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Editorial

Sérgio Luiz Moreira
Presidente Executi vo

Associação Comercial e Industrial de Piedade

Caminhar rumo ao desenvolvimento do 
município é prioridade da Associação Comercial e 
Industrial de Piedade – ACIP que realiza importantes 
ações com parceiros da iniciati va privada, enti dades, 
associações e setores ligados ao poder público. 
Por esse moti vo, vamos, mais uma vez, promover 
uma “sabati na” com os candidatos a prefeito de 
Piedade. A iniciati va ocorrerá no mês de outubro. 

Nosso objeti vo é ouvir suas propostas para 
governar o município pelos próximos quatro anos. 
Vamos perguntar sobre projetos para comércio, 
indústria e agricultura, além de questi onar sobre 
outras relevantes áreas ligadas diretamente ao 
progresso de Piedade, como saúde, segurança, 
turismo, obras, entre outros. 

Nesta edição lançamos a Campanha Natal 
Premiado que oferece R$ 50.000,00 em 
vale-compras. Destacamos matéria sobre os 
preparati vos do comércio para o Dia das Crianças. 
Na página reservada à agricultura, mostramos que 
o município também é forte na produção da batata 
yacon. Novamente apoiamos as ações da Semana 
Nacional do Trânsito e já iniciamos reuniões com o 
poder público municipal para debater os serviços 
de iluminação e decoração de natal. 

Também divulgamos a importância das 
vendas online que têm atraído novo público 
para o comércio. Confi ram estas e muitas outras 
informações. 

Óti ma leitura. 

Sabati na
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Natal Premiado

Outubro / 2020

Campanha Natal Premiado oferece 
R$ 50.000,00 em vale-compras

Com objeti vo de potencializar as vendas do 
comércio de Piedade, a Associação Comercial e 
Industrial de Piedade – ACIP lança a Campanha 
Natal Premiado, que vai oferecer R$ 50.000,00 
em vale-compras. Serão sorteados 100 vale-
compras de R$ 500,00. 

“Consultamos os comerciantes e junto 
com nossos diretores decidimos promover a 
campanha. Nossa proposta é sempre oferecer o 
melhor aos consumidores e lojistas, ainda mais 
neste momento que precisamos impulsionar 
a economia para que os empresários possam 
alavancar suas vendas”, afi rma o presidente da 
ACIP, Sérgio Luiz Moreira. 

A Associação conti nuará com o slogan Aqui eu 
Moro, Aqui eu Compro. “Nosso foco é valorizar o 

comércio e mostrar que o cliente pode comprar 
seu presente de Natal e Reveillon em Piedade. 
Estamos confi antes que a campanha será um 
sucesso e já contamos com a grande parti cipação 
de lojistas”, destaca o presidente.

Para concorrer aos prêmios, compre nas lojas 
parti cipantes, faça seu cadastro no aplicati vo 
da ACIP e cadastre seu QR-Code ou você 
também pode adquirir seu cupom nas empresas 
parti cipantes e depositar nas urnas espalhadas 
pelo comércio de Piedade.

A ACIP mostra transparência a todos e 
visibilidade às empresas com a transmissão dos 
sorteios ao vivo pela página ofi cial do Facebook e 
postagens em tempo real no Site da Associação. 
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Candidatos a Prefeitura

ACIP vai ouvir propostas dos candidatos a 
prefeito de Piedade

A Associação Comercial e Industrial de Piedade 
– ACIP vai convidar os candidatos a prefeito de 
Piedade para ouvir suas propostas e ações para 
governar o município pelos próximos quatro 
anos. Os postulantes a ocupar a cadeira do 
executi vo local estarão na sede da Associação em 
outubro, em dias que serão agendados. Todos 
responderão diversas questões formuladas pela 
diretoria da ACIP. A “sabati na” será mediada pelo 
presidente da enti dade, Sérgio Luiz Moreira.

A maioria das perguntas estará relacionada 
ao comércio, indústria e agricultura, mas a ACIP 
também vai questi onar sobre outras importantes 

áreas ligadas diretamente ao desenvolvimento e 
progresso de Piedade, como saúde, segurança, 
turismo, obras, entre outros. 

Os candidatos a prefeito e vice-prefeito de 
Piedade são: Geraldinho (MDB) e Renaldo Corrêa 
(DEM), Geremias (PT) e Cláudio Nadaleto (PDT) e 
Júnior JK (PSDB) e Ademir Silveira (PV).

A Associação divulgará entrevista com o 
candidato eleito no Jornal e Site da ACIP e em 
seus meios de comunicação ofi ciais do Facebook 
e Instagram. 

