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Editorial

José Fernando Rosa Maciel
Presidente Executivo

Esta edição vai mostrar as principais ações da ACIP em 
2014 que ajudaram a fortalecer o comércio, a indústria 
e a agricultura do município. As campanhas publicitárias 
que envolvem a área comercial foram realizadas com 
sucesso. Recebemos profissionais do setor industrial 
e participamos de formaturas de cursos que tem por 
objetivo aprimorar o conhecimento dos colaboradores 
que trabalham em indústrias de Piedade. A agricultura 
passou a ter mais espaço no nosso Informativo, que 
divulgou vários eventos ligados à produção agrícola da 
cidade. 

O auditório da Associação foi palco de dezenas de 
palestras que levaram mais informação aos empresários 
e lojistas. A Associação completou 40 anos no município. 
Aconteceu uma nova eleição para presidência e diretoria 
e muitos comerciantes prestigiaram, mais uma vez, o 
tradicional Jantar da ACIP.   

Aqui eu Moro, Aqui eu Compro foi o slogan escolhido 
pela diretoria para a Campanha de Natal, que trouxe, 
novamente, o consumidor para fazer suas compras 
no comércio local. Ainda em dezembro, iniciamos os 
serviços de certificação digital.

Encerramos 2014 com o sentimento de dever 
cumprido e começamos 2015 com o empenho de fazer 
um ano ainda melhor. A ACIP deseja a todos um ano 
novo repleto de amor, paz, saúde, sucesso, prosperidade 
e realizações. 

Boa leitura. 

Ações da ACIP em 2014
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Fevereiro
Agricultura e Indústria ganham espaço no ACIP+ 

A agricultura passou a ter espaço em todas as edições do Informativo 
ACIP+. Matérias sobre o setor destacaram os agricultores que são 
consumidores ativos e grandes responsáveis pelo movimento no comércio 
local. Os trabalhadores do campo contribuem e participam efetivamente 
com as compras em estabelecimentos comerciais de todos os segmentos. 
A indústria também ganhou espaço, com informação aos empresários e 
trabalhadores da área, que tem papel importante no mercado de trabalho 
em âmbito nacional, estadual e municipal.  

Março
ACIP completa 40 anos  

A ACIP completou 40 anos no dia 24 de março. 
Em entrevista para o Informativo da Associação, o então presidente 

Pedro Herrera Esteban Filho destacou o empenho de empresários que 
sempre lutaram para dar continuidade aos relevantes serviços da ACIP 

prestados ao comércio e indústria do município. Falou da importância dos 
funcionários e diretores e mostrou várias conquistas da Associação ao 

longo de 40 anos, com destaque para a nova sede. No Informativo, foram 
inseridas as fotos de todos os presidentes que passaram pela ACIP.   

Retrospectiva 2014
Muito empenho e criatividade 
Duas palavras que resumem as ações da ACIP voltadas ao comércio, indústria e agricultura 

do município. Como habitualmente é feito todos os anos, a edição de janeiro apresenta as 
campanhas, parcerias e as principais atividades desenvolvidas pela Associação em 2014.  
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Abril
Campanha do Dia das Mães e visita de Paulo Skaf

“Depois de você, tudo que ela mais gosta está no comércio da nossa 
cidade”. Este foi o slogan da Campanha do Dia das Mães promovida pela 
ACIP, que sorteou dezenas de prêmios e brindes na roleta extra. Contou 
com grande participação de comerciantes e foi realizada com sucesso. 
A ação começou a ser divulgada em abril e, mesmo com o clima frio, 
grande público compareceu na Praça da Matriz para participar do sorteio 
no dia 10 de maio.  Ainda em abril, a ACIP recebeu a visita do presidente 
da Federação das Indústrias do Estado de São de Paulo (FIESP) e do Serviço 
Social da Indústria (SESI), Paulo Skaf.  

