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Feira Noturna
5 anos da Feira é 

comemorado com sucesso 

Natal
Vendas devem movimentar 
comércio neste fim de ano 

Cupom Premiado
Campanha vai sortear

R$ 50 mil em vale-compras 
dia 8 de Janeiro

Iluminação e decoração de Natal 
celebram a vida

Ambientes natalinos instalados pelas ruas, praças e avenidas atraem clientes para 
compras de final de ano; ação foi realizada pela ACIP em parceria com a Prefeitura
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Editorial

Sérgio Luiz Moreira
Presidente Executivo

Associação Comercial e Industrial de Piedade

Chegamos em dezembro. Mês de comemorar o 
aumento das vendas no comércio em razão do período 
de Natal e Ano Novo. Os consumidores visitam lojas 
à procura de presentes que serão entregues aos seus 
familiares e amigos. A Campanha Cupom Premiado da 
ACIP é um sucesso no município e conquista cada vez 
mais participantes. As ruas centrais, praças e avenidas 
enfeitadas com decoração e iluminação natalina mexem 
com a imaginação e memória de todos que passam a 
vivenciar o clima de confraternização, paz e união. 

Diante de momentos difíceis e delicados enfrentados 
nos últimos dois anos, temos esperança que 2022 
será o ano de transformação e de grande reinício. 
Temos a convicção de que dias melhores estão por vir. 
Precisamos nos cobrir de amor, fé e ter Deus no coração 
para neste momento celebrarmos a vida e seguirmos 
em frente com determinação, traçando novos caminhos 
e superando obstáculos. 

Nesta edição, publicamos matérias positivas e de 
incentivo, como os sorteios da campanha promovida 
pela ACIP, iluminação e decoração natalina, aniversário 
de cinco anos da Feira Noturna dos Produtores de 
Piedade, inaugurações de lojas no município e a 
expectativa do crescimento das vendas neste final de 
ano. 

A ACIP deseja a todos um Feliz Natal e um ano novo 
repleto de novas conquistas.

Celebrar a vida
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Sorteios

Os 10 primeiros ganhadores da Campanha ‘Cupom Premiado 
2021’ promovida pela Associação Comercial e Industrial de 
Piedade (ACIP) já receberam vales-compras de R$ 500,00 cada. 
Os sorteios foram realizados nos dias 5 de novembro e 3 de 
dezembro durante a Feira Noturna dos Produtores de Piedade, 
na Praça de Eventos da Rodoviária. Os cupons foram sorteados 
pelo presidente da ACIP, Sérgio Luiz Moreira e pelos diretores 
José Fernando Rosa Maciel e José Alexandre de Souza Furquim.  

“Na presença de grande público e com transmissão ao vivo 
pelas redes sociais, sorteamos os cupons que contemplaram 
10 ganhadores. Agradecemos todos que participaram desta 
ação extremamente importante para o comércio de Piedade e 
todos que tornaram realidade mais uma campanha oferecida 
pela nossa Associação”, destacou o presidente da ACIP. 

Os ganhadores já receberam os cheques em evento 
promovido na própria sede da ACIP. 

Próximo sorteio
Dia 8 de janeiro serão sorteados R$ 50.000,00 em vale-

compras, serão 100 cupons de R$ 500,00 cada. O local dos  
sorteios será divulgado próximo a data em nosso site (www.
acepiedade.com.br) e em nossas redes sociais. 

Para concorrer aos prêmios, os consumidores devem realizar 
compras nas lojas participantes. Fazer o cadastro no aplicativo 
ACIP Piedade da ACIP e cadastrar seu QR-Code. Também 
podem adquirir seu cupom para preenchimento manual nas 
empresas participantes e depositar nas urnas espalhadas pelo 
comércio integrante da campanha.

Ganhadores e respectivos comércios do primeiro sorteio 
Joelma Canarini Rubinati - Rede Bom Lugar 
Maura Shirley Soares Costa - Supermercado Pereira Centro
Sandro Luis Rosati - Iolanda Calçados 
Mariana Zeferino da Silva - Moreira Supermercados 
Rosangela Sanctis - Supermercado Pereira
Ganhadores e respectivos comércios do segundo sorteio
Luciana Dias Tenório Vieira de Jesus – Iolanda Modas
Estela Fernanda Teixeira – Tropical Calçados
Maria Cecília Zeferino da Silva – Moreira Supermercado
Jorge Luiz Rodrigues Branco  - Supermercado Pereira Centro
Cristian Cesar Torres -  Supermercado Pereira

ACIP entrega R$ 5.000,00 em vale-compras nos dois 
primeiros sorteios da Campanha Cupom Premiado
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Mais 50.000,00 serão sorteados dia 8 de Janeiro
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Iluminação de Natal

Dezembro / 2021

  ACIP e Prefeitura Inauguram Luzes de Natal
O presidente da Associação Comercial e Industrial de 

Piedade (ACIP), Sérgio Luiz Moreira e o prefeito Geraldinho 
inauguraram a iluminação de Natal de 2021. A ação foi 
realizada no dia 28 de novembro, na Praça da Matriz, 
durante evento de Cantata Natalina que contou com 
apresentação do Conservatório Musical “Davino Tardelli da 
Silva”. 

