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Editorial

José Fernando Rosa Maciel
Presidente Executivo

Nasci em Pilar do Sul e tenho imenso respeito 
e admiração pela minha cidade natal. Mas foi em 
Piedade que apareceu a oportunidade de iniciar 
meus trabalhos na área empresarial. Foi esta cidade 
que escolhi para morar e criar minha família. Aqui, 
vivo há 42 anos. Por mo  vos como estes posso dizer 
com orgulho que sou piedadense de coração. E por 
amar esta cidade, hoje, eleito presidente da ACIP, 
quero retribuir com muito trabalho e dedicação. 

Junto com os colaboradores da Associação e 
meus amigos que fazem parte da diretoria eleita, 
pretendo dar con  nuidade a relevantes ações já 
desenvolvidas nos úl  mos anos, mas também 
tenho novas ideias e projetos que deverão ser 
implantados no decorrer da minha gestão, com o 
obje  vo de benefi ciar os associados, o comércio e a 
indústria do município. 

Vamos trabalhar para aumentar o quadro de 
associados, promover campanhas que impulsionem 
as vendas na área comercial e fi rmar parcerias 
com os setores público e privado. Serão inicia  vas 
que deverão contribuir para o setor empresarial e 
atender as necessidades do consumidor. Há seis 
anos atuo como membro de diretorias da ACIP e 
espero ter nos próximos dois anos uma gestão de 
ó  mos resultados. 

Piedadense de coração
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Comércio

Fotos: J.A Comunicação

O empresário José Fernando Rosa Maciel foi eleito o novo 
presidente da Associação Comercial e Industrial de Piedade 
(ACIP). A eleição foi realizada no dia 19 de agosto, na sala 
de reuniões Sérgio Barbosa Or  z, da própria Associação. 
Na ocasião, também houve a eleição da nova diretoria, 
dos membros do conselho administra  vo e suplentes e 
dos membros do conselho fi scal e suplentes. A chapa ACIP 
Democrá  ca foi eleita com 100% de aprovação dos associados 
que compareceram à eleição. Os empresários assinaram o livro 
de ata e foram encaminhados à sala de votação. Lúcio José 
Escanhoela foi o primeiro a registrar seu voto. 

O novo presidente, diretoria e conselhos estarão à 
frente dos trabalhos da ACIP no período de setembro de 
2014 a agosto de 2016. A comissão eleitoral foi presidida 
pelo advogado Abner Teixeira de Carvalho, acompanhado 
dos mesários Flávio Correa de Oliveira e Regiane de Freitas, 
ambos funcionários da ACIP.  A eleição ocorreu das 17h às 
20h, conforme edital publicado na edição 44 do Informa  vo 
da Associação. Ao fi nal da eleição, foi servido um coquetel aos 
par  cipantes. O presidente eleito, José Fernando Rosa Maciel, 
recebeu os cumprimentos do ex-presidente da ACIP, Pedro 
Herrera Esteban Filho, e dos diretores da Associação. 

ACIP elege novo presidente

Diretoria Administra  va
Presidente: José Fernando Rosa Maciel
Vice Presidente: Gilmar Figueiredo
1º Tesoureiro: Sérgio Luiz Moreira
2º Tesoureiro: Edno Aparecido de Souza
1º Secretário: Anderson Luis Giro  o
2º Secretário: José Alexandre de Souza Furquim
Diretor de Patrimônio: Pedro Herrera Esteban Filho
Diretor de Eventos: Vicente Pereira da Silva
Diretor de SCPC: Jair Fresneda

Conselho Delibera  vo (Efe  vos)
Álvaro Figueiredo Junior
Jéferson Spencer Marsaro  o
Israel Sepulveda
Marcos Antonio Bortolini
José Eduardo Taliani

Conselho Delibera  vo (Suplentes)
George Yassunobu Osako
Lucio José Escanhoela
Francisco Saburo Saito
Nicola Vichi Ne  o
Pedro Agos  nho Bortolini

Conselho Fiscal (Efe  vos)
Felipe Favero Godinho
Osvaldo Konrad
Hélio Federzoni

Conselho Fiscal (Suplentes)
Alcindo Vieira Cruz
Edson Santos Felix
Roberto Antonio Dias

Nova diretoria da Associação Comercial e Industrial de Piedade 
para o biênio - setembro de 2014 a agosto de 2016

Fernando Maciel (à esquerda) recebe os 
cumprimentos de Pedro Herrera e assina documento 
ao lado do advogado Abner.