Outubro / 2020

Foto: Divulgação

Perguntas serão relacionadas ao desenvolvimento de Piedade
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Prefeitura e ACIP se reúnem para discutir ações 
de iluminação e decoração de natal

A Prefeitura e a Associação Comercial e 
Industrial de Piedade (ACIP) mantém parceria 
para as ações de instalação de iluminação e 
decoração de natal na região central e em vários 
pontos da cidade.

A proposta é desenvolver trabalhos que 
contenham enfeites natalinos, decorando praças, 
ruas e diversos outros locais, deixando o comércio 
atrati vo para os consumidores e a cidade no clima 
de natal.

A reunião contou com as presenças do prefeito 
José Tadeu de Resende (PSDB), do presidente da 
ACIP, Sérgio Luiz Moreira; do diretor de cultura, 
José Marcos e do decorador José Antônio Dias 
Rodrigues. As ações estão sendo planejadas e 
serão divulgadas em breve.

Natal

Outubro / 2020

Foto: Divulgação

Proposta é instalar enfeites natalinos, decorando praças,
ruas e diversos outros locais



6

Agricultura
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Piedade produz batata yacon há mais de vinte anos
Área esti mada em 15 hectares é desti nada 

para o culti vo da batata yacon, no Bairro Sarapuí 
dos Godinhos. Donizete Prestes de Oliveira, 40 
anos, é pioneiro no planti o do tubérculo, iniciado 
em 1994, com mudas vindas do Japão. Alimento 
considerado funcional, o principal atrati vo da 
cultura do yacon é o baixo custo de produção. 
Em média, 70 produtores rurais produzem a 
variedade no município. Quase 500 toneladas 
anuais saem das terras da família para centrais 
de abastecimento de Campinas, São Paulo e Rio 
de Janeiro.

O culti vo pode durar o ano todo. O planti o é 
iniciado no mês de abril e após sete meses o 
alimento está apto para a colheita, que pode 
ocorrer até no máximo quatorze meses. Após 
esse período, as plantas secam e formam-se as 
mudas para a próxima safra.

O preço médio da caixa com 20 kg custa em 
torno de 25 reais. Em geral, a batata yacon é 
consumida in natura e saladas. A novidade, 
segundo Donizete, é que parte da produção está 
sendo comercializada para a produção de suco, 
ainda em caráter experimental.  

Além do yacon, cenoura, repolho, abobrinha 
italiana, jiló e batata doce são produzidas na 
propriedade.

Outras informações podem ser obti das pelo 
número de telefone que segue: 15 99755-6583

Texto/Colaboração: Aline Nunes

Fotos: Aline Nunes

Mudas de yacon para a próxima safra

Preço médio da caixa com 20 kg custa em torno de R$ 25,00

Quase 500 toneladas anuais saem das terras da família para centrais 
de abastecimento de Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro
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Dia das Crianças
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Comércio se prepara para o Dia das Crianças

O comércio se prepara para o Dia das Crianças. 
Em meio a pandemia, a data é vista com oti mismo 
entre os lojistas para alavancar as vendas neste 
período que a economia brasileira mostra 
pequena recuperação após sofrer com medidas 
de isolamento social.  

O cenário de expectati vas para a data em 2020 
é diferente do que era visto no ano passado, 
quando todo o contexto indicava um bom 
crescimento nas vendas. Alguns comerciantes 
mais oti mistas esperam leve aumento para este 
ano, mas outros preveem que as vendas serão 
iguais ao mesmo período de 2019 em razão da 
Covid-19. 

Com isso, é exigido adaptações por parte 
do varejo. Uma dessas mudanças está no ti po 
de produto ofertado. Com grande parcela das 
crianças ainda sem esti mati va de data para 
voltar às aulas, os brinquedos ganham maior 
importância. Assim, é esperada uma maior 

procura pelos educati vos e pelos que têm uma 
capacidade de entreter por um longo tempo. Os 
lojistas também apostam na venda de roupas 
infanti s e calçados.

Além disso, o varejo também tende a 
acompanhar as tendências da sociedade e 
diversifi car ainda mais oferta. Dessa forma, o 
foco do Dia das Crianças não fi cará apenas nos 
brinquedos. Os eletrônicos terão um importante 
papel na estabilidade das vendas, já que a 
pandemia trouxe várias novas necessidades 
tecnológicas, inclusive para os mais novos. Agora, 
as crianças realmente precisam de celulares e 
computadores, pois a educação está deslocada 
para os ambientes virtuais. 

