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Natal Premiado 2015
ACIP lança campanha com palestra “Aumente suas vendas 

com foco no Natal”, próximo dia 18, no auditório da Associação

Jantar da ACIP 
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Editorial

José Fernando Rosa Maciel
Presidente Executivo

Há aproximadamente um mês da melhor data para 
vendas no comércio, iniciamos a divulgação da Campanha 
Natal Premiado 2015. A ação, que está em planejamento 
desde agosto, vai oferecer mais de 1.000 prêmios na 
raspadinha da sorte, uma TV de 51 polegadas, quatro 
TVs de 32 polegadas, além de brindes na Roleta Extra. O 
lançamento oficial da Campanha, que terá participação 
efetiva dos comerciantes, ocorrerá no dia 18 de novembro, 
no auditório da ACIP. Na ocasião, vamos contar novamente 
com importante parceria do SEBRAE para promover uma 
palestra com foco nas vendas de Natal.

Sabemos que neste ano o país passa por uma 
instabilidade econômica, mas enfrentamos este momento 
com muito empenho, buscando oferecer condições para o 
nosso comércio alavancar suas vendas.  

Vamos continuar com o nosso slogan “Aqui eu Moro, Aqui 
eu Compro”, com o objetivo de mostrar aos consumidores a 
importância de comprar em Piedade, com o compromisso 
de valorizar o comércio local e conscientizar a todos que, 
comprando em nossa cidade, vamos contribuir para o 
crescimento do município. Esta ideia, lançada há um ano, 
trouxe ótimos resultados aos comerciantes, afinal, buscamos 
oferecer vantagens tanto para o lojista como para o cliente.

Nosso trabalho está sendo feito com muita dedicação e, 
em nome da diretoria, covidamos a todos para participar do 
lançamento da Campanha. Lembrando que será realizada 
no dia 18 de novembro, às 8h30, na ACIP. Participem. 

Tudo pronto para mais 
uma campanha



Novembro / 2015 3

Comércio

Credi Sonho
Rogério Calçados

 Novos
Associados

“Aumente suas vendas com foco no Natal” é tema da 
palestra de lançamento da Campanha Natal Premiado

A Associação Comercial e Industrial de Piedade – 
ACIP realizará evento de lançamento da Campanha 
Natal Premiado 2015. Será uma palestra promovida 
pelo SEBRAE, que abordará o tema “Aumente suas 
vendas com foco no Natal”. Ocorrerá no dia 18/11, das 
8h30 às 10h30, no auditório “Helmut Kurt Schneider”, 
da própria Associação. O evento objetiva orientar 
os empresários sobre as principais ferramentas de 
marketing com ênfase para promoção e divulgação, 
visando estimular o aumento das vendas e do 
faturamento da empresa. Durante o encontro, o 
participante entenderá a importância de identificar o 
seu público-alvo e os meios de comunicação adequados 
para as ações de divulgação do empreendimento por 
meio de alternativas de baixo custo.

Valorizar o comércio local

A ACIP continua com a proposta de valorizar o comércio local 
com foco no tema “Aqui eu Moro, Aqui eu Compro”, lançado 
há exatamente um ano e vem trazendo ótimos resultados aos 
lojistas. “Além de fortalecer o setor comercial, o objetivo é 
mostrar que o consumidor pode comprar o presente de Natal 
em Piedade. Queremos também conscientizar a todos que, 
comprando em nossa cidade, vamos arrecadar impostos que 
são revertidos em melhorias para o município que beneficiam 
o próprio cidadão piedadense”, destaca o presidente da ACIP, 
José Fernando Rosa Maciel. 

Sorteios do Natal Premiado 2015 serão 
realizados no dia 26 de dezembro

Serão mais de 1.000 prêmios na raspadinha da sorte, 
uma TV de 51”, quatro TVs de 32”, além do sorteio de 
brindes na roleta extra. Os prêmios serão sorteados no dia 
26/12, na Praça Coronel João Rosa (Praça da Matriz), Centro. 
O público contará com apresentação musical. “A Associação 
trabalha para promover uma Campanha de sucesso, que 
impulsione efetivamente as vendas no comércio local e 
que ofereça ótima premiação aos consumidores”, afirma o 
presidente. “Não esqueça de pedir seu cupom no comércio 
participante”, lembra. 

