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Editorial

José Fernando Rosa Maciel
Presidente Executivo

“Nos dias atuais não usamos mais a frase independência 
ou morte, mas sim, interdependência ou morte”, argumenta 
o palestrante do Sebrae, Flávio Palma, durante um importante 
evento empresarial realizado na ACIP em setembro. A ideia era 
provocar profunda reflexão aos empresários e profissionais 
de vários segmentos do comércio, agricultura e indústria que 
estiveram presentes no local.

 
Inovar e seus desafios para o crescimento foram os 

principais assuntos abordados. Diante de conceitos e princípios 
apresentados, entendemos que o empresariado local precisa 
estar atento às mudanças. São transformações que implicam 
na criação de novas estratégias que possam proporcionar o 
crescimento das empresas em um momento que o país retoma 
as esperanças de crescimento econômico.

 
Inovar é estar atento às novas tecnologias. É saber que a 

Internet é uma realidade e oferece oportunidades de aumento 
de vendas por meio do uso correto das redes sociais. É ter visão 
inovada, agir no presente e pensar no futuro.

 
Estas são apenas algumas dicas da nossa matéria principal 

que destacamos na capa do nosso informativo, mas nesta 
edição, divulgamos fotos do empresariado local que participou 
de mais uma edição do já tradicional Jantar da ACIP. Também 
mostramos a participação da Associação em evento sobre 
segurança, a comemoração da chegada da primavera na 
Feira Noturna dos Produtores de Piedade, o apoio nas ações 
relacionadas ao trânsito, a expectativa no aumento das vendas 
no Dia das Crianças, entre outras importantes notícias.

 
Ótima leitura. 

Inovar
Associação Comercial e Industrial de Piedade
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Palestra

Ed-Lar - Rodrigues Material para Construção - Junior Diesel 
Revendedora de Automóveis do Boi - Plastifix - Restaurante Yumeji

Associação Comercial e Industrial de Piedade

Novos Associados

Fórum realizado na ACIP 
destaca importância da inovação 

Com a participação de empresários, agricultores, pro-
fissionais do setor industrial e representantes de diver-
sos segmentos do comércio local, foi realizado mais um 
grande evento na Associação Comercial e Industrial de 
Piedade (ACIP). O público lotou o auditório “Helmut Kurt 
Schneider” para assistir o Fórum Empresarial “Inove 
para Ganhar Mais – Desafios do Crescimento”, promovi-
do no dia 14 de setembro. 

A ação foi um sucesso. O palestrante Flávio Palma 
falou da importância de realizar ações que possam au-
mentar a competitividade dos empreendimentos por 
meio de incentivo à inovação. Destacou o quanto é rele-
vante a empresa planejar a divulgação de seus produtos 
na Internet, principalmente nas redes sociais. 

Palma abordou diversos tópicos ligados às ideias no 
meio empresarial. Mostrou vídeos sobre empreendedo-
rismo, falou de mudanças, novas tecnologias, perspecti-
vas para o futuro e explicou a diferença entre a visão tra-
dicional e visão inovadora. “Nos dias atuais não usamos 
mais a frase independência ou morte, mas sim, interde-
pendência ou morte”, argumenta o palestrante.

Durante o evento foi solicitada a presença da empresá-
ria Marilda, proprietária da loja Marilda Lingerie & Pijamas. 
Ela contou a história de crescimento da sua empresa após 
participar de cursos do Sebrae. Atualmente, a loja está con-
quistando lugar de destaque no comércio piedadense. O 
Fórum, que contou com a presença do gerente do escritó-
rio Regional do Sebrae-SP em Sorocaba, Alexandre Martins, 
foi realizado pelo Sebrae Aqui Piedade em parceria com a 
Prefeitura, Associação Comercial e Industrial de Piedade 
(ACIP), Sindicato Rural e Associação dos Pequenos Produ-
tores Rurais de Piedade (Apprupi). Participantes trocam ideias durante café oferecido durante o Fórum

Palestrante fala sobre estratégias e conceitos de inovação

Alexandre, gerente do escritório Regional do Sebrae-SP 
em Sorocaba, participa do evento

Fotos: J.A Comunicação
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Apresentação da Banda “Lyra São João” 
na Feira Noturna atrai grande público

A chegada da primavera foi comemorada no município com a apresentação da Banda Musical “Lyra São João” na 
Feira Noturna dos Produtores de Piedade, no dia 22 de setembro.  Grande público prestigiou a atração, que estava 
inserida na programação do Bom dia Primavera, evento, promovido pela Prefeitura e Conselho Municipal de Turismo 
(Comtur), com apoio da Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP).