Lucio foi o primeiro a votar Edno - 2° TesoureiroSérgio - 1° Tesoureiro Gilmar - Vice-Presidente Jair - Diretor de SCPC
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Entrevista

Conheça Fernando Maciel, 
eleito presidente da ACIP

O empresário José Fernando Rosa 
Maciel, de 58 anos de idade, nasceu em 
Pilar do Sul. Mora em Piedade há 42 anos 
e é casado com Neusa Domingues da Silva 
Maciel. Tem três fi lhos e dois netos, mas 
revelou que mais um ne  nho está para 
chegar nos próximos dias. Trabalhou na área 
de transporte e manutenção por alguns 
anos. Iniciou no ramo empresarial em 
1983, quando comprou um bar no bairro 
dos Co  anos. Também foi proprietário de 
um depósito de bebidas.  Sempre atento às 
mudanças no mercado comercial, notou a 
oportunidade de trabalhar em outro setor 
e, em 1993, iniciou no ramo de embalagens 
para legumes, hoje Caixaria Liberdade, 
empresa que atualmente é administrada 
pelo empresário e sua família. 

Fernando Maciel, eleito presidente da 
ACIP no dia 19 de agosto de 2014, obteve 

100% de aprovação dos associados. Confi ra 
entrevista.

Há quanto tempo o senhor par  cipa 
das ações desenvolvidas pela ACIP ?

Há mais  de 10 anos sou associado 
da ACIP e par  cipo da diretoria há seis. 
Eu estava como diretor de patrimônio 
e acompanhei todos os trabalhos de 
reforma e ampliação realizados na 
Associação, como a implantação do 
Auditório “Helmut Kurt Schneider”. 
Também fui diretor de SCPC. 

O que signifi ca ocupar o cargo de 
presidente da ACIP ?

Estou ciente de que ser presidente de 
uma associação tão conceituada como a 
ACIP é ter muita responsabilidade. É uma 
associação que tem 40 anos de história na 
cidade. Me sinto honrado e pronto para 
iniciar os trabalhos. 

O senhor já par  cipou de outras 
en  dades ou associações de Piedade? 

Sou diretor conselheiro do Piedade 
Futebol Clube (PFC), par  cipei da 
diretoria da Santa Casa de Misericórdia 
de Piedade quando fui convidado pelo 
empresário Sérgio Barbosa. Sempre que 
possível, também colaboro com en  dades 
benefi centes do município. 

Qual sua avaliação da gestão do Sr. 
Pedro Herrera ? 

Avalio como uma administração 
posi  va e que trouxe muitos bene  cios 
aos associados e comércio local. 

O que os associados e os 
comerciantes podem esperar da sua 
gestão para estes próximos dois anos?

Vou me empenhar junto à diretoria 
e colaboradores para desenvolver 
importantes ações que benefi ciem os 
setores comerciais, industriais, agrícola e de 
prestação de serviços do município. É uma 
forma de colaborar com a cidade que escolhi 
para morar e criar minha família. Pretendo 
dar con  nuidade há alguns trabalhos já 
desenvolvidos na ACIP, mas tenho novos 
projetos e a  vidades que deverão ser 
executados ao decorrer da minha gestão. 
Quero trabalhar para aumentar o quadro 
de associados e promover campanhas 
que impulsionem as vendas no comércio, 
atendendo as necessidades do empresário 
e benefi ciando o consumidor. Estamos 
abertos a novas parcerias para promoção 
de cursos, palestras e ofi cinas. Todos 
podem esperar de mim muita dedicação 
para que tudo aconteça da melhor maneira 
possível. Espero ter nestes dois anos uma 
gestão de bons resultados. 
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Entrevista

