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Editorial

José Fernando Rosa Maciel
Presidente Executivo

O sonho de abrir um negócio próprio está se tornando 
realidade para muitos brasileiros. No país, já são 45 milhões 
de empreendedores, segundo divulgado pelo Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), 
durante palestra promovida no auditório da ACIP, em maio. 

Pesquisa que mostra fortes indícios deste crescimento 
foi realizada entre os meses de setembro e novembro 
de 2015 pela Global Entrepreneurship Monitor (GEM) e 
patrocinada pelo Sebrae no Brasil. O levantamento revela 
que praticamente quatro em cada dez brasileiros adultos já 
possuem um negócio ou estão envolvidos com a criação de 
uma empresa.

O estudo também destaca que 56% dos empreendedores 
que estão criando ou já abriram uma empresa identificaram 
uma oportunidade. Indica, ainda, que no ano passado, a 
taxa de empreendedorismo no país foi de 39,3%, o maior 
índice dos últimos 14 anos, e quase o dobro do registrado 
em 2002, quando era de 20,9%.

Diante destas comprovações reveladas nos últimos 
anos e seguindo as tendências de crescimento do mercado 
brasileiro, a ACIP têm promovido importantes parcerias 
para oferecer capacitação e novos conhecimentos ao 
empresariado local com a promoção de palestras, cursos e 
oficinas sobre empreendedorismo. São ações como estas 
que contribuem para impulsionar e fortalecer o comércio, 
indústria e agricultura do município.   

Crescimento do 
empreendedorismo no país

Associação Comercial e Industrial de Piedade



Junho / 2016 3

Palestra

Novos Associados

Auto Posto Real 
de Cajati II

Brasil tem 45 milhões de 
empreendedores

Palestra do SEBRAE na ACIP destaca o empreendedorismo como opção de carreira

“Os três maiores sonhos da maioria dos brasileiros: 
comprar uma casa, viajar pelo Brasil e abrir seu próprio 
negócio”, informou o palestrante do SEBRAE, Eduardo 
Tadeu Mantovani, durante a palestra Empreendedorismo 
Como Opção de Carreira, ministrada no auditório ‘Helmut 
Kurt  Schneider’, da ACIP,  no dia 16 de maio.  Empresários 
representando o comércio local e estudantes da Escola 
Técnica Estadual  - ETEC, de Piedade, participaram do 
evento e tiveram a oportunidade de conhecerem ações 
promovidas atualmente em um dos setores que mais 
cresce no país. “Já são 45 milhões de empreendedores 
no Brasil. Esta área teve um crescimento de 50% nos 
últimos 10 anos”, afirmou Eduardo.

No roteiro apresentado na palestra foram abordados 
assuntos como: O Cenário Empreendedor Brasileiro, 
Empreendedorismo nas Universidades, As Diferentes 
Gerações, A Vida é Feita de Escolhas, Comportamento 
Empreendedor, Dando Asas aos Sonhos e Aspectos 
Positivos e Negativos de Uma Carreira Empreendedora. 

“Estamos num mundo de incertezas, mas precisamos 
buscar estabilidade”, assegurou. Ainda foram 
destacadas algumas das principais características do 
comportamento de um empreendedor, são elas: planejar 
ações, estabelecer metas, ter comprometimento, ser 
persistente, eficiência e persuasivo e adquirir redes de 
contatos.

O palestrante ainda falou da importância da 
comunicação e da Internet nos dias atuais, principalmente 
o uso adequado das redes sociais. “Não é, muitas vezes, 
o que se comunica, mas como se comunica”, alertou. 
A palestra foi realizada por meio de parceria entre a 
Associação Comercial de Piedade e SEBRAE. 

Dando Asas aos Sonhos foi um dos assuntos apresentados por Eduardo Mantovani

Lojistas e empresários de vários segmentos do comércio local participam da palestra

Fotos: J.A Comunicação
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Empresa

Loja ÉD+ comemora 
seu 1º ano em Piedade

A Loja ÉD+ Piedade comemorou seu primeiro ano 
em funcionamento durante o mês de maio. “Para nós 
este mês representa muito. Além de nosso aniversário, 
temos o Dia das Mães, que é um segundo natal para o 
comércio, e o aniversário da cidade”, destaca Nelson 
Lage, administrador da unidade. 

Para marcar a data, a ÉD+ realizou uma campanha 
que sorteou três mil reais em prêmios, além de um 
evento, que contou com a participação do cantor 
Giovani, no dia 6 de maio. De acordo com Lage, o 
saldo deste primeiro ano foi positivo. “Fizemos uma 
sondagem de mercado e notamos a carência em 
nosso segmento. Apostamos e acreditamos na cidade 
e, mesmo em meio à crise, mantivemos o esperado. 

