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Natal 
Iluminação natalina será 
instalada nas ruas centrais, 
calçadão e praças

Networking
Ter rede de relacionamento 
é essencial para qualquer 
empreendedor

Dia 17 de novembro a Feira Noturna completará um ano. 
Para marcar a data, a ACIP preparou diversas ações:  
apresentação da Banda Lyra São João e muito mais

Plantão SCPC 
ACIP divulga dias e 
horários de funcionamento 
de dezembro  

Feira Noturna 
completa 1 ano
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Editorial

José Fernando Rosa Maciel
Presidente Executivo

É com imensa alegria que a Associação Comercial e 
Industrial de Piedade – ACIP vai comemorar um ano da Feira 
Noturna dos Produtores de Piedade no dia 17 de novembro de 
2017. Serão completados 12 meses ininterruptos, cerca de 50 
semanas, todas às sextas-feiras, no estacionamento do Terminal 
Rodoviário “Arthur Hess”, oferecendo produtos fresquinhos aos 
moradores de diversos bairros do município, além de turistas.   

É com orgulho que a ACIP implantou este projeto pioneiro 
na cidade que impulsiona a agricultura e oferece oportunidade 
de renda aos pequenos produtores, que trabalham junto aos 
seus familiares. Foram meses de reuniões e planejamento 
entre diretores da entidade e representantes do poder público 
municipal para que a Feira pudesse se tornar realidade.

Além dos produtos de qualidade e com preços abaixo do 
mercado, a Feira já virou um local de lazer e descontração, 
onde familiares e amigos se encontram para saborear 
pasteis ou pratos da culinária japonesa comercializados 
nas barracas que beneficiam entidades do município, que 
recebem parte do lucro da venda dos produtos. Uma ação 
social planejada pela ACIP.

Os moradores e turistas também encontram barracas de 
turismo e de artesanato, além de ouvir som ao vivo de cantores 
de Piedade, uma iniciativa que apoia o setor cultural da cidade.

Por estes e muitos outros motivos, a ACIP convida a 
todos para participar das atividades que irão comemorar 1 
ano de Feira Noturna dos Produtores de Piedade. Será no 
dia 17 de novembro, a partir das 18h, na Rodoviária. Terão 
muitas atrações musicais, brinquedos para criançada, entre 
outras ações.

Contamos com a presença de todos.

1 Ano de Feira Noturna
Associação Comercial e Industrial de Piedade
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Natal 2017

Auto Elétrica e Mecânica Agapito
 Conceito Marcenaria - Luly Modas - Open Coworking

Associação Comercial e Industrial de Piedade

Novos Associados

ACIP e Prefeitura instalarão iluminação 
de natal nas ruas centrais de Piedade

O presidente da Associação Comercial e Industrial de 
Piedade (ACIP), José Fernando Rosa Maciel, se reuniu 
com o vice-prefeito Júnior JK para discutir ações que 
serão promovidas pela entidade e Prefeitura no cen-
tro comercial do município no mês de dezembro, em 
comemoração ao Natal. A reunião foi realizada no dia 
24 de outubro, na ACIP, e também contou com as pre-
senças dos diretores Sérgio Luiz Moreira, Jair Fresneda 
e Anderson Luis Girotto, dos gerentes Felipe Venturelli 
e Marcos Sanctis e do diretor municipal de cultura, José 
Marcos Dias Rodrigues. 

No encontro, os representantes da Associação e do 
Poder Público Municipal conversaram sobre diversos 

Praças, Calçadão e Arcos da ACIP também receberão decoração natalina

assuntos, entre eles, a Caravana de Natal da Coca-Cola 
– prevista para passar no município no dia 1º de dezem-
bro, data também planejada para a instalação da ilumi-
nação de Natal e dos enfeites natalinos nos arcos da ACIP 
localizados nas Ruas Comendador Parada, Cônego José 
Rodrigues e Araújo Leite. Ainda receberão iluminação o 
Calçadão e as praças da Matriz, Rodoviária e Bandeira.

Na ocasião, foi apresentado o Natal Cultural, evento 
que contará com as apresentações musicais e artistas de 
Piedade. “Junto à Prefeitura, planejamos algumas novi-
dades para este ano, sempre com a proposta de forta-
lecer e impulsionar o comércio do município”, afirma o 
presidente da ACIP.

