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Segurança
ACIP participa 
de lançamento do 
App AUSEG

“2018 dá Sorte”
Campanha de Natal 
vai sortear R$ 45 mil 
em prêmios

Workshop
Público participa 
de evento promovido pela 
ACIP e Desenvolve SP 

2 Anos de Feira Noturna
ACIP comemora Aniversário da Feira 

no dia 16 de novembro com apresentação do Conservatório Musical 
“Davino Tardelli da Silva” e muita diversão para a criançada
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Editorial

Sérgio Luiz Moreira
Presidente Execu� vo

Todos estão convidados para comemorar o aniversário 
de dois anos da Feira Noturna dos Produtores de Piedade, 
esta importante inicia� va de sucesso no município que já 
virou tradição para moradores e turistas, promovida todas 
às sextas-feiras. Vamos preparar um grande evento no dia 
16 de novembro, na Praça de Eventos da Rodoviária.

Terá muita diversão para todos: tobogã, cama elás� ca, 
piscina de bolinha, algodão doce e pipoca a vontade. 
A apresentação musical fi ca por conta dos músicos 
do Conservatório Musical “Davino Tardelli da Silva”. O 
público terá espaço para alimentação, venda de produtos 
turís� cos e artesanato e as barracas de produtos agrícolas.

Vamos celebrar 24 meses de feira ininterruptas. Serão 
mais de 100 semanas de implantação de um projeto que 
deu certo. Uma ação pioneira em Piedade que oferece 
oportunidade de renda aos produtores, apoia en� dades 
assistenciais e es� mula a cultura local com espaço para 
apresentações musicais de ar� stas da cidade. 

Temos muitos mo� vos para comemorar. 
Contamos com a presença de todos.

Você é nosso convidado
Associação Comercial e Industrial de Piedade
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Feira Noturna

Muitos brinquedos atraíram a criançada para a festa

Munícipes e Turistas aproveitaram as variedades da Praça de Alimentação

Feira Noturna dos Produtores 
comemora seu 

segundo aniversário

A Feira Noturna dos Produtores de Piedade, promovida 
pela Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP), 
vai comemorar seu segundo aniversário no dia 16 de no-
vembro. Para marcar a data, a Associação realizará uma 
noite repleta de atrações para o público. 

A edição de aniversário da Feira Noturna terá música de 
qualidade, com a  apresentação do Conservatório Musical 
“Davino Tardelli da Silva”

Fotos: J.A Comunicação

Também terá entretenimento para as crianças que pode-
rão se diver� r em brinquedos como a piscina de bolinhas, 
cama elás� ca e tobogã, além de pipoca e algodão-doce.

O evento, que ocorre todas as sextas-feiras, tem atraído 
grande público e já se tornou tradicional para munícipes 
e turistas. A Feira oferece verduras, frutas e legumes fres-
quinhos, além das barracas de pastel, culinária oriental, 
produtos � picos do interior, doces, espe� nho e chopp 
artesanal. A inicia� va fortalece os agricultores locais e fo-
menta a economia do município.
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A Sinhá Moça fi ca na Rua Comendador Parada, 166, Centro

Setor de cama, mesa e banho completo para os clientes

Sinhá Moça reabre 
loja em Piedade

A Loja Sinhá Moça foi reinaugurada no dia 11 de outubro. 
O estabelecimento chegou a fechar as portas em setembro, 
mas reabriu após reformulação. “Houve pedidos da popu-
lação e os funcionários se juntaram para elaborar uma pro-
posta aos donos da empresa no sen� do de readequar a loja 
e não fechá-la”, destaca a gerência da unidade de Piedade.

Para marcar a data de reinauguração, a Sinhá Moça fez 
uma grande festa com distribuição de brindes e pipoca. As 
primeiras 50 pessoas que chegaram até o local receberam 
travesseiros de forma gratuita. A nova loja foi compactada 
em apenas um piso para facilitar o atendimento ao cliente. 
“Procuramos atender as sugestões dos munícipes e fi zemos 
mudanças no mix de produtos. Passamos a trabalhar com 
itens mais baratos, mas sem perder a qualidade”, conta 
Cláudio Camargo, Gerente da empresa.

Fotos: J.A Comunicação

A equipe de oito funcionários que já trabalhava no es-
tabelecimento foi man� da. “Com esses ajustes estamos 
confi antes na evolução das vendas. Iden� fi camos a neces-
sidade da população e passamos a inves� r mais no setor de 
cama, mesa e banho”, garante Fabiana da Silva, Gerente de 
Marke� ng. A Sinhá Moça está localizada na Rua Comendador 
Parada, 166, Centro. 

