

onde comer, onde passear, onde ficar e o que visitar no município. A fer-
ramenta foi criada em 2015 e chega a Piedade como o primeiro aplicativo 
a oferecer este tipo de serviço. Foi idealizado pelo CEO Junior Talhaferro 
e desenvolvido por Luiz Tokuhara. A franquia já alcança mais de 40 cida-
des em doze estados brasileiros, além de outros dois países: Portugal e 
Estados Unidos. 

Disponível para download no Google Play e na Apple Store. “O aplica-
tivo Onde Ir Cidades facilita a vida do usuário. Traz comodidade e infor-
mações sobre a cidade, produtos e serviços tudo na palma da sua mão”, 
destaca representante da franquia. Estabelecimentos parceiros oferecem 
sorteios e promoções aos usuários do app. Saiba mais em ondeircidades.
com.br/sobre/.

Foto: Divulgação
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Outubro Rosa

Sérgio Moreira participa de evento que autoriza 
início de construção de 127 casas populares

A campanha “Outubro Rosa” é um movimento muito importante 
que alerta mulheres e homens sobre a conscientização e prevenção ao 
câncer de mama. Segundo o Ministério da Saúde, esta modalidade de 
câncer é hoje a doença que mais causa mortes entre mulheres no Brasil. 
Existem diversos fatores relacionados ao aparecimento do tumor, entre 
eles estão o excesso de peso, a falta de exercícios físicos, problemas 
hormonais, o envelhecimento, o consumo de álcool e histórico familiar 

O presidente da Associação Comercial e Industrial de Piedade 
(ACIP), Sérgio Luiz Moreira, esteve presente na cerimônia de as-
sinatura da Ordem de Início de Serviço (OIS) para a execução de 
obras e serviços de engenharia que determina a  construção de 
127 novas casas do Conjunto Habitacional Piedade E, no Bairro 
Cotianos. O evento ocorreu no dia 20 de setembro, na Câmara 
Municipal. O documento foi assinado pelo prefeito José Tadeu de 
Resende (PSDB) e o presidente da Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano (CDHU), Humberto Schmidt. O investimento 
da CDHU para a viabilização das moradias, infraestrutura e urbani-
zação é de R$ 9 milhões. 

de câncer. Este tipo de câncer, além de levar à morte, afeta diretamente 
o psicológico, a autoestima, a imagem e a sexualidade das mulheres. 
Porém, quando diagnosticado em sua fase inicial, a chance de cura é 
bastante alta. O quanto antes descoberto e tratado, maiores as chances 
do tratamento ser efetivo. Daí a importância, cada vez maior, da preven-
ção. A Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) apoia essa 
importante iniciativa.

As obras estão previstas para iniciarem nas próximas semanas. 
A Companhia informa que a fase das inscrições ocorrerá após con-
clusão de 70% das casas construídas. O presidente da CDHU des-
tacou a importância da obra para o município. “Além de oferecer 
moradia à população, a obra também proporciona vagas de traba-
lho e contribui com o comércio do município”, afirmou Humberto.

 A cerimônia de assinatura da OIS contou com as presenças do 
vice-prefeito Júnior JK (DEM), do presidente da Câmara Municipal 
de Piedade, Nelson Prestes de Oliveira (PSD); do gerente regional 
da CDHU, Djalma Luiz Benette e da ex-prefeita Maria Vicentina 
Godinho Pereira da Silva (PSD).  

Eventos