O vice-prefeito Renaldo Correa e o diretor de turismo 
e cultura, Fernando da Silva Maciel estavam presentes 
na cerimônia de inauguração da decoração natalina, que 
atraiu grande público. 

“Em nome da diretoria da ACIP, agradeço o prefeito e 

o diretor de cultura por esta grande parceria promovida 
no município. Também agradeço o público presente 
nesta importante ação. Compartilhamos com todos este 
momento. A decoração de natal é um presente do comércio 
de Piedade, da ACIP e da Prefeitura à população. Usufruam 
dos ambientes natalinos criados em praças, ruas e avenidas 
seja para fotografar os enfeites ou confraternizar com 
amigos e familiares”, afirmou o presidente da ACIP. 

“Continuem prestigiando o comércio de Piedade. O 
comércio forte torna o município forte. A ACIP deseja a 
todos um feliz natal e excelente 2022, com muita saúde, 
paz e Deus no coração”, destacou Sérgio.
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Iluminação de Natal
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Iluminação e decoração de Natal celebram a vida
A iluminação e decoração de Natal deste ano está chamando a atenção de todos que passam por ruas, praças e 

avenidas de Piedade. Foram criados novos ambientes natalinos que atraem população e turistas que param para 
fotografar e confraternizar. Mensagens de feliz natal, boas festas e gratidão representam o momento de celebração da 
vida, a busca de paz e saúde neste clima natalino.

 A iluminação começa na torre da Sabesp e segue para o Portal das Águas, Praça da Bandeira, principais ruas do 
centro da cidade, calçadão, Praça da Matriz onde está concentrada a maior parte da iluminação natalina, Praça da 
Rodoviária, Via Antônio Leite de Oliveira e Portal da Pista de Caminhada.

 Os trabalhos foram realizados por meio de parceria entre Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) e Prefeitura.
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Feira Noturna
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Aniversário de 5 anos da Feira Noturna 
é realizado com sucesso

Um clima de festa, em um ambiente alegre e descontraído 
que reuniu familiares, amigos e visitantes. Assim foi 
comemorado o aniversário de 5 anos da Feira Noturna dos 
Produtores de Piedade no dia 3 de dezembro, na Praça de 
Eventos da Rodoviária. 

Além das tradicionais barracas de produtos agrícolas 
e praça de alimentação, o público assistiu a apresentação 
de dança das meninas do Studio Crazy e apreciou música 
de qualidade com o estilo sertanejo de Carlinhos Salles e 
Alerian Júnior e MPB com o Conservatório Musical “Davino 
Tardelli da Silva” formado pelos músicos Reijovisk, Paloma e 
Ravel.

As crianças ainda se divertiram com piscina de bolinhas, 

Evento ofereceu ao público atrações musicais, brinquedos para as crianças além 
das barracas de produtos agrícolas e praça de alimentação

cama elástica e tobogã gigante gratuitamente. Ainda como 
lembrança do aniversário da feira, a Associação distribuiu 
brindes aos clientes das barracas de produtores e entidades. 

“Agradecemos imensamente os produtores rurais, os 
quais eu chamo de empresários do campo, em especial 
aqueles que participam efetivamente da feira noturna. 
Agradecemos às entidades e todos que se dedicam para 
trabalhar nas barracas e oferecer o melhor ao público. 
Agradecemos os artistas que abrilhantaram nosso evento, a 
prefeitura que é nossa apoiadora, a Diretoria e colaboradores 
da ACIP que não medem esforços para manter a realização 
da feira no município”, destacou o presidente da ACIP, Sergio 
Luiz Moreira. 
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Reunião
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Presidente da ACIP participa de reunião da FACESP
O presidente da Associação Comercial e Industrial 

de Piedade (ACIP) e o diretor Edno Aparecido de Souza 
marcaram presença na reunião da Federação das 
Associações Comerciais do Estado de São Paulo realizada no 
dia 12 de novembro, no auditório da Associação Comercial 
de Sorocaba (ACSO). 

O encontro contou com as presenças do presidente 
da Facesp, Alfredo Cotait, do vice-presidente da região 9 
(Sorocaba) Danilo Frangueli, além de presidentes, diretores 
e executivos das Associações Comerciais integrantes da 
região.