Pedro Herrera resume história profi ssional 
e fala sobre gestão como presidente da ACIP

O empresário Pedro Herrera Esteban 
Filho nasceu em Piedade. Trabalhou na 
lavoura até 1970 e foi taxista por nove anos, 
sendo cinco como empregado e quatro por 
conta própria. Sempre almejou crescer 
no ramo empresarial e, desde 1979, atua 
como proprietário de dois postos de 
gasolina. Pedrão, como é carinhosamente 
conhecido pelos amigos, foi diretor da 
Santa Casa de Misericórdia de Piedade 
junto com seu amigo Sérgio Barbosa, 
ocasião que enfrentou uma das maiores 
crises vividas pela ins  tuição. Atuou como 
diretor presidente do Piedade Futebol 
Clube (PFC), época que precisou entrar com 
ação judicial no tribunal para par  cipar da 
eleição e assumir com a nova diretoria. O 
empresário é associado à ACIP desde 1988 
e há 18 anos par  cipa como diretor. Pedrão 
conta um fato histórico ocorrido em 2004, 

quando lançou uma chapa de oposição 
para concorrer à eleição. Foi a primeira 
vez na história da Associação que houve 
empate na votação - 104 a 104. Com esse 
resultado, Pedro Herrera foi procurado para 
fazer a unifi cação das chapas, resultando 
no sucesso dos trabalhos da Associação 
que podem ser notados nos dias de hoje. 

Resumo dos trabalhos da ACIP na 
gestão de Pedro Herrera

Nas páginas 6 e 7 desta edição estão 
publicados os principais trabalhos de Pedro 
Herrera como presidente da ACIP. Porém, 
neste espaço são destacadas algumas 
ações: assinatura de um novo contrato 
com a Unimed, o ingresso de 85 novos 
associados em dois anos, inauguração do 
Auditório “Helmut Kurt Schneider” (ocasião 
que também foram inaugurados o salão 
de recepção, a cozinha e o almoxarifado), 

Caravana Iluminada de Natal da Coca-
Cola, Café de Negócios em parceria com o 
Sebrae, Jantar Solidário que doou recursos 
para o Lar da Mônica e Lar São Vicente de 
Paula, apoio a en  dades como a Santa Casa 
de Misericórdia e outras ins  tuições do 
município, parcerias com a inicia  va privada 
e realização de cursos, palestras e ofi cinas 
que capacitaram mais 1.000 pessoas. 

Mensagem do senhor Pedro Herrera
Por fi m, gostaria de deixar registrado 

que me sinto lisonjeado de ter trabalhado 
na presença de todos os diretores que 
me apoiaram durante o período em que 
es  ve presidente desta grande ins  tuição. 
Mesmo diante de vários ataques públicos 
infundados onde apenas se buscava 
a  ngir não o presidente, mas a pessoa, 
fui apoiado e buscamos nos manter no 
mesmo caminho, ou seja, o melhor para 
os associados. Mesmo tais forças buscando 
o descrédito da administração que passou, 
com falsas alegações, com falsas situações, 
nos man  vemos fi rmes no propósito de 
bem servir. Agradeço a estas pessoas que 
es  veram ao meu lado e não esmoreceram 
diante daqueles que se colocam contra 
tudo que possa signifi car avanço social e 
ins  tucional, contra tudo que vá de encontro 
ao bem estar cole  vo. Fica aqui registrada 
minha esperança por um futuro melhor 
para nossa cidade, pois convivi com pessoas 
que, com certeza, irão representar cada vez 
melhor nossa comunidade e defender os 
interesses de nossos associados.

Pedro Herrera Esteban Filho
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ACIP

Pedro Herrera Esteban Filho esteve como presidente da Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) no período de 1 de 
setembro de 2012 a 31 de agosto de 2014. O empresário mostrou empenho à frente dos trabalhos da Associação voltados ao comércio 
e a indústria da cidade. Foram fi rmadas parcerias com ins  tuições públicas e privadas, ministradas dezenas de palestras, cursos e 
ofi cinas, realizadas campanhas das principais datas comemora  vas, assinado novo contrato com a Unimed/Sorocaba, promovido 
Jantar Solidário, inaugurado o auditório da Associação, entre outras importantes ações. 

