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2 motos 0km
ACIP vai sortear

Natal  
Lojistas apostam no crescimento 
das vendas neste período do ano

Para concorrer, compre nas lojas participantes que estão identificadas com banner 
da Campanha da ACIP, peça seu cupom, deposite nas urnas e boa sorte !

Aniversário da Ecil
Presidente da ACIP participa de 
aniversário de 87 anos da empresa

Sexta é dia de Feira
População prestigia Feira Noturna 
dos Produtores de Piedade

Honda FAN 160 START 

Honda FAN 125 I KS
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Editorial

José Fernando Rosa Maciel
Presidente Executivo

O comércio piedadense está em clima de Natal. Lojas decoradas, 
vitrines arrumadas, uma variedade de produtos expostos para 
atrair os consumidores. Este é o melhor período de vendas para 
o comércio no país, que mesmo passando por instabilidade 
econômica em 2016, as pessoas não deixam de comprar presentes 
para seus familiares ou amigos.

 Criatividade e comunicação são ingredientes que não podem faltar 
em uma receita de sucesso para as empresas atraírem clientes neste 
fim de ano, já que os consumidores andam mais exigentes, escolhendo 
não só a melhor comida, mas também o melhor tempero. 

 É preciso criar promoções e oferecer condições de pagamentos 
como já é feito tradicionalmente todos os anos. Também é importante 
investir em treinamento dos colaboradores para que todos realizem 
um bom atendimento. Outro fator relevante que os lojistas devem 
ficar atentos é oferecer diversas opções de produtos ao consumidor 
entre outras vantagens.

 Estes e tantos outros fatores são relevantes no processo de venda, 
mas nos dias de hoje é necessário que as empresas abram os olhos 
para o setor de comunicação, ou seja, como e onde o seu produto 
está sendo divulgado. Atualmente vivemos o período da velocidade da 
informação e as empresas mais atentas estão atraindo mais clientes. 
Além dos meios convencionais que dão retorno, como por exemplo, 
jornais, rádio, outdoors, carro de som, pessoas contratadas para 
anunciar as promoções dentro das lojas, cartazes promocionais, entre 
outros, apostem também na divulgação nas redes sociais, como o 
Facebook, Instagran e Twitter.  A ideia é de que sua ação possa atrair o 
maior número de pessoas possível.

 Para ajudar a impulsionar e fortalecer as vendas neste período de 
natal, a ACIP também faz sua parte com a Campanha Aqui eu Moro, 
Aqui eu Compro, que vem refletindo em resultados positivos no 
comércio local nos últimos anos. Para esta ação de natal, a Associação 
vai sortear duas motos.

 Comerciantes, aproveitem esse período natalino e usem a 
criatividade, comunicação e todos os elementos que possam ajudar 
no aumento das vendas. A ACIP aproveita a oportunidade para desejar 
sucesso a todos os comerciantes e Feliz Natal e um ótimo 2017. 

Criatividade e comunicação

Associação Comercial e Industrial de Piedade



Dezembro / 2016 3

Comércio

TATIANA CRISTINA TORRES PEREIRA 
(equip. informática)
MECÂNICA MOURA
CARDABA TINTAS
J A S MIRANDA CONTRUÇÕES
M. I. G. FUSETTI
SAGUI SALGADOS

Associação Comercial e Industrial de Piedade

Novos Associados
SÍTIO DOIS IRMÃOS
SÍTIO VANESSA
SÍTIO PAINEIRAS
SÍTIO BALAÃO
SÍTIO PEREIRA
SÍTIO JUSTINO

SÍTIO MACIEL
SÍTIO CASTILHO
MARCOS ZEFERINO
SÍTIO IRMÃOS PEREIRA
SÍTIO FARTURA

Comerciantes têm boas 
expectativas de vendas para 
o final de ano

O comércio piedadense já está em clima de festa. O 
natal está próximo e os lojistas já começam a projetar suas 
vendas para a data. Apesar das tensões econômicas que 
atingem o mercado em geral, o comércio de Piedade se 
demonstra otimista em relação ao mês de dezembro, afinal 
este é o período mais movimentado do ano.