As reuniões são realizadas pela diretoria da FACESP com 
as entidades de cada região administrativa e tem a finalidade 
de fortalecer a Rede, bem como apresentar novos serviços 
desenvolvidos pela Federação.

O fortalecimento enquanto instituição é fundamental para 
as Associações, seus associados e as classes representadas. 

As Associações unidas à Federação, além dos serviços 
prestados, atuam também junto aos poderes públicos 
manifestando os anseios das filiadas e seus associados.

Encontro aconteceu no auditório da Associação Comercial de Sorocaba
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Agricultura
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Extração de mel é a principal fonte de renda de 
agricultores de Piedade que cultivam o produto

A extração de mel é a principal fonte de renda dos 
apicultores Antônio Soica e Andreia Soica. Desde 2012, o 
apiário localizado no bairro do Jurupará chega a produzir 
em média 30 kg de mel por colméia - volume que sofre 
variação a depender do clima. A colheita de 2021 de mel 
silvestre começou em novembro e a estimativa é de que 
a produção seja de 3 toneladas.

A colheita do mel eucalipto, ocorrida em maio teve 
um volume de 1,5 tonelada. Quantidade considerada 
pequena, de acordo com Andreia. A expectativa está na 
produção atual que é quase o dobro da produzida em 
2020.

Recentemente, o meliponário (colméias de abelha 
sem ferrão) obteve o cadastro oficial no GEFAU 
(Sistema Integrado de Gestão da Fauna Silvestre) - ação 
comemorada pelos apicultores - elas ainda não produzem 
mel, mas há uma perspectiva de que comecem a partir 
do ano que vem.

Investimento na área
Apicultores cadastrados pelo GEDAVE (Gestão de 

Defesa Animal e Vegetal), a profissionalização veio ha 
pouco tempo, mas o gosto e a dedicação pelas abelhas 
é antiga. Em 1988, Antonio ingressou  no trabalho, 
incentivado pela esposa que viu uma oportunidade de 
negócio nas caixas das operárias da polinização deixadas 
pelo sogro. 

Antonio  investiu em cursos e se especializou na área, 
que segundo ele, já estava no sangue. Tecnólogo em 
apicultura e meliponicultura, ele acompanha o ritmo das 
abelhas Apis Mellifera, Mandaçaia, Mirim e Jataí para 
que tudo ocorra dentro do esperado para a produção. 

Antonio e Andreia comercializam os produtos obtidos 
a partir da apicultura em feiras livres da região. Mel de 
Eucalipto e Silvestre, própolis e pólen são alguns itens 
que podem ser encontrados toda sexta-feira na Feira 
Noturna dos Produtores de Piedade.

Para contato e mais detalhes, basta entrar em contato: 
(15) 997078069 / (15) 991181925. 
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Empresa
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Opt Óculos é inaugurada em Piedade
Inaugurada em Piedade a Opt Óculos, mais uma empresa 

integrada ao quadro de associados da Associação Comercial e 
Industrial de Piedade (ACIP). Ótica moderna e completa, com 
óculos de grau, multifocais, lentes de contato e óculos de sol de 
grandes marcas com parcelamento em até 12 vezes sem juros. 
A franquia da Opt Óculos abriu suas portas no município no dia 
13 de novembro, após estudo de campo feito em 7 cidades da 
região. Piedade foi escolhida pelos societários Cristian Fabio 
Rosa de Albuquerque e Rodrigo Mariano dos Santos, atraídos 

pelo cenário promissor do comércio piedadense.
“Fizemos um estudo de campo e vimos que Piedade é uma 

cidade promissora, aqui existe um comércio muito forte e 
decidimos investir”, menciona Cristian.

A loja trabalha com as melhores marcas de óculos de 
sol e possue peças de marca e laboratório próprios. A Opt 
Óculos está localizada na R. Araújo Leite, 12 - Centro. Horário 
de funcionamento: das 9h às 18h de segunda a sexta e aos 
sábados das 9h às 12h.

Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação

Sócios Cristian e Rodrigo durante inauguração da empresa Empresa fica na Rua Araújo Leite, Centro
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Empresa

Empresa pioneira em locação e venda de insumos 
hospitalares é inaugurada em Piedade

Fundada por profissionais da saúde, a Doutor Insumos é a 
primeira e única empresa especializada na comercialização 
e aluguel de equipamentos e insumos médicos em Piedade. 
Há três meses em funcionamento, o empreendimento 
surgiu para oferecer a população acessibilidade e 
praticidade com preço justo, para que a pessoa não precise 
se deslocar até outras cidades em busca dos aparelhos. A 
empresa faz parte do quadro de associados da Associação 
Comercial e Industrial de Piedade (ACIP). 

Vandelis Rodrigues dos Santos Saladini, proprietária, 
trabalhou muitos anos na área da saúde e agora, 
aposentada, resolveu colocar a idealização em prática na 
criação da empresa junto com o filho Caio Santos Saladini. 