Na ocasião, foi apresentado o Natal Cultural, evento que contará 
com apresentações musicais de artistas de Piedade

Foto: J.A Comunicação
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Open Coworking inicia seu 
funcionamento em Piedade 

Uma maneira inovadora de se pensar o ambiente de 
trabalho. Trata-se do coworking, um espaço compartilha-
do, onde profissionais independentes têm acesso a uma 
estrutura completa para trabalhar e desenvolver proje-
tos. “São 16 estações de trabalho, duas salas de atendi-
mento, sala de reunião, Wi-Fi, além da disponibilidade de 
uma secretária para receber correspondências e atender 
ligações”, conta Jessica Tura, sócia-proprietária da Open 
Coworking, empresa pioneira no ramo do coworking em 
Piedade, que iniciou suas atividades em 16 de outubro.

Foto: J.A Comunicação

Foto: Divulgação

De acordo com Jessica, uma das características do 
coworking é proporcionar ao usuário o aumento no nú-
mero de seus contatos profissionais. “Nossa missão é ofe-
recer um espaço funcional, inspirador, saudável, moderno 
e com muito network”, destaca. Além do espaço físico, a 
Open Coworking oferece cafeteria, massagista e convê-
nios com o comércio. “Empresas parceiras oferecerão 
descontos aos nossos clientes”, complementa.

Para utilizar a estrutura da Open Coworking, o clien-
te tem opção de diversos pacotes a partir de R$ 99,00 
mensais. “Uma das principais vantagens de trabalhar 
neste ambiente é a economia. O profissional poderá 
utilizar todas as instalações sem se preocupar em pa-
gar aluguel, contratar secretária ou serviços de limpe-
za”, finaliza a sócia-proprietária da empresa. A unidade 
fica localizada na Av. Coração de Jesus, 237, Vila Olinda. 
Outras informações pelo telefone (15) 3244-5129 ou (15) 
98812-1525.

Para utilizar a estrutura da 
Open Coworking, o cliente tem opção de diversos 
pacotes a partir de R$ 99,00 mensais.

José Fernando Rosa Maciel, presidente da ACIP, e 
Vicente Pereira, diretor de eventos da Associação, 
participaram da inauguração do espaço
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Evento

Reginaldo Xavier ao lado do presidente da ACIP, 
José Fernando Rosa Maciel

A rodada de Negócios Contou com 
participação de 25 pesoas

Fusca da Alegria passa pelas ruas centrais de Piedade

Comerciantes participam de Rodada de Negócios na ACIP

Muitas pessoas que passaram pelas principais ruas do centro 
de Piedade no dia 21 de outubro (sábado) se surpreenderam 
ao ver o Fusca da Alegria, um veículo personalizado com mais 
de 1.200 objetos curiosos, como brinquedos e diversos outros 

A Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP), em 
parceria com a MarkeTÁ, escola de marketing estratégico, re-
alizou evento Rodada de Negócios, no dia 19 de outubro, no 
Auditório “Helmut Kurt Schneider”, da própria entidade. 

Para efetivar inscrição na Rodada, os participantes fizeram 
doação de um litro de leite para a Santa Casa de Misericórdia 
de Piedade.  O objetivo do evento foi estimular a prática do 
networking, ato que indica a capacidade de estabelecer rede 
de contatos ou conexão com algo ou alguém. “Após as orien-
tações sobre como fazer o networking, os comerciantes parti-
ciparam da Rodada de Negócios, onde cada um saiu com no 
mínimo cinco novos contatos profissionais”, destaca Graciane 
Leite, representante da MarkeTÁ. De acordo com a ACIP, o even-
to contou com 25 participantes. A Associação promove diversas 
palestras e eventos deste tipo para garantir qualificação aos 
participantes e fortalecer ainda mais o comércio piedadense. 

itens.  O veículo, de propriedade do vendedor Reginaldo Xavier, 
de Sorocaba, chegou por volta das 10h no Posto do Pedrão e 
seguiu para a Praça Coronel João Rosa (Matriz), onde perma-
neceu por quase 2horas. Admirados, o público fotografou e 
tirou selfies com o fusca, que depois seguiu para alguns bairros 
próximos, passou pela Avenida Coração de Jesus, pelas duas 
“Marginais” e por vias centrais do município. Por onde passava, 
chamava a atenção de todos. O Fusca da Alegria foi trazido 
para o município por intermédio da Associação Comercial e 
Industrial de Piedade (ACIP). 