Maio
Palestra Oratória lota auditória da ACIP

“Oratória Como Ferramenta de Vendas” foi a palestra que contou 
com maior presença de público no auditório da ACIP. Participaram cerca 

de 200 pessoas, entre empresários e profissionais da área de vendas 
de vários segmentos do comércio piedadense. O evento foi ministrado 

pelo locutor e apresentador na TV Sorocaba SBT, Jorge Sabino, que 
de uma maneira dinâmica e objetiva, mostrou como a utilização da 

oratória e da expressão corporal são importantes recursos no processo 
de vendas. “Desenvolvemos a oratória em qualquer momento da nossa 
vida, seja no ambiente familiar, social ou profissional. Mas é importante 

saber emitir a mensagem utilizando a voz e os gestos”, afirmou.
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Indústria  Copa do Mundo faz aumentar a produção de TVs 
Economia  Vendas de ovos de Páscoa deve crescer 10% neste ano

Associação Comercial e Industrial de Piedade

Café da Manhã de Negócios
reúne 50 empresários

Rúcula hidropônica é 
produzida no município

 Dia das 
 Mães

Comércio Agricultura

Campanha da ACIP
sorteará vários prêmios

A ocasião contou com a presença de diretores da Associação, de 
empresários que representaram a indústria e o comércio do município, 
e de autoridades municipais representando os poderes Executivo e 
Legislativo de Piedade. Paulo Skaf formalizou a parceria para a implantação 
do programa SESI Atleta do Futuro (PAF), foi homenageado com a placa de 
cidadão piedadense pela Câmara de Vereadores e ouviu pedidos da ACIP, 
entre eles, a capacitação de mão de obra em atividades industriais como 
solda e montagem. 
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Junho
Sorteio de Campanha e 1º Encontro com Agricultores

Em junho, o Informativo da ACIP divulgou os ganhadores do sorteio da 
Campanha do Dia das Mães, realizado no dia 10 de maio. Houve o registro 
de todos os prêmios entregues aos participantes. Também em junho, o 
veículo de comunicação da ACIP divulgou o 1º Encontro com Agricultores 
promovido pela Etec de Piedade. O evento teve a finalidade de integrar forças 
produtivas do setor agrícola por meio de uma ação compartilhada, divulgando 

Julho
Campanha Dia dos Pais e Encontro de Negócios
“O comércio de Piedade está tão incrível quanto seu pai” foi o título da 

Campanha do Dia dos Pais lançada em julho. A ACIP sorteou uma TV de 50 
polegadas, diversos prêmios e brindes. O evento contou com grande participação 
do público na Praça da Matriz. O auditório da ACIP reuniu autoridades do setor 
público, empresários e lideranças no Encontro Regional de Negócios, realizado 
pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), regional de Sorocaba. 

Os participantes trocaram 
experiências e discutiram 
possibilidades de negócios em âmbito 
regional.  Na ocasião, foi mencionada 
a criação da Região Metropolitana 
de Sorocaba e a importância de 
impulsionar o desenvolvimento das 
cidades vizinhas. 

informações sobre recuperação de 
ICMS Rural, tecnologia em tratores, 
equipamentos para combater insetos 
na lavoura, projetos de preservação 
ambiental da Universidade Federal 
de São Carlos (UFSCar) e o importante 
trabalho desenvolvido pelo Poupa 
Tempo do Produtor Rural. 
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Campanha de Natal 2014

Dezembro
Caravana de Natal, Concurso de Decoração de Natal, 

Iluminação de Natal, Operação Papai Noel e Sorteio 
da Campanha de Natal

A ACIP promoveu diversas ações voltadas ao fortalecimento do 
comércio local no mês de dezembro. No dia 4, a Caravana Iluminada da 
Coca-Coca atraiu milhares de pessoas para as ruas centrais do município. 
O mega evento foi promovido pela empresa Sorocaba Refrescos com 
apoio da Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP). O sorriso 
estampado no rosto das crianças e dos familiares refletia o sentimento e 
a magia do Natal.  Todos ficaram encantados com o Papai Noel, o urso e 
os caminhões decorados com iluminação natalina.