Atuante no ramo de presentes desde 2014, a Morato 
Presentes, localizada na Rua Cônego José Rodrigues, 134, 
Centro, comenta sobre a chegada do natal. “Nosso ramo 
depende das datas comemorativas. Apesar de estar difícil, 
esperamos que haja um grande aumento da procura dos 
clientes”, relata Oranice Morato, proprietária da loja. “O forte 
da nossa loja é a comercialização de alianças e semi joias”, 
aponta Morato. Além desses itens, o comércio oferece ainda 
outros tipos de presentes, como pelúcias, bolsas, perfumes e 
outras variedades. Trabalha com descontos e parcelamento 
em até seis vezes no cartão. Entre em contato pelo telefone: 
(15) 3244-2289.

Outro comércio que demonstra boas expectativas para 
o fim de ano é a loja Ki Barato. “Abrimos as portas o ano 
passado e, mesmo em meio a crise, obtivemos resultados 
interessantes. Se atingirmos os mesmos números de 2015 

já estaremos satisfeitos”, afirma a administração da loja. A 
Ki Barato comercializa utilidades domésticas e uma grande 
variedade de brinquedos e acessórios. Produtos a partir de 
R$ 1,00. Aceita todos os tipos de cartão. A loja fica localizada 
na Rua Sebastião Pereira, 5, Centro. Outras informações 
pelo telefone: (15) 3344-3234. 

Wilson Cardoso, proprietário da Robell Calçados, rede de 
lojas tradicional da cidade e atuante no mercado há 45 anos, 
também espera bons resultados para o fim de 2016. “Óbvio 
que não vemos a atual situação com possibilidade de grandes 
explosões de vendas, mas estamos otimistas, pois o final 
do ano sempre nos trás resultados consideráveis”, afirma o 
empresário. A Robell Calçados conta com 22 funcionários 
divididos em três lojas. Duas delas ficam localizadas no 
centro de Piedade: Rua Comendador Parada, 64 e Rua Araújo 
Leite, 124. A loja trabalha com linha completa de calçados 
masculinos, femininos e infantis e oferece pagamentos no 
crediário em até seis vezes sem acréscimo, no cartão de 
crédito e cheque pré-datado. Descontos a vista. Outras 
informações podem ser obtidas pelo telefone: 3244-1769.

Fotos: J.A Comunicação
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Empresa

Fotos: J.A Comunicação

Óticas Carol oferece variedade de opções

“Oferecemos tudo no que diz respeito ao setor de ótica”, 
afirma Salvador Ferrer, proprietário da Óticas Carol de Piedade. 
Atuante no comércio do município há mais de 40 anos, a ótica 
trabalha com ampla linha de óculos de grau e óculos escuros. 
Atualmente o comércio conta com três funcionários e fica 

Contas de água, luz e telefone são as “vilãs” do orçamento doméstico

Loja trabalha com ampla linha de óculos de grau e óculos escuros

localizado na Rua Araújo Leite, nº 134 – Centro. Corra aproveitar 
os últimos dias da Black Friday da Carol com descontos em até 
70%, parcelamentos em até seis vezes no crediário e dez vezes 
no cartão sem juros. Outras informações podem ser obtidas 
pelo telefone: (15) 3244-1237.

Pesquisa da Boa Vista SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito), 
feita em todo o Brasil, revelou que as contas de consumo (como as de 
água, luz, gás, telefone e TV a cabo) são consideradas as maiores “vilãs” 
do orçamento doméstico. A fatia dos que apontaram essas contas como 
a principal causa de problemas no orçamento das famílias foi de 37%, um 
salto de 14 pontos percentuais em comparação aos 23% que manifestaram 
essa opinião no ano passado. Em segundo lugar, apareceram os gastos com 
alimentação, lembrados por 29%, uma elevação de 6 pontos percentuais 
na comparação com 2015. Depois vieram impostos e transportes, ambos 
com 8%. As mulheres são as que mais sentem o impacto das contas de 

De 5 a 14 de dezembro: das 8h30 às 20h  -  De 15 a 23 de dezembro: das 8h30 às 22h
Dia 11 de dezembro: Domingo: das 9h às 14h  -   Dia 18 de dezembro: Domingo: das 9h às 18h

Dia 24 de dezembro o expediente será normal: das 8h30 às 18h30
Obs.: o plantão é para atendimento aos associados via telefone para consultas ao SCPC. As consultas online estão disponíveis 24 horas. 