Fotos: Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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Feira Noturna

Feira Noturna da ACIP comemora 
seu primeiro aniversário

A Feira Noturna dos Produtores de Piedade, organi-
zada pela Associação Comercial e Industrial de Piedade 
(ACIP), vai comemorar seu primeiro aniversário no dia 17 
de novembro. Para marcar a data, a ACIP preparou uma 
programação especial repleta de atrações para o público. 
A edição de aniversário da Feira Noturna promete muita 
música e diversão.

Diversas apresentações de músicos do município pre-
tendem animar a festa. Ritmos como sertanejo, MPB, rock 
nacional, reggae e música instrumental vão agitar o pú-
blico presente. Entretenimento garantido também para 
as crianças que poderão se divertir em brinquedos como 
cama elástica, piscina de bolinhas e tobogã. 

O evento, que ocorre todas as sextas-feiras, tem atraí-
do grande público e já se tornou tradicional para muníci-
pes e turistas. A Feira oferece verduras, frutas e legumes 
fresquinhos, além de barracas gastronômicas de pastel, 
culinária oriental e produtos típicos do interior.  

A iniciativa fortalece os agricultores locais e fomenta a 
economia do município. A população é beneficiada , pois 
tem acesso a produtos de qualidade cultivados aqui

 

Fotos: J.A Comunicação

O consumidor encontra grande variedade de produtos de qualidade a preços acessíveis
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Rose de Oliveira é uma das produtoras que 
participa da Feira desde seu início

Vanessa Moreti mudou-se de São Paulo 
para Piedade para ser agricultora e diz
não se arrepende da decisão

Banda Lyra São João será uma das atrações 
da edição de aniversário da Feira

Consumidor demonstra satisfação com a iniciativa

ACIP divulga plantão SCPC que ocorrerá em dezembro
A Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) informa que vai realizar plantão para atendimento e consultas ao 

SCPC em dezembro. Do dia 4 ao dia 9 até as 20h, do dia 11 ao dia 23 atendimento até as 22h e no dia 24 até as 20h. O plantão 
também ocorrerá no domingo, dia 17 de dezembro, das 9h às 18h. O horário de início dos atendimentos é a partir das 8h30 de 
segunda a sexta-feira e a partir das 9h aos sábados. Consultas on-line podem ser feitas 24 horas por dia.

Relação produtor consumidor
A relação entre produtor e consumidor é uma das prin-

cipais vantagens de se comprar na Feira. “Para o produtor 
é ótimo, pois esse espaço garante o comércio direto, onde 
não dependemos de terceiros para transportar nossos 
produtos. Para o consumidor isso significa hortaliças mais 
frescas e com mais qualidade, além do preço menor”, 
explica Vanessa Moreti que comercializa brócolis, alface, 
alho poró, cebolinha, entre outros. 

Rose de Oliveira é outra produtora que possui barra-
ca na Feira. Ela comercializa tomate, abobrinha, cenoura, 
pepino japonês, entre outros produtos. “Quem compra 
na Feira fortalece o que é da nossa terra”, complementa. 

O consumidor se sente satisfeito. É o que demonstra 
Rogério Domingues. “Venho toda sexta-feira buscar pro-
dutos. Aqui encontramos diversos produtos com preços 
mais acessíveis e de qualidade vindos diretamente da 
roça”, finaliza. A Feira Noturna dos Produtores de Piedade 
acontece das 18h às 21h, no estacionamento do Terminal 
Rodoviário “Artur Hess”.
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Indústria

Indústria deve fechar o ano de 2017 
com crescimento de 2,6%

O Centro de Macroeconomia Aplicada (CEMAP) da 
Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getulio 
Vargas (FGV EESP), com base em modelos próprios de 
previsão atualizou as projeções para a produção indus-
trial a partir dos dados da Pesquisa Industrial Mensal 
divulgados pelo IBGE no dia 3 de outubro.

De acordo com o coordenador do CEMAP, Emerson 
Marçal “apesar da queda da produção industrial de -0,8% 
em agosto frente à julho no dado ajustado sazonalmen-
te, a projeção de crescimento para indústria geral no 

acumulado em doze meses ao final do ano de 2017 é de 
2,6%. O destaque será a indústria de bens de consumo 
duráveis. Há também uma recuperação na indústria de 
bens de capital, embora bem longe de recuperar as que-
das acumuladas desde 2014”. 