Principais ações realizadas pela
Associação Comercial nos últimos dois anos

Plano de Saúde Unimed
Já no início dos trabalhos à frente da 

Associação, Pedro Herrera par  cipou 
de reunião para negociar um novo 
contrato que permi  u o ingresso de 
novos usuários e empresas no Plano de 
Saúde Unimed Empresarial Sorocaba – 
Grupo dos Associados da ACIP. Ação que 
benefi ciou muitos associados que hoje 
contam com as vantagens do plano de 
saúde mais completo da região. 

Café de Negócios
O Café de Negócios, promovido em 

parceria com o Sebrae, é um projeto 
iniciado na gestão de Pedro Herrera. A 
proposta é abordar temas que levam 
conhecimento aos empresários e 
funcionários dos setores comerciais, 
industriais, agrícolas e de prestação 
de serviços. Ao fi nal de cada palestra, 
os par  cipantes tomam um café e 
aproveitam o espaço para trocar ideias 
sobre os assuntos abordados no evento. 

Palestras, cursos, ofi cinas e Workshops
Em parceria com o Sebrae e empresas de vários segmentos da inicia  va privada, 

a ACIP promoveu nestes dois anos dezenas de palestras, cursos, ofi cinas e workshops 
direcionados aos profi ssionais do comércio, da indústria e da agricultura. 

Segue alguns dos principais temas ministrados de setembro de 2012 a agosto de 
2014. Fluxo de Caixa, Marke  ng para o Agronegócio, Mo  vação em Vendas, Liderança, 
Refl exoterapia e Seus Bene  cios Para Uma Melhor Qualidade de Vida, Loja Organizada 
Vende Mais, Invista no Planejamento, Gerente de Loja, Como Vender Mais e Melhor 
no Natal, Marke  ng Pessoal, Empreendedorismo - o Caminho para o Agronegócio, 
Controle Seu Estoque e Não Perca Dinheiro, Controles Financeiros na Propriedade Rural, 
Marke  ng para Novos Negócios, A Oratória Como Ferramenta de Vendas, e-Social, 
Propaganda x Marke  ng. Qual a diferença?  E Vale a pena ser um FRANQUEADO?

Encontro de Negócios 
   promovido pelo Ciesp
O auditório da ACIP foi palco do Encontro 

Regional de Negócios, realizado pelo Centro 
das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), 
em junho de 2014, reunindo autoridades do 
setor público, empresários e lideranças para 
discu  r assuntos de interesse local e regional, 
com o intuito de oferecer bene  cios aos 
municípios e empresas.

85 Novos Associados 
Na gestão do empresário Pedro Herrera, a ACIP obteve 85 novos 
associados dos mais diversos segmentos.  
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Caravana Iluminada de 
Natal da Coca-Cola
Pela primeira vez o comércio de 

Piedade contou com a Caravana Iluminada 
de Natal da Coca-Cola. As principais ruas 
do centro comercial fi caram lotadas. A 
ação foi viabilizada por meio da ACIP e a 
Sorocaba Refrescos (empresa sede da 
marca na região), e apoio da prefeitura.  A 
proposta foi movimentar e impulsionar as 
vendas no comércio local. 

Roleta Extra inova 
campanhas da ACIP
Pedro Herrera resolveu inovar e 

implantou a Roleta Extra nas campanhas 
realizadas pela ACIP, o que tornou 
estes eventos ainda melhores para os 
consumidores e empresas par  cipantes. 
Funciona assim: além dos prêmios que 
já fazem parte das campanhas, também 
são sorteados dezenas de brindes para 
as pessoas que comparecem no dia do 
sorteio. Todos recebem um número 
distribuído por funcionários da ACIP 
e aguardam o sorteio da roleta. Uma 
maneira diver  da de presentear os 
par  cipantes. Como a pessoa pode 
par  cipar várias vezes, alguns têm sorte 
e ganham até mais de um brinde. A ACIP 
realiza campanhas das principais datas 
comemora  vas: Dia das Mães, Dia dos 
Namorados, Dia dos Pais e Natal. 

