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Editorial

José Fernando Rosa Maciel
Presidente Executivo

Não podíamos deixar de enaltecer a importante festa 
promovida em comemoração ao primeiro ano da Feira Noturna 
dos Produtores de Piedade, realizada no dia 17 de novembro. 
A alegria estava estampada no rosto de todos que prestigiaram, 
apoiaram e ajudaram efetivamente na organização desta 
belíssima ação.

A festa reuniu crianças, familiares, turistas e clientes que 
tradicionalmente realizam suas compras na feira, que também já 
se tornou um local de lazer para muitos piedadenses e visitantes.

Neste importante momento para a ACIP, parabenizamos todos 
os feirantes, músicos, representantes de entidades filantrópicas 
e parceiros que estiveram juntos nestes 12 meses de muita luta 
e determinação.

Mesmo passando por alguns momentos difíceis, como não 
poderia ser diferente em razão de um projeto novo para a cidade, 
soubemos superar cada etapa e vamos continuar caminhando 
em frente, passo a passo, em busca de novos objetivos.

Esta será a matéria principal desta edição, que traz muitas 
outras notícias relevantes para o leitor.

Aproveitamos a oportunidade para desejar a todos 
comerciantes, agricultores, profissionais da indústria e associados 
ótimas vendas neste período de natal e um ano novo repleto de 
novas conquistas.

Aniversário do tamanho 
que a feira merece

Associação Comercial e Industrial de Piedade
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Natal 2017

União Industria e Comércio de Insumos Agrícolas
Círculo Piedadense de Orquidófilos

Associação Comercial e Industrial de Piedade

Novos Associados

Fotos: J.A Comunicação

Caravana de Natal da Coca-Cola

A tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola mais uma 
vez trouxe para Piedade a alegria para crianças e familiares 
que lotaram ruas e praças do município. O evento foi reali-
zado no dia 1º de dezembro e passou pelas principais ruas e 
praças de Piedade. Uma frota iluminada, com decoração e 
cenários natalinos, personagens como Papai Noel e, claro, 
o célebre Urso Polar da Coca-Cola. A Caravana reforçou o 
sentimento de gratidão e enalteceu a importância de cada 
detalhe para esta data celebrada em todos os cantos do 
mundo. Este belíssimo evento foi promovido pela Sorocaba 
Refrescos, com apoio da ACIP e Prefeitura. 



Empresa
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Arrazzo Conceito inaugura 
nova loja em Piedade

A Arrazzo Conceito inaugurou em Piedade, no mês de 
novembro, mais uma unidade da sua rede de lojas. O es-
tabelecimento oferece aos seus clientes moda masculina 
e feminina, calçados, acessórios e confecções adulto e 
juvenil. Mais uma opção para o consumidor que procura 
roupas diversas, tênis, sapatos, chinelos, sandálias, entre 
outros produtos em um só lugar.

Fotos: J.A Comunicação

A Arrazzo possui outras quatro lojas instaladas pela re-
gião e faz parte do grupo Rogério Calçados, atuante no 
mercado paulista e catarinense. De acordo com Rogério 
Oliveira, proprietário da empresa, a Arrazzo se diferencia 
pelo preço. “Produtos de muita qualidade com preços 
baixos”, complementa o gestor. A loja está instalada num 
amplo espaço e opera com 18 funcionários. As compras 
podem ser realizadas no crediário ou no cartão de crédito 
em até sete vezes sem juros. Atendimento de segunda a 
sábado, das 9h às 19h. Entre em contato pelo telefone 
3344-2862. A Arrazzo Conceito está localizada na Rua Co-
mendador Parada, 140, Centro (antiga Pernambucanas).