Os clientes têm procurado bastante a nossa loja”, 
afirma. As lojas ÉD+ estão presentes em 43 cidades 
do interior de São Paulo e Rio de Janeiro. “Nosso 
diferencial está na variedade de produtos e preço. 
Trabalhamos com uma margem de lucro um pouco 
menor, mas procuramos fidelizar nosso cliente. A 
proposta é que ele não precise sair de Piedade para 
encontrar o que precisa”, finaliza o administrador. 

O horário de funcionamento da ÉD+ é das 9h às 
18h30, de segunda a sábado. A loja fica localizada na 
Rua Valdomiro de Lima, nº 50 – Centro. Formas de 
pagamento: No crediário em cinco vezes sem juros e sem 
entrada ou em dez vezes nos cartões Visa ou Mastercard. 
Outras informações pelo telefone: (15) 3244 -1070.

Lojista Nelson, Gerente da ACIP Marcos, cantor Giovani, presidente da ACIP Fernando 
e diretor da Ditracopi Tarcísio

Loja, que está localizada na região central de Piedade, oferece variedade em produtos 

Fotos: J.A Comunicação
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Agricultura

Palestra sobre prevenção de acidentes e uso de EPIs 
na agricultura é realizada no auditório da ACIP

A Associação Comercial e Industrial de Piedade 
(ACIP) e a Associação Engenheiros Arquitetos e 
Agrônomos de Piedade e Região (AEAPT) realizaram 
palestra, no dia 18 de maio, que abordou o tema: 
“Prevenção de acidentes e uso de Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs) na agricultura”. O evento 
ocorreu no auditório “Helmut Kurt Schneider”, da 
ACIP, e contou com a presença de agricultores e 
comerciantes. 

O palestrante foi o engenheiro de segurança do 
trabalho, Rodrigo. “O objetivo de debater este tema 
é a prevenção de acidentes e de doenças decorrentes 

Palestrante Rodrigo Henrique e presidente da Associação Comercial e Industrial de Piedade durante evento, que destacou importância de proporcionar boas condições de trabalho aos agricultores

do trabalho, sempre prezando pela vida e saúde do 
trabalhador”, destaca o engenheiro, que também é 
perito trabalhista e inspetor do Conselho Regional 
Engenharia Arquitetura Agronomia (CREA). Henrique 
trouxe ao público uma reflexão sobre a importância 
de proporcionar boas condições de trabalho aos 
agricultores. “Os gestores devem exigir o uso de 
equipamentos de segurança para proteger o seu 
funcionário, bem como treiná-lo para o uso correto dos 
equipamentos e monitorar sua conservação”, destaca. O 
evento também contou com a presença do presidente 
da ACIP, José Fernando Rosa Maciel.

Fotos: J.A Comunicação
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Ganhadores recebem prêmios da Campanha do Dia das Mães da ACIP

Com apenas quatro cupons, Lúcia de Almeida 
Ramalho Nusse foi a ganhadora da TV de 48” sorteada 
na Campanha do Dia das Mães da ACIP - Mamãe Coruja. 
A sortuda recebeu o prêmio das mãos do presidente da 
Associação Comercial e Industrial de Piedade – ACIP, José 
Fernando Rosa Maciel, durante sorteio realizado na Praça 
da Matriz, no dia 7 de maio. 

Lúcia depositou seus cupons na urna que estava 
na loja Casa Virgílio. A sorte estava ao lado dela, que 
no mesmo dia também foi premiada com o Kit Mamãe 
Coruja, sorteado no Supermercado Pereira. “Dizem que 
um raio não cai no mesmo lugar duas vezes, mas, neste 
caso, caiu duas vezes no mesmo dia”, comemorou Lúcia. 
Ela afirmou, ainda, que sempre participa das campanhas 
da ACIP e é muito importante esta ação, que estimula 
os consumidores comprarem no município e, ao mesmo 
tempo, impulsiona as vendas no comércio local. “Achei 
muito interessante as lojas sortearem prêmios, assim, a 
campanha não fica só localizada na Praça”, acrescentou.

A proprietária da Elizabeth Enxovais, Elizabeth Muraro, 
também gostou do sistema de sorteio de prêmio na lojas 
participantes da Campanha. “Incentivamos bastante 
o pessoal para acompanhar os sorteios na Praça, por 
conta dos diversos prêmios que seriam oferecidos, mas 
nossos clientes também foram orientados a depositarem 
seus cupons na urna da loja, pois iriam concorrer ao Kit 
Mamãe Coruja. Todos os comércios participantes tinham 
suas próprias urnas e ofereceram um kit de produtos para 
sorteio”, destacou.