Fotos: J.A Comunicação

Banda apresentou trilhas sonoras, dobrados e ritmos brasileiros

Barraca de alimentação chama atenção dos visitantes

Grande público prestigia o evento

 

Feira tem barraca de alimentação da culinária oriental 

Também no dia 22 foi instalada na Feira a barraca de 
alimentação de culinária oriental. O novo espaço co-
mercializa Yakissoba, Tempurá, Hot Roll, Espetinho 
Oriental e suco natural de morango. A barraca perma-
necerá no local todas às sextas-feiras. O público pode 
consumir no local ou pedir para levar pra casa. A Feira 
Noturna dos Produtores de Piedade está localizada no 
estacionamento do Terminal Rodoviário “Artur Hess”.
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Audiência

Presidente da ACIP participa de audiência 
sobre segurança pública

O presidente da Associação Comercial e Industrial de Piedade 
(ACIP), José Fernando Rosa Maciel, participou da Audiência 
Pública sobre Segurança que ocorreu na Câmara Municipal 
de Piedade, no dia 20 de setembro. O evento contou com a 

Foto: Divulgação

Audiência sobre segurança reúne autoridades para discutir melhorias para o setor

participação de autoridades municipais, entidades, associações, 
Polícia Militar (PM), Polícia Civil, Guarda Civil Municipal (GCM), 
Conselho Municipal de Segurança (Conseg), entre outros repre-
sentantes da sociedade. Implantação de um plano municipal de 
segurança pública, apresentação do projeto “Vigilância Solidária” 
e firmar convênio com o Governo do Estado para instalação do 
Programa Detecta foram alguns dos principais assuntos abor-
dados no evento. Durante audiência, promovida pelo Poder 
Legislativo, as autoridades e pessoas presentes no plenário tive-
ram a oportunidade de apresentar propostas de melhorias para o 
setor. Foi registrada a importância de aumento de efetivo policial, 
a aquisição de novas viaturas, o aumento de ronda policial nas 
áreas rural e urbana e tantas outras ações relevantes para que 
haja diminuição da criminalidade no município e possam ofere-
cer mais segurança à população. “Infelizmente, para o comando 
da PM, em Piedade está tudo bom e dentro da normalidade”, 
argumenta o presidente da ACIP.

A Cooperativa Agroindustrial de Piedade (Coapi) está em processo de desen-
volvimento e busca apoio dos comerciantes e população local para fortalecer a 
iniciativa. De acordo com Germano Stevanato, a Coapi pretende começar suas 
atividades no fim deste ano. “É uma alternativa para fortalecer a economia do 
município”, destaca o autor do projeto. “Essa ação vai baixar os preços dos pro-
dutos que chegarão à mesa do consumidor de forma direta, sem a mediação dos 
atravessadores”, complementa.

Com a consolidação da Coapi, os produtos serão vendidos diretamente aos 
mercados com preços mais justos. “Vendemos o que plantamos ao atravessador 
e ele repassa a mercadoria lá em São Paulo a preços mais altos. O consumidor de 
Piedade por vezes adquire esse mesmo produto lá no Ceasa e traz de volta para 
consumir aqui. O objetivo é simplificar essa relação para fortalecer quem produz 
e garantir mais qualidade na mesa de quem compra”, finaliza Germano. 

Coapi busca apoio dos comerciantes e população
Foto: J.A Comunicação

Coapi pretende iniciar suas atividades 
ainda neste ano
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Jantar da ACIP

Jantar da ACIP 2017 
A Banda Harmonia agitou a noite de sábado, 23 de setem-

bro, tocando musicas de sucesso no Jantar da ACIP. Foram 
vários ritmos que atraíram o público para a pista de dança do 
Olinda Country Club. O evento reuniu empresários, comer-
ciantes e autoridades municipais. Todos puderam saborear 
uma deliciosa refeição. 