A Arrazzo Conceito oferece 
produtos de qualidade e preço baixo

A loja recém inaugurada atende 
de segunda a sábado das 9h às 19h
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Oficina

Fotos: J.A Comunicação

Os participantes receberam instruções para alavancar seus negócios no mês de natal

Eduardo Flud, consultor do SebareSP, 
foi o palestrante do evento

Comércio part icipa da 
Oficina Ganhe Mercado

Estratégias de mercado e quais maneiras de utilizar 
as ferramentas de marketing foram alguns dos temas 
abordados na Oficina Ganhe Mercado – Foco no Natal, 
promovida pelo Sebrae Aqui Piedade no dia 27 de no-
vembro, no auditório “Helmut Kurt Schneider” – da 
Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP).

O consultor do Sebrae, Eduardo Flud, falou da impor-
tância de ser realizado um planejamento de marketing, 
uma ação que pode fazer a empresa aumentar significa-
tivamente suas vendas, principalmente em datas come-
morativas, como o Natal. “Antes de buscar conquistar o 
mercado, é preciso entender tudo o que está englobado 
nele”, comenta Flud.

Plantão SCPC
A Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) informa que está realizando plantão para consultas ao SCPC para 

associados via telefone. Do dia 4 ao dia 9 o atendimento é até as 20h. Do dia 11 ao dia 23 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.
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Aniversário da Feira Noturna

Feira Noturna dos Produtores de Piedade 
comemora 1 ano em grande estilo

“Precisamos promover um evento que seja do tamanho 
e da importância que a Feira Noturna merece”, assim de-
finiu o presidente da Associação Comercial e Industrial de 
Piedade (ACIP), José Fernando Rosa Maciel, em reunião 
com a gerência administrativa e a assessoria de comuni-
cação da entidade um mês antes da realização da festa. O 
planejamento que antecedeu a comemoração de 1 Ano 
da Feira Noturna dos Produtores de Piedade foi discutido 
e aprovado por todos os diretores da Associação. 

Com o projeto organizado e divulgado, grande público 
esteve presente no estacionamento do Terminal Rodoviário 
“Artur Hess”, no dia 17 de novembro, data do aniversário da 
feira. As crianças se divertiram com a cama elástica, tobogã 
inflável e piscina de bolinhas, brinquedos disponibilizados 
pela ACIP. Elas também ganharam algodão doce oferecido 
pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. 

O público, em sua grande maioria, era formado por fa-
mílias, clientes e turistas que todas às sextas-feiras com-
parecem no local para fazer suas compras nas barracas 
de produtos agrícolas ou na praça de alimentação. Todos 
acompanharam as apresentações musicais de Felipe Su-
rano, Dayane Dóia, Carlinhos Salles e Oziel Antunes. As 
atrações foram realizadas na tenda da Associação. 

Fotos: J.A Comunicação

Centenas de munícipes e turistas passaram pelo local
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A tão grande esperada Banda “Lyra São João” mais uma 
vez fez bela apresentação em um palco montado abaixo 
do quiosque da praça da rodoviária. 

“Com grande satisfação, informamos que em um ano fo-
ram promovidas 53 feiras, com a participação de 17 feiran-
tes, todos famílias de pequenos agricultores que comercia-
lizam produtos cultivados em Piedade”, destacou Fernando 
Maciel. “Incentivamos o turismo rural com suas variedades 
e seus artesanatos que sempre tiveram espaço garantido na 
feira. Estimulamos a cultura, que no período de 12 meses, 
contou com a participação de 13 cantores de Piedade, todos 
se apresentaram por várias vezes, além de duas apresenta-
ções da Banda Lyra São João”, mencionou Fernando Maciel. 

A ACIP também cumpre com importante papel social 
na Feira. Em um ano, foram repassados, aproximadamen-
te, R$ 16 mil para cinco entidades filantrópicas que, em 
forma de parceria, comercializam produtos na praça de 
alimentação. A festa contou com as presenças de direto-
res da ACIP, do prefeito José Tadeu de Resende (PSDB), do 
vice-prefeito Júnior JK (DEM) e da ex-prefeita Maria Vicen-
tina Godinho Pereira da Silva (PSD). O evento foi realizado 
pela Associação com apoio da Prefeitura, por meio da Di-
retoria Municipal de Cultura. 