Neste ano, pela primeira vez, a Associação sorteou 
uma TV de 32” para as pessoas que permaneceram na 
Praça da Matriz até o final do evento. Cristiane de Oliveira 
Carvalho foi sortuda e recebeu o prêmio. 

A Campanha foi realizada com sucesso. Grande público 
prestigiou o evento e também participou da roleta da 
sorte, que sorteou diversos brindes oferecidos por mais 
de 50 lojas participantes.

Confira a relação de ganhadores nesta página. 

Marcos, gerente comercial da ACIP e Fernando, presidente da ACIP, entregam TV de 48” para a sortuda Lúcia

Público na Praça ganha brindes oferecidos pelas lojas participantes da Campanha do Dia das Mães

Fernando entrega prêmio à ganhadora que permaneceu 
na Praça até final do sorteio

Participante dos sorteios retira cupom na urna da praça 

Números da roleta da sorte informam os ganhadores
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Fotos: J.A Comunicação

Ganhadores recebem prêmios da Campanha do Dia das Mães da ACIP

ACIP distribuí senhas para o público concorrer aos brindes

Mais um ganhador

Mais de 50 Kits Mamãe Coruja entregues pelos lojistas

Carimbo nas mãos dos participantes para concorrer à TV de 32”

Evento reúne grande público na Praça da Matriz

Ganhadores da Campanha do Dia das Mães que não compareceram na Praça no dia dos sorteios recebem prêmios na Sede da Associação Comercial e Industrial de Piedade
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Evento

Presidente da ACIP prestigia 
evento de carros antigos

O presidente da Associação Comercial e Industrial de 
Piedade - ACIP, José Fernando Rosa Maciel, participou 
da cerimônia que marcou o início do evento de carros 
antigos em Piedade, no dia 1º de maio, na Praça da 
Matriz. A ação foi realizada pelo Ronco Automóvel 
Club. O evento atraiu milhares de pessoas, entre 
moradores de Piedade e turistas. Além dos automóveis 

antigos, o público também assistiu apresentação 
musical, contou com praça de alimentação e com a 
presença de Mary Monroe cover, Elvis Presley cover 
e Mister Bim cover. Bares, lanchonetes e restaurantes 
localizados próximos da Praça da Matriz aproveitaram 
a oportunidade para receber o público durante o 
período do evento.

Fotos: J.A Comunicação

Presidente da ACIP, prefeita de Piedade, autoridades municipais e organizadores no ato de início do evento; grande público prestigiou a exposição

Fo
to

: L
ea

nd
ro

 C
am

ar
go

Fo
to

: L
ea

nd
ro

 C
am

ar
go



Junho / 2016 9

Evento

Nova Nett 
realiza ação na Praça

A Nova Nett promoveu importante ação na 
Praça da Matriz, no dia 7 de maio, mesma data de 
realização dos sorteios de prêmios da Campanha 
do Dia das Mães da ACIP. A empresa contou com 

Fotos: J.A Comunicação

profissionais que desenvolveram várias atividades 
com o público que passava pelo local, como aferir 
pressão arterial,  medir glicemia, pintar as unhas, 
entre outras.

Jantar da ACIP 
O tradicional Jantar da ACIP será realizado no 

dia 24 de setembro, no Olinda Country Club. O 
evento, que reúne empresários, comerciantes, 
representantes de lojas de vários segmentos do 
comércio local e autoridades municipais, oferece 
uma deliciosa refeição, além de apresentação 
musical com banda ao vivo. O convite, que estará 
à venda a partir do dia 4 de julho, na sede da 
Associação, custará R$ 80,00 por pessoa (inclusos 
jantar e bebida). 

Cada empresa associada terá o direito de adquirir no 
máximo quatro. Haverá possibilidade de parcelamento 
no boleto. Os convites são limitados e os lugares 
e mesas serão numerados. Não haverá reservas. 
Também será disponibilizada uma lista de espera 
para os associados interessados em comprar mais de 
quatro convites. Neste caso, a Associação entrará em 
contato havendo sobras de convites. O expediente da 
ACIP é das 8h30 às 18h. Outras informações podem 
ser obtidas pelo telefone (15) 3344-9770.



Palestra

Junho / 201610

Oficina e palestra na ACIP 
na Semana do Empreendedor

Na semana do empreendedor, que aconteceu no 
início de maio, o SEBRAE promoveu duas importantes 
ações em Piedade realizadas no auditório ‘Helmut 
Kurt Schneider’, da ACIP – Associação Comercial e 
Industrial de Piedade. No dia 4, lojistas participaram da 
oficina SEI Formar Meu Preço, que destacou assuntos 
como: O que são gastos, A importância da margem, 
Formação do preço e Ponto de equilíbrio operacional.