O horário de atendimento é das 9h às 18h de segunda a 
sábado. Parcela nos cartões de crédito em até seis vezes sem 
juros. Crediário próprio sem burocracia. A loja busca sempre 
colocar itens em promoção. Para outras informações acesse 
www.lojasinhamoça.com.br ou entre em contato pelo tele-
fone 3344-1217.
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Segurança

Autoridades municipais e representantes da segurança e saúde es� veram presentes

Equipes do SAMU poderão ser chamadas por meio do App

ACIP é representada no evento de lançamento 
do aplicativo Auxílio à Segurança

A Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) es-
teve representada pelo seu presidente, Sérgio Luiz Moreira, 
na cerimônia de entrega de tablets com o aplica� vo Auxílio à 
Segurança (AUSEG), realizada no dia 17 de outubro, no auditó-
rio “Rubens Caetano da Silva” – Carioca.

Os aparelhos foram entregues pelo prefeito José Tadeu de 
Resende (PSDB) aos representantes da Guarda Civil Municipal 
(GCM), Polícia Militar (PM), Polícia Civil e SAMU. O App foi de-
senvolvido pela Comissão de Elaboração do Plano Municipal 
de Segurança Pública e tem o obje� vo de tornar mais ágil e 
efi caz as chamadas dos serviços de segurança e de emergência 
do setor da saúde na área rural de Piedade, ação que facilitará 
atendimentos aos munícipes.

Com o aplica� vo, o morador que precisar dos serviços das 
polícias ou da saúde deve informar o código de cliente que 
consta na conta de energia elétrica. Este código será inserido 
no App que vai traçar as coordenadas de localização similar a 
de um GPS que poderá atender a chamada com mais efi ciência.

Fotos: J.A Comunicação

O presidente da ACIP disse que a inicia� va é muito importan-
te e contribui com o setor de segurança do município. O evento 
ainda contou com a par� cipação de representantes da Câmara 
Municipal de Piedade, do Conselho Comunitário de Segurança 
Pública e de moradores de vários bairros do município.  
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Evento

Abertura do evento contou com par� cipação de autoridades do município e do Estado

A Feira Noturna dos Produtores de Piedade foi realizada no evento

Presidente da ACIP ao lado do Secretário Estadual de Turismo, Júnior Aprillan� 

Presidente da ACIP participa 
da Festa da Alcachofra e Morango

O presidente da Associação Comercial e Industrial 
de Piedade (ACIP), Sérgio Luiz Moreira, par� cipou da 
VI edição da Festa da Alcachofra e Morango promovida 
nos dias 29 e 30 de setembro, na Praça de Eventos da 
Rodoviária. 

Sérgio representou a en� dade na abertura do even-
to e esteve ao lado do Secretário Estadual de Turismo, 
Júnior Aprillan� , do prefeito José Tadeu de Resende 
(PSDB), do vice-prefeito Júnior JK (DEM), além de 
agricultores, vereadores, secretários municipais e re-
presentantes de associações e de outros segmentos 
sociais de Piedade.  

Fotos: J.A Comunicação

Junto às autoridades municipais, o presidente da 
ACIP par� cipou do ato de descerramento da fi ta que 
marcou a abertura ofi cial da festa e permi� u acesso do 
público a uma grande tenda de exposição de diversos 
produtos agrícolas do município. 

Os dois dias de evento atraíram ó� mo público, con-
taram com a par� cipação de 12 en� dades, 250 produ-
tores e apresentações de dança e de música.  A ACIP foi 
parceira da festa com a integração das barracas da Feira 
Noturna dos Produtores de Piedade.



Novembro / 2018 7

Feira dos Produtores 

Grande público esteve presente; crianças aproveitaram os brinquedos

ACIP comemora centésima 
Feira e Dia das Crianças

Grande público compareceu na Praça de Eventos da 
Rodoviária no feriado de 12 de outubro para comemorar a 
centésima Feira Noturna de Piedade e o Dia das Crianças. 
Além das tradicionais barracas que oferecem produtos 
agrícolas fresquinhos e a praça de alimentação, os fami-
liares, amigos e turistas também levaram a criançada para 
brincar na cama elás� ca e na piscina de bolinhas. 