Inauguração do 
Auditório da ACIP
A gestão do empresário Pedro Herrera, 

juntamente com sua diretoria, promoveu 
um ato histórico para o comércio da 
cidade ao inaugurar o Auditório “Helmut 
Kurt Schneider”, da ACIP. Com capacidade 
para 120 pessoas, semanalmente o 
auditório é u  lizado para realização de 
palestras, ofi cinas, cursos, workshops, 
entre outras a  vidades importantes 
para o desenvolvimento do comércio, 
da indústria e também da agricultura do 
município. São a  vidades muitas vezes 
promovidas por meio de parcerias com 
o Sebrae, Senai, Prefeitura e empresas 
do comércio local. Na ocasião, houve a 
inauguração do salão de recepção da 
cozinha e do almoxarifado. 

Jantar Solidário 
O Jantar Solidário promovido em 

2013 pela gestão do empresário Pedro 
Herrera arrecadou R$ 6.000,00, sendo 
R$ 3.000,00 doados ao Lar da Mônica 
e R$ 3.000,00 ao Lar São Vicente de 
Paulo. Durante o Jantar, Pedro Herrera 
homenageou todos os empresários que 
já foram presidentes da ACIP. 

Iluminação de Natal
Parceria entre ACIP e prefeitura 

possibilitou a iluminação de natal em 
diversos pontos da cidade. A Associação 
também foi parceira no Concurso de 
Iluminação de Natal.

Parque Eco Mais
A ACIP par  cipou do Parque Eco Mais 

Especial Dia das Crianças. A Associação 
disponibilizou brinquedos infl áveis,  
distribuiu algodão doce e pipoca no 
Parque Ecológico “Collemar de Miranda 
Bo  o”. 

Paz no trânsito
A ACIP par  cipou da Campanha Paz 

no Trânsito, uma ação realizada pela 
Aejupi com apoio da Polícia Militar e 
da Ditracopi. Na ocasião, a ACIP fez a 
doação de uma bicicleta. 

Parcerias com 
ins  tuições de ensino 
A ACIP fez parceria com ins  tuições 

de ensino que oferecem condições 
diferenciadas aos associados. São 
universidades, empresas de recursos 
humanos, entre outras que promoveram 
palestras sobre diversos temas. 

Parceria com o 
Sindicato dos Comerciários 
Parceria que possibilitou a promoção 

de cursos relacionados ao comércio, 
como vendas e gerente de loja. 

Contra feiras ilegais 
A ACIP foi contra as feiras que 

estavam entrando ilegalmente na cidade 
e atrapalhavam os comerciantes. 

Carnaval 2013
A ACIP foi parceira da prefeitura na 

distribuição de preserva  vos à população. 
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Evento

Campanha do Dia dos Pais
Ganhadores recebem prêmios da Campanha. Muitos brindes sorteados 
na roleta extra presenteia público na Praça da Matriz 

“É a primeira vez que par  cipo da campanha e estou muito 
feliz em saber que fui premiada”, afi rmou a sortuda Aparecida 
B. Machado (cupom Loja SPM Móveis), moradora do bairro 
Caetezal de Baixo, que ganhou a TV de 50 polegadas, o maior 
prêmio sorteado na Campanha do Dia dos Pais, promovida 
pela Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP). “É 
importante que a Associação con  nue com campanhas que 
es  mulem o comércio e a par  cipação de mais consumidores”, 
destacou a ganhadora.

Os sorteios ocorreram no dia 9 de agosto, na Praça 
Coronel João Rosa (Matriz), e os prêmios da Campanha 
foram entregues no dia 14, na sede da Associação, com 
a presença do presidente da ACIP Pedro Herrera Esteban 
Filho e, na ocasião, do diretor de patrimônio José Fernando 
Rosa Maciel.  

André Antônio S. Sant´ana (cupom Pontal Peças), 
morador do bairro Furnas, foi um dos ganhadores de um 
notebook. “Preenchi 50 cupons e, desta vez, fui sorteado”, 
disse o estudante da Escola Técnica Estadual (Etec) de 
Piedade. “Agora, vou ter melhores condições para fazer 
pesquisas e trabalhos escolares”, ressaltou. 