ACIP divulga horário de plantão do SCPC para dezembro

consumo no orçamento doméstico: 40% delas apontaram essas contas 
como causa maior de dificuldades no orçamento, em comparação à fatia 
de 36% dos homens.De acordo com a pesquisa da Boa Vista SCPC, as 
contas de luz pesaram principalmente no orçamento dos consumidores 
das classes D/E (41%). O impacto foi sentido por 34% dos entrevistados 
na classe C e por 29% nas A/B. Quando se usa o critério de perfil de 
consumo, o levantamento mostrou que as contas de luz tiveram impacto 
maior no orçamento dos “muito econômicos” (61%). O item alimentação 
prevaleceu sobre essas contas entre os “muito consumistas” (48%) e os 
“econômicos” (32%).      
            Fonte: www.boavistaservicos.com.br
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Fórum

Fórum  “Como Usar as Redes Sociais 
a Favor da sua Empresa” lota auditório da ACIP

Cerca de 120 pessoas representando diversos segmentos 
do comércio local participaram do Fórum ‘Como Usar as Redes 
Sociais a Favor de sua Empresa’, realizado no Auditório ‘Helmut 
Kurt Schneider’ - da Associação Comercial e Industrial de Piedade 
(ACIP), no dia 22 de novembro. O evento, promovido por meio 
de parceria entre Sebrae e ACIP, destacou a importância da 
utilização das redes sociais para divulgação e relacionamento 
por meio do conhecimento do comportamento do consumidor.

“Hoje, a internet tem 1,7 bilhões de usuários no mundo e 
trabalhar com as redes sociais é realidade já há algum tempo”, 
argumentou o palestrante e consultor do Sebrae, Fabrício 
Guilherme. 

Entre os assuntos apresentados, o consultor explicou formas 
de analisar o perfil de cada cliente, o tipo de conteúdo que 
deve ser publicado, falou sobre dicas de como utilizar melhor 

o Facebook, Instagram, LinkedIn e outras novas tecnologias. 
Fabrício falou ainda sobre a criação de Fanpage para empresas 
e a importância do marketing digital paga. Para o palestrante, 
além de utilizar, é preciso que as empresas contratem uma 
pessoa ou equipe que façam as postagem nas redes sociais de 
maneira profissional. 

O palestrante destacou também assuntos como a relação da 
empresa e cliente, o processo de compra via Internet, o poder 
das redes sociais e as mudanças no mundo dos negócios, os 
desafios da Internet e o consumidor digital.

O Fórum contou com a presença do presidente da ACIP, José 
Fernando Rosa Maciel e também contou com a participação 
do consultor Eduardo Flud. Além do comércio, participaram 
do evento colaboradores das áreas da indústria, turismo, 
agricultura, entre outros setores.  

Fotos: J.A Comunicação

Grande público prestigiou o evento; abaixo, os consultores do Sebrae Fabrício e Eduardo com o presidente da ACIP, Fernando Maciel. Ao final, participantes trocam informações sobre o Fórum. 



Dezembro / 20166

Feira Noturna

Feira Noturna dos Produtores de Piedade 
é realizada com sucesso
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 A Feira Noturna dos Produtores de Piedade, 
iniciada no dia 18 de novembro, no estacionamento da 
Rodoviária, está atraindo grande público. Familiares, 
moradores do município e visitantes estão comprando 
verduras, frutas e legumes com ótimo preço, além de 
levar para a casa produtos fresquinhos.

Para o presidente da Associação Comercial e 
Industrial de Piedade – ACIP, José Fernando Rosa Maciel, 
a avaliação dos primeiros dias da Feira está sendo 
excelente, beneficiando tanto os produtores quanto os 
compradores. “Foram oferecidos produtos de qualidade, 
com preços praticados abaixo do valor de mercado. 
Notamos, ainda, que no primeiro dia do evento, alguns 
agricultores tiveram até que buscar mais mercadorias, 
uma vez que os produtos expostos em suas barracas 
estavam acabando. Estamos certos de que aos poucos 
surgirão mais variedades produzidas em Piedade”, 
destacou Fernando Maciel. “A Feira também tem como 
proposta oferecer um espaço de lazer a todos, além de 
contribuir com as entidades beneficentes do município    
através das barracas da praça de alimentação”, 
completou. O dia da inauguração da Feira contou com 
a presença do presidente e diretores da ACIP e de 
autoridades municipais.

Estacionamento no Ambulatório Médico
A ACIP informa a todos que o estacionamento do 

Ambulatório Médico foi liberado pela Prefeitura para 
que as pessoas que compram na Feira possam estacionar 
seus veículos. A entrada para o estacionamento do 
Ambulatório fica em frente ao Posto Basílio.