Com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de 
Desenvolvimento Social, o local contou com a distribuição 
de pipoca e algodão-doce. A atração da noite fi cou por con-
ta do cantor sertanejo Samuel Caires. O evento foi realizado 
pela Associação Comercial e Industrial de Piedade – ACIP.  

Fotos: J.A Comunicação
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Ofi cina

Danilo Pacheco ministrou o conteúdo para os presentes

Ofi cina “Inove para 
Ganhar Mais”

Aplicativo Onde Ir Cidades 
chega a mais de 140 cidades no Brasil

A Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP), em 
parceria com o Sebrae Aqui Piedade, Prefeitura de Piedade, 
Coopera� va dos Produtores Familiares de Piedade (COFARP) 
e Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo 
(Faesp), promoveu a ofi cina “Inove para Ganhar Mais”, no 
dia 8 de outubro. O evento reuniu comerciantes no Auditório 
“Helmut Kurt Schneider”, da ACIP. O palestrante Danilo Pacheco, 
consultor do Sebrae, falou sobre os mo� vos para se inovar e 
apresentou formas, ferramentas e alterna� vas de inovação 
para serem aplicadas nas empresas dos comerciantes presen-
tes. O evento foi gratuito. Esta é mais uma inicia� va realizada 
com apoio da ACIP que tem como obje� vo a capacitação e o 
fortalecimento do comércio local.

O Onde Ir Cidades já alcança 141 cidades em 20 estados bra-
sileiros, além de outros dois países: Portugal e Estados Unidos. 
O crescimento se deve ao sucesso que a ferramenta tem con-
quistado com os usuários. O aplica� vo oferece informações aos 
munícipes e turistas sobre onde comer, onde passear, onde 
fi car e o que visitar nas cidades. Foi criado em 2015 e chega a 
Piedade como o primeiro aplica� vo a oferecer este � po de ser-
viço. Foi idealizado pelo CEO Junior Talhaferro e desenvolvido 
por Luiz Tokuhara. Já está disponível para download no Google 
Play e na Apple Store. “O aplica� vo Onde Ir Cidades facilita a 
vida do usuário. Traz comodidade e informações sobre a cida-
de, produtos e serviços tudo na palma da sua mão”, destaca 
representante da franquia. Estabelecimentos parceiros ofere-
cem sorteios e promoções aos usuários do app. Saiba mais em 
ondeircidades.com.br/sobre/.

Foto: J.A Comunicação
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Campanha ACIP

Não deixe de acompanhar os sorteios. O próximo premiado pode ser você

Campanha de Natal da ACIP 
vai sortear R$ 45 mil em prêmios

A Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) dá 
con� nuidade ao sucesso da Campanha “2018 dá Sorte”, que 
neste ano já sorteou R$ 25 mil em vales-compras nas ações 
promovidas no Dia das Mães e Dia dos Pais. Agora, serão sorte-
ados R$ 45 mil em vales-compras na Campanha de Natal. 

O sorteio será no dia 5 de janeiro de 2019. Serão 50 vales-
compras de R$ 500,00, dois vales-compras de R$ 5 mil e um va-
le-compra no valor de R$ 10 mil. A ACIP também con� nua com 
o slogan Aqui eu Moro, Aqui eu Compro como forma de mos-
trar a força do comércio local e oferecer vantagens aos clientes 
que compram seus produtos em Piedade. Para par� cipar, o 
consumidor deve efe� var uma compra em um dos comércios 
par� cipantes da campanha. Não deixe de solicitar seu cupom.

Foto: J.A Comunicação
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Workshop

Empresários de diversas áreas par� ciparam do workshop

Representante do Desenvolve SP abordou assuntos relacionados
 a linhas de crédito e juros mais baixos

ACIP e Desenvolve SP 
promovem workshop

A Associação Comercial e Industrial de Piedade (ACIP) 
em parceria com a Agência de Desenvolvimento Paulista 
(Desenvolve SP), promoveu o workshop “Uma Solução para 
Cada Fase do seu Negócio”. O evento ocorreu no dia 24 de ou-
tubro, no Auditório “Helmut Kurt Schneider”. Representante 
da Desenvolve SP ministrou conteúdo relacionado a Crédito 
Digital e apresentou modalidades de fi nanciamento de capi-
tal de giro com aprovação em até 48 horas, além de outras 
opções com prazos de até 10 anos para pagar.