Rogério Rodrigues (cupom Beltrame Agrícola), morador 
do bairro Roseiral, também ganhou um notebook. “Sempre 
par  cipo das campanhas da ACIP e é a primeira vez que 
ganho um prêmio, que será muito bem u  lizado pelos meus 
dois fi lhos”, disse o ganhador.  Os ganhadores dos tablets 
foram: Eide Pedroso Santos (cupom Comercial Pereira da 
Silva) e Sumiko Takamune (cupom Lojas Diana).

Roleta extra sorteia dezenas de brindes 

A roleta extra inserida na ação da Campanha do Dia dos 
Pais sorteou muitos brindes que foram entregues ao público 
presente na Praça, no dia 9. As pessoas re  ravam os números 
com os funcionários da ACIP e aguardavam os sorteios da roleta. 
Muitos conseguiram ganhar mais do que um brinde, que foi 
entregue pelo presidente da ACIP Pedro Herrera Esteban Filho, 
pelo vice-presidente Jair Fresneda e pelo diretor de patrimônio 
José Fernando Rosa Maciel. Os presentes foram repassados 
pelo comércio par  cipante da Campanha. O evento teve 
apresentação musical do cantor Klebinho Morais.

“Quero agradecer imensamente a todos que colaboraram 
para o sucesso da Campanha. Contamos com a par  cipação 
de mais de 60 comerciantes, o que mostra o importante apoio 
ao comércio local. Agradeço também os funcionários da ACIP 
e todos os diretores pelo apoio”, afi rmou o presidente. 

Fotos: J.A Comunicação

Ganhadores dos prêmios  sorteados na Campanha do Dia dos Pais

Funcionários da ACIP distribuem números ao público que participou dos sorteios da roleta

Pedro Herrera entrega um dos brindes sorteados na roleta extra

Mais um brinde sorteado na roleta extra Cantor Klebinho anima evento na Praça
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Palestras

Café de Negócios
“Marke  ng nos negócios é saber entender e atender o mercado”, 
afi rma consultor do Sebrae

Consultor do SEBRAE explica as vantagens
de implantar Marketing nas empresas

Sonhos e metas. Entre estes dois pontos estão os 
pessimistas, os pseudo-amigos, o medo, a sociedade, 
a culpa e alguns familiares. Estas informações estavam 
em uma ilustração da palestra Marketing de Negócios, 
realizada no auditório Helmut Kurt Schneider, da 
Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP), 
no dia 4 de agosto. A atividade fez os participantes 
refletirem sobre as dificuldades que as empresas 
precisam superar para conquistar, de forma planejada, 
seus objetivos. 

O consultor do Sebrae, Eduardo Mantovani, falou da 
importância da definição de metas, de planejamento e de 
estratégias de mercado. Explicou conceitos e benefícios 
propostos pelo tema. “É preciso planejar e gerenciar 
as interações com o cliente, saber delegar funções na 
empresa, ser criativo, investir em bom atendimento e 
ter comprometimento”, disse o consultor. “Não resolva 
os negócios na impulsão. Marketing nos negócios é 
saber entender e atender o mercado”, completou.  

Para o Sebrae, o tema pode ser definido por meio de 
três fatores: pessoas, que são os funcionários que têm 
contato direto com os clientes; processos, que mostra 
ao cliente por onde ele vai começar e espaço físico, que 
define como será o ambiente da atividade. 

A palestra estava inserida no projeto Café de Negócios, 
promovido mensalmente por meio de parceria entre a 
ACIP e o Sebrae-Sorocaba. Par  ciparam empresários de 
diversas áreas, entre elas, alimen  cia, comunicação, eventos, 
automobilís  co e consultoria. 