A ACIP foi parceira da prefeitura 
no Concurso de Decoração 
de Natal, que teve o objetivo 
de estimular a criatividade da 
comunidade, entidades, empresas, 
artistas e associações de Piedade, 
intensificando a interação e 
confraternização com a população 
na data. Os prêmios foram 
entregues aos ganhadores no dia 27 
de dezembro, na Praça da Matriz. Na 
categoria “Residência”, a vencedora 
foi Djenane Kelly Hoppe de Góes, 
com 210 pontos. Ela foi premiada 
com troféu e um vale-compras no 
valor de R$ 500,00. Na categoria 
“Comércio”, a vencedora foi a 
empresa Ibicolor Tintas, com 209,5 
pontos, cuja premiação é um vale-
compras no valor de R$ 1.000,00 e 
mais um troféu.

Neste ano, os arcos da ACIP foram decorados com painéis contendo 
enfeites natalinos. O centro comercial recebeu luzes em diversos pontos. Os 
serviços que deixaram a região central de Piedade com o clima de natal, foram 
realizados por meio de parceria entre ACIP e prefeitura. O presidente da ACIP, 
José Fernando Rosa Maciel recebeu visita do tenente Rafael Patzdorf  Casari 
de Oliveira que informou sobre a Operação Papai Noel, importante serviço da 
Polícia Militar nas principais ruas da cidade realizado em dezembro. 
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Sorteios 

Sorteio de prêmios e brindes 
da Campanha de Natal 
A Praça da Matriz estava lotada no dia 27 de dezembro, quando 

foi realizado o sorteio de prêmios e brindes da Campanha de 
Natal da ACIP. Foram sorteados 20 mil em prêmios. A Campanha 
foi um sucesso e reuniu cerca de 100 lojistas. “Apostamos em uma 
ideia que deu certo. Acreditamos que o slogan Aqui eu Moro, 
Aqui eu Compro contribuiu para que o consumidor realizasse 
suas compras no nosso município, valorizando o comércio de 
Piedade”, declarou o presidente da ACIP. 

Re
la

çã
o 

de
 G

an
ha

do
re

s Ganhador   Prêmio   Comércio
Mauro de Sales  Moto Yamaha Factor 125cc Líder Eletro Móveis
Denise F. Leite  TV 50 polegadas  Anchieta Center
João Vitor Godinho  TV 32 polegadas  Adroaldo Mat. Elétricos
Nivaldo de Moraes  TV 32 polegadas  Posto do Jimenez
Mária Lúcia dos Santos TV 32 polegadas  Casas Virgílio
Rosana M. Santos  TV 32 polegadas  Soly Modas
Samira A brahão  TV 32 polegadas  Big Baby
Salvador Matheus  R$ 500,00 em vale compras Moreira Supermercados
Amauri José da Silva  R$ 500,00 em vale compras Posto do Sérgio
Ademir José Pereira  R$ 500,00 em vale compras G.V. Veículos
Jorge José Teixeira  R$ 500,00 em vale compras Baby Sound
Cátia Cilene de Camargo R$ 500,00 em vale compras Tropical Calçados
Rosalina Domingues Vieira R$ 500,00 em vale compras Pontal Peças
Venessa Cristina da Silva R$ 500,00 em vale compras Auto Posto Basílio
Rosemary de Andrade Leite R$ 500,00 em vale compras Agro Silva
Francisco Rosa de Moraes R$ 500,00 em vale compras Bortolini peças e Serviços
SuzimaraSuley  R$ 500,00 em vale compras A Barateira

Acima - Mauro de Sales, ganhador da moto; 
abaixo - ganhadores de TVs e de outros prêmios da Campanha de Natal 

Presidente da  ACIP e representante da prefeitura entregam prêmios aos ganhadores do Concurso de Decoração de Natal
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Agosto
Contrato com a Unimed e Inauguração da AMAP

O novo contrato da Unimed Empresarial Sorocaba – Grupo dos 
Associados da ACIP –, que completou um ano, oferece inúmeras 

vantagens aos associados, entre elas, isenção, carências e 
agendamentos de consultas. As empresas associadas também têm 
consultas sem limite em todas as especialidades reconheci das pelo 

Conselho Federal de Medicina, pelo sistema de livre escolha do cliente 
Unimed, em consultório de médicos cooperados e em clínicas 

credenciadas pela Unimed Sorocaba. A parceria entre Unimed e ACIP é 
um importante serviço oferecido aos associados.