Fotos: Divulgação

Mais de 1.000 prêmios serão sorteados na raspadinha da sorte 

Campanha sorteará TV de 51”
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Palestra

Curso de Gerente de Loja promovido pelo Sindicato dos 
Comerciários e ACIP forma cerca de 100 trabalhadores

Alunos exibem certificados do curso; abaixo, professora é homenageada e presidente da ACIP entrega certificado

Apresentação do Trabalho de 
Conclusão de Curso – TCC, homenagens, 
criatividade dos alunos e muita emoção 
marcaram a formatura do Curso de 
Gerente de Loja, promovido por meio 
de parceria entre o Sindicato dos 
Comerciários e a Associação Comercial 
e Industrial de Piedade - ACIP. A entrega 
dos certificados foi realizada no auditório 
“Helmut Kurt Schneider”, no prédio da 
Associação, no dia 5/10. O presidente 
da ACIP, José Fernando Rosa Maciel, 
disse que o curso contribuiu para o 
fortalecimento do comércio local, 
sendo este um dos principais objetivos 
dos trabalhos desenvolvidos pela 
entidade. O presidente do Sindicato dos 
Comerciários, Ruy Amorim, agradeceu 
a parceria firmada com a Associação e 
destacou que o curso teve a proposta 
de qualificar e requalificar o profissional 
para um atendimento diferenciado. 

O curso formou 92 alunos. Foi 
ministrado entre os meses de outubro 
e setembro, com aulas teóricas e 
práticas, que proporcionam as técnicas 
necessárias para moldar um completo 
gerente. Mostrou que o profissional tem 

a missão de fazer com que a empresa 
tenha o melhor rendimento possível. 

O objetivo foi treinar gerentes 
para melhorar o seu desempenho e, 
consequentemente, da sua empresa. 
Os alunos agradeceram a oportunidade 

de participarem de uma ação 
promovida gratuitamente. Os cursos 
profissionalizantes realizados pelo 
sindicato tem apoio da Federação dos 
Empregados no Comércio do Estado de 
São Paulo – Fecomerciários. 

Abaixo, participantes aplaudem apresentação de TCC; representantes da ACIP e do Sindicato dos Comerciários

Fotos: J.A Comunicação
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Curso

Curso Visual 
Merchandising
Empresários do comércio piedadense 

participaram do Curso Visual Merchandising, 
realizado por meio de parceria entre o 
SENAC e SEBRAE, no dia 20/10, no Centro 
do Empreendedor e do Trabalahdor – CET. 

O curso teve a finalidade de apresentar 
ao micro e pequeno empresário a 
importância do visual merchandising 
como estratégia para ambientar o 
estabelecimento comercial, dispondo 
mobiliários e equipamentos de forma 
adequada. A proposta foi mostrar técnicas 
de como expor  os produtos de forma a 
aumentar as vendas. Participaram lojistas 
de vários segmentos do comércio. O evento 
contou com apoio da ACIP e prefeitura. 

Os cursos profissionalizantes realizados 
pelo sindicato, que tem apoio da Federação 
dos Empregados no Comércio do Estado 
de São Paulo – Fecomerciários, qualifica 
e requalifica o profissional para um 
atendimento diferenciado.

Curso reuniu colaboradores e empresários de vários segmentos do comércio local

Fotos: J.A Comunicação
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Jantar da ACIP 2015

Jantar da ACIP é realizado com sucesso
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Mais uma edição do Jantar da ACIP foi realizado com sucesso. 
O evento aconteceu no dia 31 de outubro, no Olinda Country Club, 
e reuniu empresários, comerciantes e autoridades municipais. 
Contou com as presenças do vice-prefeito Renaldo Corrêa e do 
presidente da Câmara Municipal Norton Nakayama. Além de 
saborear uma deliciosa refeição, os convidados dançaram ao som 
da Banda Novo Estilo. 

“Agradeço a presença dos nossos associados, parceiros, amigos 
e autoridades que tornaram esta noite ainda mais especial. É com 
grande satisfação que realizamos este jantar de confraternização. 
O vídeo apresentando nesta noite nos dá direito a acreditar que 
somos mais uma Jóia do Interior e que Juntos Somos Mais Fortes. 
Com o compromisso de fortalecer o nosso comércio, vamos 
continuar com o apelo Aqui eu Moro, Aqui eu Compro, que vem 
trazendo ótimos resultados para os lojistas da cidade”, destacou o 
presidente da ACIP, José Fernando Rosa Maciel. 
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Fotos: J.A Comunicação
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Comércio

Mini Modas comemora 43 anos em novembro
A loja Mini Modas vai comemorar 

43 anos de história no dia 16 de 
novembro. Com um espaço reformado 
recentemente, o estabelecimento, que 
trabalha com moda infanto-juvenil, tem 
se atualizado ao longo dos anos para 
proporcionar mais conforto aos seus 
clientes. “Nossa última reforma foi em 
2011. Além das melhoras no espaço 
físico, hoje contamos com uma loja 
toda informatizada”, conta Maria Lúcia 
Tardelli, proprietária da Mini Modas.