Todas as sextas-feiras
A Feira Noturna dos Produtores de Piedade ocorrerá 

todas às sextas-feiras, no estacionamento da Rodoviária, 
das 18 às 21h.

Fotos: J.A Comunicação



Dezembro / 2016 7

Fe
ira

 N
ot

ur
na

 d
os

 P
ro

du
to

re
s d

e P
ied

ad
e



Dezembro / 20168

Ecil 87 anos

Presidente da ACIP participa 
do aniversário de 87 anos da Ecil

No mesmo evento, Fernando Maciel prestigia a inauguração das novas instalações da empresa

Diretor Presidente da Ecil, Nelson Peixoto; presidente da ACIP, Fernando Maciel; prefeita Maria Vicentina e autoridades municipais no aniversário da Ecil e visita às novas instalações da empresa.

Fotos: J.A Comunicação

O presidente da Associação Comercial e Industrial de 
Piedade – ACIP, José Fernando Rosa Maciel, foi convidado para 
participar do aniversário de 87 anos da Ecil no Brasil (sendo 
41 em Piedade) e a inauguração da nova unidade fabril da Ecil 
Produtos e Sistemas de Medição e Controle Ltda. O evento foi 
realizado no dia 18 de novembro e contou com a presença do 
Diretor Presidente da Ecil, Nelson Peixoto Freire, da sua esposa 
Dirce de Carvalho Freire, de seus filhos e familiares, da prefeita 
Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, do vice-prefeito 
Renaldo Correa da Silva, do vereador Nelson Prestes de Oliveira, 
de diretores e colaboradores da empresa e convidados.

Fernando Maciel acompanhou a cerimônia de descerramento 
da placa inaugural das novas instalações da empresa, conheceu 
os departamentos e presenciou o discurso do presidente da 
Ecil, que em algumas de suas palavras, destacou: “Esses 61 anos 
que participo do Grupo Ecil trouxeram lembranças que marcam 
minha carreira profissional como cidadão da indústria na área de 
controle de Processos Industriais e ativa atuação nas entidades 
de classe que representam o setor industrial Eletro-Eletrônico. 
Acredito que hoje realizo a comemoração de um grande sonho. 
Agradeço Piedade pelo permanente apoio desejando que juntos 
caminhemos para o Centenário”, Nelson Freire. 



Dezembro / 2016 9

Agricultura

Cogumelos são colhidos todos os dias. Prática garante produção do substrato por mais tempo.

Cogumelo shiitake produzido em Piedade 
é distribuído em todo o Brasil

Produto pouco explorado no país, o cogumelo shiitake 
é uma das variedades cultivadas em Piedade. Em tempos 
de instabilidade econômica, esse tipo de cogumelo tem se 
popularizado e se tornado uma opção rentável de cultivo. 
Prova disso é o trabalho de Marcio Ishihara, realizado no Bairro 
da Liberdade. Ishihara é produtor de shiitake há quatro anos e 
distribui o produto para diversas capitais do país. “O shiitake 
cultivado aqui segue principalmente para a grande São Paulo, 
Curitiba, Florianópolis, Brasília, dentre outras capitais e regiões 
metropolitanas”, afirma o agricultor. São 700 quilos do cogumelo 
colhidos por semana.

O shiitake de Ishihara se desenvolve em substratos dentro de 
câmaras frias. Ele explica que o cogumelo deve ser mantido em 
salas controladas que proporcionem oscilação de temperatura. 
“É na oscilação térmica que ele cresce. Por isso a produção é 
realizada dentro de ambientes controlados. Outros fatores que 
influenciam no desenvolvimento do shiitake é a luz e umidade 
do local”, salienta.

Não há utilização de recurso químico para desenvolver o 
fungo. “Totalmente orgânico”, destaca Ishihara, que aprendeu a 
cultivar cogumelos por meio de livros trazidos do Japão. “Essas 
técnicas são pouco conhecidas aqui no Brasil. Já recebemos 
por aqui diversos pesquisadores de universidades que vieram 
buscar aprendizado”, complementa.