ACIP par  cipa de evento sobre
profi ssões na Escola Maria Paula
A Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP), 

representada pelo seu gerente comercial, Marcos Sanc  s, 
par  cipou da palestra de profi ssões realizada pela Escola Estadual 
“Maria Paula Ramalho Paes”, em agosto. Marcos, que é formado 
em Administração de Empresas pela Universidade de Sorocaba 
(UNISO), esclareceu dúvidas dos alunos sobre o setor. Falou da 
importância e das funções de um administrador e explicou os 
trabalhos desenvolvidos pela ACIP, principalmente em questões 
voltadas ao relacionamento com os clientes e associados. 

Fotos: J.A Comunicação
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Cerca de 100 pessoas par  ciparam 
da palestra eSocial, promovida no dia 
13 de agosto, no Auditório “Helmut Kurt 
Schneider”, da Associação Comercial e 
Industrial de Piedade (ACIP). O evento 
foi aberto ofi cialmente pelo presidente 
da ACIP, Pedro Herrera Esteban Filho, 
e contou com a presença do diretor 
de patrimônio, José Fernando Rosa 
Maciel, entre outros representantes 
da Associação. A palestra, que reuniu 
profi ssionais de várias áreas, entre elas, 
Administração e Recursos Humanos (RH), 
abordou as novas obrigações trabalhistas, 

previdenciárias e fi scais e esclareceu 
sobre o Sistema Público de Escrituração 
Digital (SPED) para empresas de todos os 
portes e formas de tributação. 

A palestrante Ana Lorelli explicou 
sobre o eSocial, um projeto do governo 
federal cujo obje  vo é unifi car, integrar 
e padronizar o envio de informações 
pelo empregador em relação aos seus 
empregados. Também conhecido como 
EFD-Social ou Sped Folha e envolve 
desde o empregado domés  co até as 
grandes empresas. Falou ainda que as 
obrigações trabalhistas, previdenciárias 

A palestra sobre o Cadastro Ambiental Rural (CAR), realizada na Associação Cultural 
e Espor  va de Piedade (ACEP), Kaikan, no dia 14 de agosto, reuniu produtores rurais de 
Piedade e profi ssionais do setor agrícola. O evento, promovido pelo Sindicato Rural de 
Piedade, contou com a presença de Gilmar Ogawa, assessor da presidência da Federação 
da Agricultura do Estado de São Paulo (Faesp). Os par  cipantes foram informados sobre o 
prazo para a inscrição obrigatória das propriedades rurais no sistema eletrônico ins  tuído 
pelo novo Código Florestal. O cadastro é obrigatório e contará com todas as informações 
ambientais dos imóveis e posses rurais existentes no país. 

Entre outras informações importantes aos agricultores, a palestra informou as técnicas 
e a maneira correta de fazer o cadastro, o que precisa ser declarado, quais as vantagens e 
as implicações e o que ocorre depois que a propriedade rural é inscrita no sistema. 

Palestra eSocial realizada na ACIP atrai grande público

Agricultores e profi ssionais par  cipam de palestra sobre o CAR

e fi scais sobre qualquer forma de 
trabalho contratada no Brasil farão parte 
do eSocial, que eliminará uma série de 
informa  vos enviados atualmente pelas 
empresas a vários entes do governo, 
como a GFIP (Guia de Recolhimento do 
Fundo de Garan  a por Tempo de Serviço 
e Informações à Previdência Social), o 
CAGED (Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados), a RAIS (Relação Anual 
de Informações Sociais), a GPS (Guia da 
Previdência Social) e a DIRF (Declaração 
do Imposto de Renda Re  do na Fonte). 

O projeto abrangerá, além da 
escrituração da folha de pagamento, 
eventos como a contratação de 
funcionários, alterações posteriores de 
cargos, horários, rescisões de contrato, 
ações trabalhistas e dissídios, entre 
outros, que serão enviados ao governo 
para um único repositório digital. O 
eSocial é uma ação conjunta da Caixa 
Econômica Federal, do Ins  tuto Nacional 
do Seguro Social (INSS), do Ministério 
da Previdência (MPS), do Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE) e da Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB).