A Escola de Economia de São Paulo da Fundação 
Getulio Vargas (FGV EESP) tem a missão de contribuir 
para o desenvolvimento do país por meio do conheci-
mento da realidade brasileira e do fortalecimento da 
identidade nacional.

Fonte: Portal Fator Brasil

Foto: Divulgalçao
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Comércio

Dados da Boa Vista SCPC mostram que Vendas 
para o Dia das Crianças com indicadores nacional 

sobem 2,7% em 2017

Dados da Boa Vista SCPC (Serviço Central de Proteção 
ao Crédito) mostram que em 2017 as vendas do comér-
cio para o dia das crianças aumentaram 2,7% quando 
comparadas aos resultados de 2016. Dessa forma, o 
indicador para a data comemorativa tornou a subir após 
2 anos consecutivos de queda, quando variou -4,2% em 
2016 e -3,4% em 2015, mantida base de comparação.

 Em comparação com as demais datas comemorativas 
do ano, o Dia das Crianças também volta a demonstrar 
maior otimismo do consumidor em suas compras, uma 

vez que no Dia dos Pais houve queda de 0,5% das vendas 
varejistas deste ano na comparação com 2016, diferen-
temente das demais datas comemorativas deste ano, 
que já vinham apresentando crescimento.

 Dessa forma, a elevação segue em linha com a tendên-
cia de aumento do comércio e da atividade econômica 
em geral, ambiente que contempla um reaquecimento 
gradual do mercado de trabalho e retorno do consumo 
das famílias. O cálculo do volume de vendas para esta 
data é baseado em uma amostra das consultas realizadas 
no banco de dados da Boa Vista SCPC, com abrangência 
nacional. Para este dia das crianças foram consideradas 
as consultas realizadas no período de 1 a 12 de outubro 
de 2017, comparadas às consultas realizadas entre 1 e 
12 de outubro de 2016.

Vendas em Piedade e região
Segundo divulgado pela mídia regional, as vendas 

no comércio em Sorocaba e em algumas cidades da 
região tiverem pequeno aumento na comparação com 
o mesmo período do ano passado. O desempenho do 
comércio este ano para o Dia das Crianças foi de, em 
média, 3%.

Para alguns comerciantes de Piedade, o volume de 
vendas do Dia das Crianças teve pequeno aumento. Já 
outros disseram que se manteve igual ao do ano passado 
e existem também aqueles que observaram uma queda 
no movimento, alegando a instabilidade econômica e 
política do país. 

Data comemorativa voltou a subir após 2 anos de queda
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Networking Empresarial

 Ter uma boa rede de relacionamento hoje é essencial 
para qualquer empreendedor. Às vezes o Networking é 
lembrado como um pesadelo pelos mais tímidos, mas 
pode se tornar uma excelente prática dentro das empre-
sas para ampliar as oportunidades de negócios.

A prática do Networking é manter contato com ou-
tros profissionais. Não basta entrar nas redes sociais 
(Facebook, Instagram, Linkedln), adicionar todo mundo 
ou distribuir cartões de visitas para todos. Para se ter e 
administrar uma boa rede de contatos profissionais, não 
basta ter um grande número de interações. É preciso ter 
foco em pessoas com potencial de relacionamento futu-
ro, quer seja cliente, fornecedor, parceiro de negócios, 
sócio ou funcionário.

Sua rede de contatos vai depender da qualidade e não 
da quantidade de pessoas que está nela. Quando partici-
par de um evento (palestras, conferências, cursos, etc...) 
busque interagir com pessoas novas ao invés de manter 
os mesmos contatos já conhecidos. Demonstrar inte-
resse e uma conversa construtiva são fatores essenciais 
para revelar oportunidades de crescimento que podem 
ser aproveitadas futuramente.

Como empreendedor, o Networking é fundamental para 
o crescimento de seu negócio. Fazendo conexões sérias, 
sua rede de contatos pode ser ampliada por ela mesma, 
conforme você e seu negócio são referências e causam boa 
impressão, expandindo ainda mais sua capacidade de for-
mar relacionamentos sólidos, pessoais e profissionais.

Networking não é conhecer muita gente e sim quem você conhece
Foto: Divulgalçao