As propriedades deste alimento são muitas. É altamente 
energético, pois contém Niacina e vitamina B3. Rico em selênio 
responsável pela saúde dos vasos sanguíneos e controle do 
funcionamento dos hormônios da tireóide. Possui ainda alta 
concentração de zinco, manganês e cálcio. “Pode ser usado 
como aperitivo, em saladas e até na pizza. Tem crescido muito, 
pois começou a fazer parte da mesa do brasileiro. Não sentimos 
a crise por causa disso”, finaliza o produtor.



Campanha ACIP

Campanha da ACIP vai sortear duas motos

Ganhadores dos prêmios da Campanha Aqui eu Moro, 
Aqui Eu Compro, sorteados no mês de outubro

Chegou a hora mais esperada da Campanha ‘Aqui eu Moro, 
Aqui eu Compro’, promovida pela Associação Comercial e 
Industrial de Piedade – ACIP. Serão sorteadas duas motos 
zero quilômetro. Para participar e ter grandes chances de 
ganhar, o cliente deve comprar nas lojas participantes da 
Campanha, preencher os cupons e depositar nas urnas. 
Os estabelecimentos comerciais que fazem parte desta 
ação estão identificados com banner da Campanha, que 
neste mês de dezembro tem o objetivo de impulsionar as 
vendas no comércio no período de Natal, beneficiando os 
comerciantes e consumidores do município. Desde agosto, 
mês de início da Campanha, a ACIP já sorteou TVs de 32”, 
Notebook, Tablet, PaySation, Bicicleta e Smartphone. Agora, 
serão sorteadas duas motos: uma Honda FAN 160 START e 
uma Honda FAN 125 I KS. Os sorteios ocorrerão no dia 7 de 
janeiro, na Praça da Matriz.

Paulo Cesar V. Martins, morador da região central do município, ganhou uma bicicleta Azonic Thander, aro 29, quadro de 
alumínio, cambio shimano de 21 marchas, freios a disco e suspensão dianteira.  O sortudo adquiriu seu cupom na Casa Zé 
Pereira. Alzenir da Cunha Oliveira também foi sorteada e recebeu um Play Station 4, com 500G de HD e controle dual shock. 
Ela mora na Vila Maria e adquiriu seu cupom no Auto Posto Basílio. Os prêmios foram sorteados no dia 29 de outubro, na 
sede da Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP). O presidente da Associação, José Fernando Rosa Maciel, realizou 
a entrega dos prêmios aos ganhadores no dia 31. Este foi o terceiro sorteio da Campanha “Aqui eu Moro, Aqui eu Compro”.

Fotos: J.A Comunicação

Presidente da ACIP acompanhado dos ganhadores dos prêmios e de representantes
das lojas onde os clientes compraram seus produtos.

Fernando Maciel confere cupons sorteados no dia 29 de outubro.

Honda FAN 160 START Honda FAN 125 I KS



Evento

Presidente da ACIP prestigia FEIRATUR
Fernando Maciel esteve ao lado do secretário de turismo do estado

Secretário de Estado de Turismo, Laércio Benko; presidente da ACIP, Fernando Maciel e diretora de turismo, Liyouca Sakaguchi, na Feiratur, que atraiu bom público.

Stands instalados na festa receberam visitantes e autoridades municipais

Fotos: J.A Comunicação

O presidente da Associação Comercial e Industrial 
de Piedade (ACIP), José Fernando Rosa Maciel, esteve 
presente na Feira Regional de Agricultura e Turismo 
Rural (FEIRATUR), realizada no recinto de festas da 
Associação Cultural e Esportiva de Piedade (ACEP), o 
Kai Kan, nos dias 4, 5 e 6 de novembro. Fernando Maciel 
teve a honra de conversar com o Secretário de Estado 
de Turismo, Laércio Benko, que prestigiou o evento no 
sábado (5) e no domingo (6). 

O secretário esteve no stand do Governo do Estado 
de São Paulo recebendo autoridades municipais de 

Piedade e região – prefeitos e futuros prefeitos –, 
ocasião que conversaram sobre a importância da Feira 
e investimentos para os municípios.

 O presidente da Associação também esteve ao lado 
da diretora de turismo, Liyouca Sakaguchi. Na ocasião, 
participou de palestras e visitou os diversos stands no 
local. Na FEIRATUR, que atraiu turistas, profissionais 
do setor e população, foram promovidas diversas 
atividades, entre palestras e oficinas. O evento foi 
organizado e promovido pela empresa Conteúdo Brasil 
Feiras, em parceria com a Prefeitura.