Banda “Lyra São João” foi a principal atração Felipe Surano 

Dayane Dóia 

Carlinhos Salles Oziel Antunes 

Diretoria da ACIP e Autoridades Municipais Funcionários da ACIP receberam produtos dos agricultores
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Sorteio

Campanha Compra Premiada sorteará mais 5 motos

Cadastre sua empresa no PAT e receba indicação 
de candidatos para Vagas de Emprego

A Campanha Compra Premiada, inédita em Piedade, este 
mês faz referência ao Natal. Durante o ano, a Associação 
Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) sorteou, entre os 
Dia das Mães e o Dia dos Pais, 2 motos, 2 TVs 48” e 2 TVs 

O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Piedade 
(PAT) possui um banco de dados de candidatos para Vagas 
de Emprego, tanto para primeiro emprego quanto candi-
datos experientes que buscam recolocação no mercado 
de trabalho. Cadastre-se no PAT e receba candidatos de 
acordo com o perfil desejado pela sua empresa. 

O PAT ficará responsável por enviar pessoas para va-
gas efetivas, temporárias ou até diarista e não interfere 
no critério de escolha dos mesmos. O serviço é gratuito. 
Interessados devem entrar em contato pelo telefone 
3340-1991 ou ir até o PAT, que fica localizado na Rua 
Procópio Tenório, 26, Centro, munido de CPF ou CNPJ 
da empresa. 

Foto: J.A Comunicação

Foto: Divulgação

32”. Agora, no dia 6 de janeiro, serão sorteadas mais 
5 motos. Esta ação é inovadora no município e tem o 
objetivo de fortalecer e impulsionar as vendas no co-
mércio local.  A campanha continuará com o slogan 
Aqui eu Moro, Aqui eu Compro, já conhecido e aprova-
do pelos lojistas e consumidores. “Continuamos com a 
proposta de mostrar aos consumidores a importância 
de comprar no município e o compromisso de valorizar 
e estimular o comércio de Piedade. Nossas ações visam 
proporcionar ótimos resultados aos lojistas”, afirma o 
presidente da ACIP, José Fernando Rosa Maciel. 

Comprem nas lojas participantes da campanha, 
preencham os cupons e depositem nas urnas. Os sor-
teios das 5 motos ocorrerão no Calçadão, Centro, a 
partir das 13h.
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Agricultura

2º Tecnocampo é realizado em Piedade

A 2ª edição do Tecnocampo, evento promovido pela 
Edir Tomioshi Agrícola Ltda e Base Rural Comercial 
Agrícola Ltda, de Ibiúna, em parceria com a Sakata, Arysta, 
Syngenta, Alltech e Polysack-Ginegar reuniu aproximada-
mente 200 agricultores que passaram pelo local durante 
os dois dias de evento. O Tecnocampo acontece a cada 
dois anos. Em 2017, cinco empresas participaram da mos-
tra. A Sakata tecnologia de sementes, Arysta com tecno-
logia em nutrição, Syngenta com tecnologia em proteção, 
Alltech com tecnologia em manejos biológicos e Polysack 
com tecnologia em plasticultura, os quais expuseram e 
explanaram sobre os seus produtos no encontro.

O evento atingiu as expectativas dos organizadores. 
“Dentro do contexto foi perfeito para nós. Mesmo com a 
forte chuva do dia 16, conseguimos atrair um bom público 
de agricultores. Por fim, o resultado do evento foi de mui-
to sucesso, do qual recebemos um feedback positivo dos 
parceiros e agricultores que estiveram presentes”, afirma 

Milton Nakajima, coordenador da Edir Tomioshi e um dos 
idealizadores do evento. A Edir Tomioshi é especializada 
em sementes e fertilizantes em geral. Está localizada na 
Rua Araújo Leite, 195, Centro. Entre em contato pelo 
telefone (15) 3244-2277. 