Além da palestra, o workshop ofereceu consultoria in-
dividual para os par� cipantes. Empresários do município 
atuantes em diversas áreas es� veram presentes no evento. 
De acordo com a Desenvolve SP, o obje� vo da ins� tuição é 
melhorar a qualidade de vida da população e fomentar o 
desenvolvimento local.

Fotos: J.A Comunicação

Sobre a 
Desenvolve SP

Criada pelo Governo do Estado em 2009, a Desenvolve SP 
visa a promoção do desenvolvimento sustentável do Estado 
por meio de operações de crédito consciente e de longo 
prazo des� nado a pequenas e médias empresas. Foi conce-
bida como instrumento ins� tucional de apoio às polí� cas de 
desenvolvimento econômico para o Estado de São Paulo. 

A Agência é ins� tuída pela Lei Estadual 10.853/01 e regula-
mentada pelo Decreto 52.142/07 e está vinculada a Secretaria 
de Planejamento e Gestão. Para outras informações acesse 
www.desenvolvesp.com.br.
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Parceria

A Ethos fi ca localizada na Rua Fernando Cróccia, 152, Centro

Parceria com empresa Ethos 
gera vantagens para associados da ACIP

Associados da ACIP possuem uma série de bene� cios 
gerados a par� r das parcerias fi rmadas pela en� dade. O 
novo presidente Sérgio Moreira, eleito para comandar 
a Associação até agosto de 2020, reafi rmou o compro-
misso de con� nuar o trabalho no sen� do de fortalecer 
laços com os cooperantes da ins� tuição, além de dar 
seguimento as buscas por novos parceiros. 

A Ethos, atuante em Segurança e Saúde do Trabalho, 
é uma dessas parcerias que oferecem diversas van-
tagens como planos de menor custo e descontos em 
produtos.

O obje� vo da empresa é desenvolver a competência 
técnica dos associados com o que há de melhor nas 
unidades Ethos. A Ethos Recursos Humanos disponi-
biliza serviços referentes à elaboração de laudos como 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), 
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional 
(PCMSO), Laudo Técnico das Condições do Ambiente 
de Trabalho (LTCAT), entre outros. 

Já a Ethos Produtos oferece recarga e venda de ex-
� ntores, venda de produtos EPI, produtos de limpeza, 
descartáveis e peças para sinalização. 

Foto: J.A Comunicação

“Esperamos, a par� r de agora, benefi ciar todos os 
departamentos da ACIP, com incen� vo diário na busca 
de novas oportunidades, complemento de ofertas, etc., 
que contribuam de forma conjunta no estreitamento de 
valores de ambas as partes. A relação com os clientes é 
prioritária e a Ethos estará sempre disposta a auxiliá-los 
na busca por melhores resultados”, destaca a empresa.

Laudos
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), 

Cer� fi cado de Licença do Corpo de Bombeiros (CLCB), 
Programa de Conservação Audi� va (PCA), Programa de 
Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria 
da Construção Civil (PCMAT), Perfi l Profi ssiográfi co 
Previdenciário (PPP), Semana Interna de Prevenção de 
Acidentes de Trabalho (SIPAT).

Norma Regulamentadora (NR)
Ordem de Serviço, Comissão Interna de Prevenção 

de Acidentes (CIPA), Treinamento de Equipamentos 
de Proteção Individual (EPI), Treinamento de 
Primeiros Socorros, Segurança em Instalações e 
Serviços em Eletricidade, Treinamento de Transporte, 
Movimentação, Armazenagem e Manuseio de 
Materiais, Segurança no Trabalho em Máquinas e 
Equipamentos, Laudo e Inspeção de Vasos de Pressão 
(Compressores e Caldeiras), Laudo de Insalubridade, 
Laudo de Periculosidade, Laudo de Ergonomia, 
Análises Ergonômicas e Treinamento, Treinamento de 
Segurança na Construção Civil, Segurança e Saúde no 
Trabalho com Infl amáveis e Combus� veis, Treinamento 
e Brigada de Incêndio, Treinamento de Prevenção de 
Acidentes Agrotóxicos.

Outros
Assistência Técnica em Perícias Judiciais, Implantação 

e Manutenção do 5S, Palestra de Direção Defensiva 
“Moto e Carro”, Palestra de EPI e EPC, Palestras mo-
� vacionais. A Ethos está localizada na Rua Fernando 
Cróccia, 152. Atendimento de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h30. Curta a página ETHOS Piedade no 
Facebook e siga @ethospiedade no Instagram.