Evento reúne vários profi ssionais e conta com a presença de representantes da ACIP Palestrante Ana Lorelli
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TuaFarma é inaugurada
Trabalhar com produtos de qualidade e oferecer um atendimento humanizado, em um 

ambiente acolhedor e moderno. Estes são alguns dos principais obje  vos da nova empresa 
do ramo farmacêu  co inaugurada em Piedade, a TuaFarma. As sócias-proprietárias Ká  a 
Ferreira e Joyce Tsuzuki já trabalhavam no segmento de farmácia há alguns anos.

Elas estudaram o mercado local e transformaram o sonho em realidade, unindo 
a experiência técnica e comercial. A TuaFarma está localizada na Avenida Raimundo 
Nonato Leite (Marginal), 217, Centro. Informações pelos telefones (15) 9 9674 - 0101 e 
(15) 9 9158-3107. TuaFarma, conheça esse novo jeito de tratar você. 

Conscien  zar empresários sobre 
conceitos básicos da propaganda e do 
marke  ng foi a proposta apresentada 
pela diretora comercial da Formato 
Outdoor, Fabiana Soriano, que ministrou 
a palestra Propaganda x Marke  ng: qual 
é a diferença? O evento aconteceu no 

Palestra explica diferença entre propaganda e marke  ng

Profi ssionais de diversos segmentos participam da palestra

Palestrante Fabiana Soriano

Kátia e Joyce, sócias da TuaFarma

dia 20 de agosto, no auditório Helmut 
Kurt Schneider, da Associação Comercial 
e Industrial de Piedade (ACIP).

“Nossa ideia é mo  var os 
comerciantes a buscar mais informações 
sobre o tema e estabelecer parcerias 
com profi ssionais da área para 
profi ssionalizar o seu negócio”, disse a 
palestrante. “Marke  ng é um conjunto 
de estratégias e ações que promovem 
o desenvolvimento, o lançamento e a 
sustentação de um produto ou serviço no 
mercado consumidor. Já a propaganda 
é apenas uma das ferramentas do 
marke  ng”, explicou Fabiana.

A diretora comercial da Formato 
também mencionou que muitas empresas, 
sem o conhecimento necessário, acabam 
gastando recursos em propaganda apenas 
como uma comunicação visual, sem 
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explorar os conceitos que a fazem, de 
fato, um inves  mento comercial, a fi m de 
gerar um retorno sobre o inves  mento. 
“Sem analisar alguns conceitos básicos 
da propaganda, o comerciante acaba 
gastando dinheiro em ações pouco 
efi cientes”, afi rmou. Par  ciparam da 
palestra representantes de empresas de 
diversos segmentos do coméricio local. 

Fo
to

s:
 J.

A 
Co

m
un

ic
aç

ão

 N
ov

os
As

so
ci

ad
os

Tua Farma
TonCar Auto Mecânica
PS Informática
Débora Ap. Tenório Representações



Eventos

A Exposição Agrícola de Piedade (Expap) 2014 será realizada nos dias 26, 27 e 28 
de setembro. No local haverá praça de alimentação, parque de diversões, artesanato 
e outras atrações regionais. O evento acontece na sede do Piedade Futebol Clube 
(PFC), localizado na Rua Francisco Antônio Correa, 160, no Parque da Torre. Além das 
exposições da agricultura do município com as mais diversas frutas e hortaliças, o 
show de encerramento fi cará por conta do cantor sertanejo Daniel, no domingo, dia 
28/09. A entrada na Expap será gratuita.

Estão à venda os convites para o Jantar da ACIP, que ocorrerá no dia 25 de outubro, no Olinda Country Club, a par  r das 21h. 
O valor do convite é R$ 60,00 e cada empresa associada tem o direito de adquirir no máximo quatro convites, que podem ser 
parcelados em até três vezes no boleto. Os convites são limitados e serão vendidos até o dia 30 de setembro, na Associação. 

Os lugares e mesas são numerados. A ACIP vai disponibilizar 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 após período de vendas 
especifi cado acima. A ocasião contará com apresentação musical. O expediente da ACIP é das 8h30 às 18h. Outras informações 
podem ser ob  das pelo telefone (15) 3344-9770.

Show do cantor Daniel 
é atração da Expap 2014

Convites para o Jantar da ACIP estão à venda
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