Sabendo disso, os pequenos lojistas 
especializados em produtos infanti s já estão 
preparados para todas as mudanças que 2020 
trouxe para o Dia das Crianças, oferecendo canais 
de atendimento virtual, como o Whatsapp e o 
Facebook, realizando entregas mais rápidas e 
aumentando a variedade dos produtos.
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Semana Nacional de Trânsito
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“Perceba o risco, proteja a vida”
Tema da Semana Nacional de Trânsito 2020

Comércio segue normas sanitárias para atender 
consumidores

O mês de setembro é marcado nacionalmente pela 
realização da Semana Nacional de Trânsito que conta com 
um tema diferente a cada ano, defi nido pelo Departamento 
Nacional de Trânsito (DENATRAN). Em 2020, por conta 
das medidas de isolamento social para enfrentamento 
da pandemia do novo coronavírus, estão em andamento 

ações realizadas de forma digital, com o intuito de levar a 
importância da educação no trânsito para o dia a dia das 
pessoas.

Professores e agentes de trânsito gravaram vídeos de 
conscienti zação para alunos da Rede Municipal de Ensino 
sobre a importância de cada ati tude no trânsito. Também 
foram feitas ati vidades e outras publicações sobre o tema. 
“Valorizar a vida em primeiro lugar e fazer com que todos 
adotem novas condutas. Esse é o objeti vo das ações que 
são aplicadas em videoaulas”, destaca a Diretoria de 
Transporte e Mobilidade Urbana.

Essa é uma realização da Prefeitura, por meio da 
Secretaria de Serviços Públicos e Transporte e Diretoria de 
Transporte e Mobilidade Urbana, com o apoio da Guarda 
Civil Municipal, Secretaria de Educação, Polícia Militar (PM) 
e Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP).

segurança aos seus clientes, como disponibilizar aos 
consumidores e funcionários álcool em gel, permiti r 
a entrada no estabelecimento somente com o uso de 
máscara, observar distância mínima de 1,5 metro entre 
pessoas durante atendimento e espera, considerar a 
capacidade de clientes no interior da loja,  oferecer 
informações visíveis ao público com as orientações 
das normas para contenção da Covid-19 nas áreas de 
circulação e uso comum, entre outras relevantes ações.

É importante que todos os empresários se atentem 
às normas para que o município não corra o risco de 
regredir de fase, mas sim, haja progressão e retomada 
da economia e nas vendas no comércio. Neste momento 
de transformação e novas medidas adotadas devido a 
pandemia, a Associação Comercial e Industrial de Piedade 
– ACIP está à disposição para ti rar dúvidas dos associados 
e empresários.

Desde março deste ano, quando iniciou-se a pandemia, 
o comércio passa por diversas fases de adaptação em 
razão de normas sanitárias que evitam a propagação do 
novo coronavírus (Covid-19). 

Atualmente, Piedade permanece na fase amarela do 
Plano São Paulo do Governo do Estado e os comerciantes 
estão atentos a importantes medidas que oferecem 
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Comércio
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Vendas online e delivery marcam nova 
realidade das empresas

Os aplicati vos e as redes sociais passaram 
a ter um papel crucial nos últi mos três 
meses. No total, 83% das empresas 
consultadas afi rmam que estão uti lizando 
essas ferramentas para incremento nas 
vendas. É o que demonstra pesquisa da 
Boa Vista realizada em junho e que ouviu, 
em todo o Brasil, 1.260 empresários dos 
setores indústria, comércio e serviços.

Desde o advento da crise, 45% das 
empresas procuraram se adaptar à nova 
realidade e 69% afi rmam que as ações 
tomadas serão permanentes no futuro. 
Entre as iniciati vas implantadas diante do 
atual cenário incluem-se as vendas online 
e o delivery. No setor da indústria, bem 
como em empresas de médio e grande 
porte, destaca-se o home offi  ce como 
ação de “adaptação e sobrevivência”, e 

consequente redução de custos.
Outro dado importante é que 47% 

dos empresários procuraram  por novas 
tecnologias que trouxessem mais clientes, 
mas ao mesmo tempo 62% conti nuam 
em busca de soluções para reduzir a 
inadimplência. Já no que se refere a 
oportunidades geradas durante a crise, 
apenas 16% das empresas afi rmam ter 
obti do alguma vantagem para os negócios.

O levantamento feito pela Boa Vista 
também constatou que para 88% dos 
empresários do País só deverão retornar 
ao ritmo normal no longo prazo, ou seja, os 
resultados deverão começar a aparecer ao 
fi nal de 2021. E 68% das empresas ainda 
requerem apoio para conseguir sobreviver 
e 85% anseiam por conseguir crédito com 
menos burocracia.
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SAC 0800 724 7220  Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 724 0525. Ouvidoria 0800 646 2519.

 

A gente pode
pelo seu 
negócio. fazer mais

O momento pode ser desafiador, 
mas você não está sozinho. 
Conte com as nossas soluções 
para facilitar a gestão do fluxo 
de caixa da sua empresa. 

Vamos trocar uma ideia? 

Acesse sicredi.com.br e saiba mais.

• Cobrança
• Folha de pagamento
• Máquina de cartões

• Cartão empresarial
• E muito mais
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