 O palestrante Eduardo Flud explicou como os 
comerciantes devem fazer para saber o preço do 
produto e serviço oferecidos ao cliente. Destacou 
a importância de considerar os custos de produção 
mais o lucro desejado. 

Dois importantes eventos promovidos pelo SEBRAE e ACIP na semana do empreendedor reúne lojistas do comércio piedadense

Fotos: J.A Comunicação

Durante a Oficina, o palestrante explicou melhor forma 
de fazer os cálculos, quais fatores considerar e como saber 
se o mercado aceitará bem o preço definido. No dia 6 de 
maio, foi realizado o Balcão de Microcrédito, que contou 
com a presença de representantes do Banco do Povo, 
Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Bradesco. O 
consultor do SEBRAE, Bruno Mattos, realizou palestra 
sobre como utilizar os créditos e qual o momento certo 
para procurar um empréstimo.  Os representantes dos 
Bancos falaram das linhas de microcrédito destinadas 
aos pequenos empreendimentos. Já os empreendedores 
fizeram contato com agentes financeiros e participaram 
de rodadas de negócios com outros empresários.



Junho / 2016 11

Presidente da ACIP participa da abertura da Festa do 
Kaki e festividades do aniversário de Piedade

O presidente da Associação Comercial e Industrial de Piedade 
– ACIP, José Fernando Rosa Maciel, participou da abertura oficial 
da 16ª Festa do Kaki Fuyu e Festividades de Aniversário de 176 
anos de Piedade. A cerimônia de abertura do evento aconteceu 
no dia 20 de maio, às 13h, na Associação Cultural e Esportiva de 
Piedade (ACEP), conhecido como Kai Kan.  A ocasião contou com 
a presença da prefeita Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, 
de vereadores, de membros da colônia japonesa do município, do 
representante do consul do Japão em São Paulo, além de diretores 
de entidades e associações. Pela manhã, Fernando também 
presenciou o tradicional desfile cívico ocorrido no centro da 
cidade. Na festa do Kaki Fuyu, conheceu o pavilhão de exposição 
com diversos produtos cultivados em Piedade e visitou barracas 
distribuídas no recinto de evento.  “Parabéns Piedade pelos seus 
176 anos de história. Parabenizo também os organizadores da 
Festa do Kaki Fuyu”, enalteceu o presidente da ACIP. 

Presidente da ACEP, Tunehisa Muto;  presidente da ACIP, Fernando Maciel;  prefeita de Piedade,  
Maria Vicentina e representante do Consul geral do Japão em São Paulo, Koji Ominato, prestigiam evento

 que contou com apresentações musicais e exposição de produtos agrícolas

Festa do  Caqui Fuyu

Shows
Grande público compareceu aos shows realizados no Kai 

Kan: Hugo e Thiago, Country Company, Distrito 15, General 
Club, Tekiloukos, Academia Energia, Banda Harmonia, 
Angra, Nefasto, Charlie´s Monkey, Refuge, Dragon Ring e 
BlackBurn.

Fotos: J.A Comunicação

Recinto de festas do Kai Kan lotado no show de Hugo e Thiago

Tradicional Desfile Cívico em comemoração ao aniversário da cidade atraiu grande público



Dia dos Namorados

Foto: Divulgação

Comerciantes esperam aquecimento 
nas vendas no Dia dos Namorados 

Comerciantes esperam aquecimento nas vendas 
em razão do Dia dos Namorados, comemorado 
em 12 de junho. No país, a data é considerada a 
terceira melhor em movimento de consumidores 
para o comércio. A primeira é o Natal e a segunda 
o Dia das Mães. Para este período, a previsão de 
aumento nas vendas gira em torno de 5% a 10%. 
Os lojistas já preparam estratégias para atrair os 
consumidores. 

A sócia proprietária da Iolanda Modas e 
Calçados já preparou a vitrine da loja com roupas e 
acessórios para chamar a atenção dos clientes. Ela 
tem expectativa positiva em relação ao crescimento 

na comercialização de produtos referentes à 
data. “Mesmo que seja pequeno, esperamos um 
aquecimento nas vendas. Nossa loja tem grande 
variedade em opção de roupas e calçados para 
atender o público feminino e masculino”, garantiu 
a comerciante. A Iolanda Modas trabalha com 
crediário próprio e com cartões de crédito. A loja 
está localizada na Rua Comendador Parada, 111, 
Centro. Para outros comerciantes, também é 
positiva a expectativa do aumento nas vendas, uma 
vez que a data é especial e todos preparam seus 
produtos voltados ao Dia dos Namorados, além de 
realizarem promoções e campanhas. 