"Nós percebemos que em Piedade faltava esse segmento 
e por isso decidimos investir nesse projeto", comenta 
Vandelis.

Dr Insumos dispõe de cadeiras de roda e de banho, 
muletas, cama hospital, colchão caixa de ovo, andador, 
bota ortopédica e demais materiais odontológicos e de uso 
hospitalar. Para locação, é necessário ir pessoalmente até a 
loja munido de RG, CPF e comprovante de endereço. 

A empresa está localizada na Rua Antonio Souza Lopes, 
63, sala 5 -centro. Horário de funcionamento: segunda a 
sexta-feira das 8h às 12h e das 14h às 18h e aos sábados 
das 8h às 12h. Telefones para contato: (15) 3244-3972/(15) 
99733-7752. 
Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação

Empresa dispõe de cadeiras de roda e de banhoPrincipais equipamentos e insumos comercializados e alugados pela Dr Insumos
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A cada R$ 100
poupados

Poupança
Programada

1 número da sorte
para concorrer

Números da
sorte em dobro

Promoção comercial vinculada a Títulos de Capitalização da modalidade incen�vo emi�dos pela ICATU CAPITALIZAÇÃO, CNPJ nº 74.267.170/0001-73
e Processo SUSEP nº 15414.619105/2020-02. Período de 15/03/2021 até 20/12/2021. Durante toda a promoção, serão sorteados até R$ 2.500.000,00 em prêmios, 
sendo 5 (cinco) sorteios semanais de R$ 5.000,00, 1 (um) de R$ 500.000,00 em outubro e 1 (um) de R$ 1.000.000,00 ao final da promoção,
líquidos de Imposto de Renda IR (atendimento exclusivo para informações rela�vas ao sorteio de capitalização). Ouvidoria ICATU. Imagens meramente ilustra�vas.(25%),
conforme legislação em vigor. Regulamento em poupancapremiadasicredi.com.br. SAC SICREDI 08007247220. SAC ICATU 0800 2860109 

Confira o regulamento em poupancapremiadasicredi.com.br

Eu vou poupar
    de montão
E juntar o maior
        dinheirão.

E você,
vem com
a gente?

5 SORTEIOS DE

TODA SEMANA

R$ MIL5

EM OUTUBRO

R$ MIL500

NO SORTEIO FINAL

MILHÃOR$1
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Comércio

Vendas de Natal 2021 devem 
movimentar comércio

O Natal, data mais importante do ano para o comércio, 
deverá confirmar a força de sua tradição em 2021. Com o 
avanço da vacinação e o pleno funcionamento das atividades 
comerciais em todo o país, a expectativa é que grande 
parte dos consumidores presenteiem este ano. Estimativas 
levantadas por órgãos nacionais e divulgadas na mídia em 
todo país, apontam que a data vai levar mais de R$ 100 
milhões de pessoas às compras de Natal, com potencial para 
injetar mais de R$ 60 bilhões na economia.

Este ano será possível realizar festas e eventos sociais 
e corporativos. Isso também estimula as compras e o 
consumo. O Natal é o período mais aguardado do ano 
para consumidores e comerciantes e dá indícios de que a 
disposição dos brasileiros para consumir está retornando, 
ainda que aos poucos. 

Nelson Menezes Lage, administrador da Loja ED Mais, no 
município de Piedade, está otimista. Ele disse que atingiu 
suas expectativas de vendas no Black Friday realizado em 
novembro e está confiante para aumento nas vendas de 
natal. “Primeiramente gostaria de dizer que dezembro é hora 
de celebrar a vida depois de momentos bem difíceis para toda 
população. Sobre as vendas, estamos bem confiantes que o 
comércio vai dar uma boa melhorada, nós da rede ED Mais, 
estamos preparados”, destacou. “É importante o apoio da 
ACIP que incentiva os piedadenses a aderirem às campanhas 
e a realizarem suas compras no município”, afirmou. 

De acordo com levantamento nacional, os mais lembrados 
na hora de presentear serão os filhos, a mãe e o cônjuge. 
O ticket médio de cada presente será de R$ 122,78 e vale 
destacar, ainda, que a metade daqueles que irão comprar 
presentes deseja gastar até R$ 150,00 por presente. Alguns 
dos itens mais comprados serão: roupas, brinquedos, 
perfumes/cosméticos, calçados, eletrônicos e acessórios.

Dinheiro e cartão de crédito parcelado serão principais 
formas de pagamento

As principais formas de pagamento dos consumidores 
nas compras de Natal serão: dinheiro, cartão de crédito e de 
débito e PIX.

 Participe pelo APP ACIP Piedade ou deposite os cupons nas urnas
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