 

Ainda em agosto, a ACIP esteve 
representada na inauguração da 
Associação Amigos dos Autistas 
de Piedade (AMAP), no Rotary 
Clube Piedade Cerejeiras. No local, 
crianças tem acompanhamento 
de profissionais das áreas de 
fonoaudiologia, psicologia, terapia 
ocupacional e psicopedagogia.
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Setembro
Eleição da Nova Diretoria da ACIP e EXPAP

Em setembro, o Informativo divulgou a eleição do novo presidente da 
ACIP, realizada no dia 19 de agosto. O eleito foi o empresário José Fernando 
Rosa Maciel. Na ocasião, também houve a eleição da nova diretoria, dos 
membros do conselho administrativo e suplentes e dos membros do 
conselho fiscal e suplentes. Todos os associados que compareceram no 
local votaram a favor da chapa ACIP Democrática. O novo presidente, 
diretoria e conselhos estarão à frente dos trabalhos da ACIP no período de 
setembro de 2014 a agosto de 2016. O presidente eleito, José Fernando 
Rosa Maciel, recebeu os cumprimentos do ex-presidente da ACIP, Pedro 
Herrera Esteban Filho, e dos diretores da Associação. 

A Exposição Agrícola de Piedade (Expap), promovida em setembro, 
no PFC, atraiu a população e muitos visitantes que puderam conhecer a 
diversidade de produtos agrícolas cultivados no município. Alcachofra e 
morango in natura foram os dois produtos que estavam em evidência e 
chamou a atenção do público. A Expap contou com várias apresentações 
de grupos culturais e de duplas sertanejas da região. O show do cantor 
Daniel encerrou o evento lotando o recinto de festas. A participação 
inesperada do cantor Rick, da dupla sertaneja Rick e Renner, surpreendeu 
e contagiou o grande público. 

EXPAP



Retrospectiva

Janeiro / 201510

Outubro
Jantar da ACIP 

O tradicional Jantar da ACIP foi realizado com sucesso, reunindo 
empresários do município. “Trabalhar intensamente para fortalecer a 
atividade empresarial em nosso município. Este é o objetivo da ACIP ao 
longo dos seus 40 anos de história”, afirmou, na ocasião, José Fernando 
Rosa Maciel, presidente da Associação. “Em nome da diretoria, 
quero agradecer a presença de todos nesta noite de festa e destacar 
a importância das empresas parceiras que apoiam na promoção de 
palestras, oficinas e eventos”, destacou Fernando.  

O jantar aconteceu no dia 25 de 
outubro, no Olinda Country Club.
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Novembro
Lançamento da Campanha de Natal

No dia 18 de novembro, ocorreu o lançamento da Campanha de 
Natal da ACIP, que neste ano destacou o slogan “Aqui eu Moro, Aqui 

eu Compro”, oferecendo R$ 20 mil em prêmios. No mesmo dia foi 
ministrada a palestra “Como Vender Mais e Melhor no Natal”, realizada 

por meio de parceria entre a Associação e o Sebrae. 

Fernando Maciel falou sobre 
os prêmios oferecidos pela 

Campanha, destacou as ações 
da ACIP para o mês de dezembro 

e desejou a todos sucesso nas 
vendas neste período de natal. 

“Vamos valorizar nosso comércio 
e nosso consumidor. Temos que 

conscientizar as pessoas que, 
comprando em nossa cidade, 

vamos arrecadar impostos que são 
revertidos em melhorias para o 

município”, explicou o presidente. 

Durante o ano, o auditório 
da ACIP foi palco de diversas 

palestras promovidas por meio 
de parceria entre ACIP e Sebrae. 

Com o tema Café de Negócios, 
empresários e colaboradores de 

empresas de vários segmentos 
participaram de palestras e 

oficinas que destacaram assuntos 
relevantes para o fortalecimento 

do comércio.

Café de Negócios 