Atualmente, a loja conta com três 
funcionárias. Para Maria Lúcia, os 43 
anos do comércio significam uma grande 
vitória. “Passei por muitos processos 
difíceis e tempos de crise, mas vencemos 
todos esses obstáculos. Esperamos 
vencer essa crise atual também”, afirma 
a empresária, que finaliza esperançosa. 
“A crise afetou, mas estamos na luta. 

Não será isso que irá nos derrubar”, 
conclui. O estabelecimento fica 
localizado na Rua Cônego José Rodrigues, 
nº 37 – Centro. Outras informações pelo 
telefone: (15) 3244 – 1703.   

Outubro Rosa
Equipe de colaboradores da ACIP em apoio à Campanha 

“Outubro Rosa”, um movimento muito importante que alerta 
mulheres e homens de todo o mundo sobre a importância da 
conscientização e prevenção ao câncer de mama.

Proprietária da loja, Maria Lúcia, e colaboradoras; abaixo loja totalmente reformada

Fotos: J.A Comunicação
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Você Sabia?

Agricultor George e empresário Alexandre 
acompanhados de suas esposas 

Agricultor de Piedade é convidado para 
Congresso Internacional de Alcachofra

O agricultor George Osako, um dos 
maiores produtores de alcachofra 
do Brasil, foi convidado pela 
Faculdade de La Plata para participar 
do IX Congresso Internacional de 
Alcachofra, realizado na Argentina, 
entre os dias 29/9 e 2/10.

O evento, que acontece há 
cada três anos, reuniu cientistas 
e produtores de alcachofra de 
diversos países. Segundo George, 
as palestras foram ministradas 
por professores, engenheiros 
agrônomos e profissionais do setor. 

O objetivo foi promover palestras 
sobre melhorias na qualidade e na 
produção da alcachofra. 

Fotos: Divulgação

“Estava representando o Brasil. 
Foi muito bom participar do 
congresso na Argentina; aprendi 
novidades, principalmente quanto às 
técnicas de plantio. Com o conhecimento 
adquirido, vou iniciar a produção de 
uma nova variedade de alcachofra em 
Piedade já no ano que vem”, destacou o 
agricultor.

George estava acompanhado do 
empresário José Alexandre de Souza 
Furquim, um dos diretores da ACIP.



Evento
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Dia das Crianças no Parque Ecológico

Chegada do verão aumenta expectativa 
para o consumo de morango

Muita diversão marcou o evento 
em comemoração ao Dia das Crianças 
realizado no Parque Ecológico “Collemar 
de Miranda Botto”, no dia 18/10. As 
crianças se divertiram nos brinquedos, 
como a cama elástica, participaram da 
oficina de brinquedos com recicláveis e de 
diversas atividades, além de receberem 
pipoca e algodão doce. A ação estava 
inserida no Projeto Parque Ecomais 
e contou com apoio da Associação 
Comercial e Industrial de Piedade (ACIP).  

Morango é um dos produtos mais cultivados em Piedade. “Muitos agricultores 
optam pelo plantio da fruta, pois é uma boa opção de vendas. Plantamos 
no inverno, mas colhemos o ano todo”, conta Aparecido Kunitaki, produtor 
de morango há 17 anos.  Aparecido cultiva a variedade chilena da fruta e 
fornece o produto para o Ceasa – SP. O produtor fala ainda sobre a crise e suas 
expectativas. “A crise afetou de forma geral, mas a tendência é aumentar as 
vendas do nosso produto no verão, por conta do aumento da procura”, destaca 
o agricultor. Com roça localizada no Bairro dos Oliveiras, Kunitaki planta 0,8 
hectares de morango chileno e conta com quatro funcionários. 

Fotos: J.A Comunicação
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Promoção da Mendes Embalagens 
garante bom desempenho nas vendas

A Mendes Embalagens realizou 
promoção entre os meses de julho, 
agosto, setembro e outubro. Para 
participar do sorteio e concorrer a 
uma lavadora de alta pressão, o cliente 
precisava efetivar compra acima de R$ 
30,00 na loja. Mais de 1000 cupons 
foram colocados na urna. 

O sorteio aconteceu no dia 11/10 
e premiou o cliente Romeu Antônio, 
do Bairro das Furnas. “Tivemos boa 
procura e o resultado da promoção 
foi muito satisfatório”, afirma Wagner 
Mendes, proprietário do comércio.

Em atividade há sete anos, a Mendes 
Embalagens trabalha com todo tipo 

de embalagens e descartáveis, além 
de artigos para festa e produtos de 
limpeza. 

O estabelecimento está atendendo 
em novo endereço, localizado na Rua 
Petrolândia, 412 – Parque da Torre. 
Outras informações pelo telefone: (15) 
3244 – 3967.

Proprietários da empresa e gerente comercial da ACIP Prêmio entregue a um dos participantes da promoção

Fotos: Divulgação