O presidente da Associação Comercial e Industrial de Pie-
dade (ACIP) e os diretores da entidade homenagearam os 
empresários Edir Tomioshi, Tarcísio Nunes Coelho, José Pe-
reira da Silva e Manoel Pereira Ribeiro. Também houve sor-
teio de três cafeteiras Dolce Gusto, com 240 cápsulas cada.  
“Agradecemos a presença de todos. Dos nossos associados, 
parceiros, amigos e autoridades que tornaram esta noite es-
pecial”, destaca o presidente. 
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Empresa

A Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) é parceira da ação 
Semana Nacional do Trânsito (SNT) que foi realizada em Piedade em setembro 
pela Prefeitura, por meio da Diretoria de Transporte e Mobilidade Urbana. Fo-
ram promovidas diversas atividades. As Escolas da Rede Municipal de Ensino 
receberam palestras de conscientização com o tema: “Minha escolha faz a 
diferença no trânsito”. 

Também foram realizadas blitz educativas no Portal das Águas e na Margi-
nal orientando motociclistas sobre o uso adequado dos equipamentos de se-
gurança. Todos os motociclistas parados receberam orientações e um brinde 
(troca de óleo) oferecido pela Jet Motors. As ações também contaram com 
parceria da Polícia Militar (PM) e Guarda Civil Municipal (GCM).

Semana Nacional do Trânsito conta 
com parceria da ACIP

Éd-lar é inaugurada em Setembro

Mais uma novidade no comércio. A loja Éd-lar, inaugu-
rada no dia 2 de setembro, oferece aos clientes grande 
variedade de produtos da linha de materiais hidráulicos, 
elétricos, ferramentas diversas, presentes, brinquedos, 
limpeza, entre outros. 

O comércio conta com seis funcionários. 
Apesar da recente inserção no mercado piedadense, 

a Edlar tem gerado boas expectativas. “Estamos em fase 
de estruturação do espaço para proporcionar um aten-
dimento de qualidade. Nossa expectativa é que a loja já 
esteja totalmente ajustada e preparada para atender o 
público até outubro”, destaca Edson Barbosa, sócio-pro-
prietário do estabelecimento.

Segundo Barbosa, o comércio foi inaugurado por con-
ta da disponibilidade do ponto. “A loja está instalada em 
um dos melhores pontos da cidade. A disponibilidade 
deste espaço nos motivou a abrir o novo negócio”, com-
plementa.

A Éd-lar está localizada na Rua Araújo Leite, 29, Centro. 
O horário de atendimento é de segunda a sábado, das 8h 
às 18h. Para obter outras informações entre em contato 
pelo telefone 3244-1405. Faça sua visita. 

Foto: J.A Comunicação

Foto: Divulgação

Éd-lar está localizada na Rua Araújo Leite, 29, Centro

Ação aconteceu no Portal das Águas



Outubro / 2017 9

Comércio

Dia das Crianças é oportunidade para 
aquecer vendas no comércio
O Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro, é uma 

das datas que geram bom movimento nas vendas do comér-
cio no país. Mesmo diante de instabilidades econômicas e 
políticas que o Brasil passa, a última data comemorativa no 
comércio antes do Natal, promete aquecer a comercializa-
ção de brinquedos, roupas, calçados e artigos para presen-
tes. De acordo com levantamentos realizados em diversas 
cidades do país, este ano o valor médio que será gasto pelo 
consumidor vai variar entre R$ 50,00 e R$ 100,00.

Especialistas garantem que planejamento deve garantir o 
sucesso das vendas. Ressaltam que até os varejistas que não 
comercializam produtos ou categorias relacionadas ao feria-
do podem realizar estratégias para aproximar os consumido-
res do ponto de vendas, elevando o potencial de consumo 
do cliente.