Evento reuniu mais de 200 agricultores

Representantes das marcas apresentaram seus produtos



Comércio
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Lojistas demonstram otimismo 
para as vendas de natal

O mês de dezembro é o mais esperado do ano pelos co-
merciantes de todo o Brasil. A data gera boas expectativas 
para as vendas por conta do Natal e outras comemorações 
referentes ao final de ano. O comércio local tem se prepa-
rado para receber os clientes e fechar o ano de 2017 com 
resultados positivos. 

Para Ana Paula, proprietária da Ótica Officer de Piedade, 
dezembro traz otimismo nas expectativas. “Desde que esta-
mos aqui na cidade, o último mês do ano tem sido de aumen-
to de vendas e não esperamos menos para 2017”, destaca a 
empresária. De acordo com Paula, a Officer receberá novas 
linhas de produtos em dezembro. “Receberemos a coleção 
para o alto verão. Também estamos com promoção, onde o 
cliente que compra seu óculos de grau completo leva para 
casa um óculos de sol Officer de brinde”, complementa.

A Ótica Officer oferece consultoria ótica e recente-
mente foi reconhecida como Ótica Modelo pela Zeiss, 
empresa fabricante de lentes e referência no ramo. 
“Sinônimo de trabalho bem feito e comprometimento. 
Nos preocupamos com a saúde do nosso cliente e não 
somente com a venda. 

Foto: Divulgalçao

Nossas atendentes recebem os melhores treina-
mentos para indicar ao consumidor o produto ideal”, 
finaliza. A Officer fica localizada na Rua Cônego José 
Rodrigues, 79, Centro. Outras informações pelo telefo-
ne (15) 3344-2623.

Outro comércio que espera o último mês do ano com 
boas expectativas é a Contra Mão Games. A loja, que 
fica localizada no Calçadão, espera aumento na pro-
cura. O ramo é muito procurado graças aos acessórios 
para celular e relacionados. 

Jovens e adolescentes são o principal público da loja 
e muitos presentes de natal são adquiridos ali. “Esse é 
um dos principais motivos para o aumento das nossas 
vendas”, complementa Amanda Farina, proprietária 
da Contra Mão. Entre em contato pelo telefone (15) 
3244-4785.



Natal 2017

Dezembro / 2017 11

Iluminação de Natal em ruas 
e praças de Piedade

Os arcos da ACIP, localizados nas Ruas Comendador Parada, Cônego José Rodrigues e Araújo Leite, foram decoradas com 
enfeites natalinos. Também receberam decoração as praças da Bandeira, Coronel João Rosa e Rodoviária, além do calçadão, 
da Casa da Cultura e rotatória. Os serviços foram realizados por meio de parceria entre ACIP e Prefeitura.

Atrações do Natal Cultural

Desde o dia 1° de dezembro está sendo realizado o 
Natal Cultural, com diversas atrações promovidas na 
Praça Coronel João Rosa (Matriz). O evento, que prosse-
gue até dia 22 de dezembro, conta com apresentações 
de música, dança e teatro. O evento é promovido pela 
Prefeitura, por meio da Diretoria de Cultura e apoio da 
Associação Comercial e Industrial de Piedade - ACIP.

Confira todas as apresentações que serão 
realizadas na Praça Coronel João Rosa (Matriz):
Dia 11, às 19h; Instrumental Será o Benedito; dia 13, 

às 19h; Oziel e Parcerias; dia 14, às 19h, Cia#Requebra 

Academia Energia; dia 15, às 19h, Xaropinho na Praça;  
dia 17, às 15h, Grupo Doce Refúgio; dia 18, às 19h, 
Felipe Surano; dia 19, às 19h, Louvor de Natal Igreja 
Católica – tema “E o verbo se fez carne e habitou entre 
nós, e vimos sua glória”; dia 20, às 19h, Banda Rocha, dia 
21, às 19h, Banda Ratos na Praça; dia 22, às 19h, Banda 
Voz do Morro.

Teatro na Praça da Bandeira
Na Praça da Bandeira, dia 16, às 15h, será apresentado 

o teatro “O Fantástico Mundo de Pedro”, projeto Bento. 
O Natal Cultural tem atrações para toda família. Prestigie.