Dicas para 
impulsionar as vendas 
no Dia das Crianças
Degustação: as crianças podem ser boas influenciado-

ras nas compras dos pais.  Carrinho de pipoca e algodão 
doce são estímulos para o ingresso na loja.

Brincadeiras: pintura de rosto, música animada e pre-
sença de personagens do mundo infantil podem ser um 
atrativo para os menores.

Cartazes: incentive a importância do lazer para o de-
senvolvimento dos filhos.

Espaços lúdicos: contratar temporários para cuidar das 
crianças enquanto os pais compram, mantém os clientes 
mais tempo dentro da loja. Pula pula e cama elástica são 
opções que divertem.

Brindes: crie opções diferenciadas, remetendo a data, 
para compras a partir de determinado valor.

Promoção: Essa dica vale para qualquer comércio, mas 
é mais envolvente para o cliente virtual, pois está privado 
das experiências de compra listadas acima.



Empresa
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Gold Engenharia é referência em Segurança 
do Trabalho e Meio Ambiente

Diretoria de Turismo incentiva comerciantes a adotarem floreiras

A Gold Engenharia presta consultoria geral na área de se-
gurança do trabalho e meio ambiente e possui estrutura com-
pleta para treinamentos e projetos. A Gold está ativa no mer-
cado piedadense há quatro anos e que inaugurou seu Centro 
de Treinamentos recentemente. No local, os clientes recebem 
orientações e aprendem técnicas para agir de forma segura 
em situações de risco como incêndios, trabalhos em altura e 
em espaço confinado. Atualmente, a Gold conta com seis fun-
cionários e é a única empresa do ramo a oferecer esta esta 

O Bom Dia Primavera, evento promovido pela Prefeitura, por 
meio das Diretorias de Cultura e de Turismo e Conselho Muni-
cipal de Turismo (Comtur), em parceria com a Associação Co-
mercial e Industrial de Piedade (ACIP), foi um sucesso. Diversas 
apresentações musicais marcaram a festa que comemorou a 
chegada da Primavera entre os dias 22 e 24 de setembro. Para 
festejar a data, foram instaladas ainda 46 floreiras duplas em 
postes no centro da cidade. Agora, a Diretoria de Turismo dispo-
nibiliza os vasos para adoção. 

gama de serviços própria e completa. O Centro de Treinamen-
tos possui vários equipamentos únicos para simulações reais 
como torre de doze metros para exercícios em altura, poço de 
dez metros de profundidade e tanques para treinamento em 
espaço confinado, queimadores de incêndio, hidrantes, entre 
outros cenários devidamente preparados.

De acordo com Rodrigo de Paula, proprietário da empre-
sa, o momento econômico que o país atravessa veio abrir 
portas. “Tem motivado mudanças. As empresas tem pensa-
do mais em economia e isso gera oportunidades de novas 
parcerias”, afirma. A Gold atende municípios da região e 
cidades mais distantes. “Possuímos clientes de cidades que 
ficam a 300 quilômetros de distância”, complementa.

Além da parte da segurança do trabalho, a Gold também 
realiza serviços relacionados ao meio-ambiente como laudos 
e vistorias (Cetesb e Ibama) e está devidamente regularizada 
pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA). 
A Gold Engenharia está localizada na Rua Rio de Janeiro, 306, 
Jardim Sinibaldy. Entre em contato pelo e-mail vendas@gol-
dengenharia.com ou pela página Gold Engenharia no Face-
book. Outras informações pelo telefone 3244-4563 ou pelo 
WhatsApp 99711-6090.

Foto: J.A Comunicação

Gold Engenharia está localizada na Rua Rio de Janeiro, 306, Jardim Sinibaldy

Comerciantes interessados em cuidar de uma floreira de-
vem comparecer a Prefeitura para regularizar a adoção. O 
estabelecimento responsável pela floreira poderá adesivar a 
mesma com propaganda do seu comércio. Quem adotar de-
verá prestar os devidos cuidados às flores e substituí-las con-
forme necessidade. 

Qualquer floreira pode ser adotada desde que esteja dispo-
nível sem ser necessário estar localizada na frente do comér-
cio do responsável.






