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Editorial

Sérgio Luiz Moreira
Presidente Executivo

Associação Comercial e Industrial de Piedade

Nesta edição destacamos a produção de 
morango em Piedade. O município é considerado 
um dos maiores produtores da fruta em todo 
Estado de São Paulo e atualmente conta com 
aproximadamente 330 propriedades rurais. Sua 
produção para até o final deste ano pode alcançar 
3 mil toneladas, superando a colheita de 2019 que 
chegou a pouco mais de 2 mil toneladas.

A agricultura é responsável por cerca de 70% 
da economia do município. Por esta razão, a 
Associação Comercial e Industrial do Município 
(ACIP) sempre abre espaço para divulgação do 
setor agrícola, além de promover ações voltadas 
diretamente aos agricultores. A Feira Noturna 
dos Produtores de Piedade é uma das atividades 
pioneiras em Piedade que incentiva o comércio de 
produtos agrícolas e tem total apoio da Associação. 

Ainda nesta edição destacamos a sabatina 
realizada pelos diretores da ACIP com os 
candidatos a prefeito e a vice-prefeito de Piedade. 
Também reforçamos a divulgação da Campanha 
Natal Premiado que oferece R$ 50.000,00 em 
vale-compras e conta com grande participação 
de lojistas. Ressaltamos nosso apoio ao Outubro 
Rosa, mostramos dicas sobre educação financeira 
em tempos de pandemia e abordamos outros 
importantes assuntos.

Ótima leitura a todos. 

Morango em Destaque
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Natal Premiado
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Comerciantes otimistas para vendas de fim de ano 
realizam contratos temporários

A economia dá sinais de recuperação e diante 
disso muitos comerciantes estão otimistas com o 
aumento nas vendas no final de ano mesmo diante da 
pandemia que diariamente tem apresentado queda 
nos índices de óbitos por coronavírus em Piedade e 
em todo país. 

De acordo com a Confederação Nacional do 
Comércio (CNC), cerca de 17,9 mil vagas para empregos 
temporários devem ser abertas no varejo até o fim 
do ano no Estado de São Paulo.  De acordo com uma 
empresa de recrutamento e seleção, a recolocação 
de muitas pessoas no mercado de trabalho tem sido 
impulsionada pelo setor de logística. Entre setembro 
e outubro de 2020, a oferta de vagas foi 52% maior 
do que no mesmo período do ano passado devido ao 
setor. 

O empresário Francisco Saburo Saito, sócio da 
empresa Iolanda Calçados está otimista com as 
vendas neste final de ano. “Nossas vendas têm 
aumentado a cada dia”, destaca. Francisco ainda 
informa que foram contratadas três colaboradoras 
para este período de natal.  

Campanha Natal Premiado oferece
R$ 50.000,00 em vale-compras

A Associação Comercial e Industrial de Piedade – 
ACIP realiza a Campanha Natal Premiado, que oferece 
R$ 50.000,00 em vale-compras. Serão sorteados 100 
vale-compras de R$ 500,00. A Associação continuará 
com o slogan Aqui eu Moro, Aqui eu Compro. O 
foco é valorizar o comércio e mostrar que o cliente 
pode comprar seu presente de Natal e Reveillon em 
Piedade. 

Para concorrer aos prêmios, compre nas lojas 
participantes, faça seu cadastro no aplicativo da 
ACIP e cadastre seu QR-Code ou você também  pode 
adquirir seu cupom nas empresas participantes 
e depositar nas urnas espalhadas pelo comércio 
de Piedade. A ACIP mostra transparência a todos 
e visibilidade às empresas com a transmissão dos 
sorteios ao vivo pela página oficial do Facebook e 
postagens em tempo real no Site da Associação.

Consulte o regulamento no site
www.acepiedade.com.br

 

SAC 0800 724 7220  Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 724 0525. Ouvidoria 0800 646 2519.

 

A gente pode
pelo seu 
negócio. fazer mais

O momento pode ser desafiador, 
mas você não está sozinho. 
Conte com as nossas soluções 
para facilitar a gestão do fluxo 
de caixa da sua empresa. 

Vamos trocar uma ideia? 

Acesse sicredi.com.br e saiba mais.

• Cobrança
• Folha de pagamento
• Máquina de cartões

• Cartão empresarial
• E muito mais
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A Faculdade Anhanguera de Piedade oferece a 
oportunidade de graduação no sistema Educação à 
Distância (EAD) em duas modalidades.

MODALIDADE 100% ONLINE: é opção em que o aluno 
tem a liberdade de estudar dentro de sua rotina de dia 
e horário, com tutores à distância disponíveis, provas 
e trabalhos acadêmicos realizados individualmente e 
agendamento prévio a cada semestre.

MODALIDADE SEMIPRESENCIAL: é a opção em que 
as turmas são formadas e os alunos participam de uma 
aula semanal, com tutor presencial. As provas serão 
realizadas no Polo e os trabalhos acadêmicos serão 
elaborados em grupos. Os cursos semipresenciais 
exigem a formação de turma com pelo menos 15 
alunos.

Em razão da pandemia, houve uma demanda 
maior por cursos 100% online. Porém, os cursos 
semipresenciais são conduzidos por aulas online à 

distância, sempre em conformidade com a legislação 
aprovada pelo Ministério da Educação (MEC).

Ainda em razão da pandemia, os alunos enfrentaram 
diversos desafios ao continuar os estudos isoladamente, 
como aulas visualizadas apenas por computador ou 
celular, acesso reduzido aos tutores e dificuldades 
de apresentação dos trabalhos acadêmicos. “Temos 
a satisfação de dizer que os alunos superaram essas 
dificuldades e conquistaram uma valiosa experiência. 
Com isso, superamos nosso recorde no volume de 
rematrículas e novos alunos no semestre atual; 
inclusive recebemos alunos transferidos de outras 
unidades Anhanguera e de Faculdades concorrentes 
da região”, destaca o gestor da Faculdade Anhanguera 
de Piedade, Alexandre Soares.

“O Polo incentiva a formação de turmas 
semipresenciais porque entendemos que a formação 
dos alunos se enriquece com a convivência num 
ambiente acadêmico, com aulas e explicações de 
tutores presenciais, os trabalhos acadêmicos em 
grupo e a troca e debate de ideias”, explica o gestor. 

Obras de ampliação 

Estão sendo ampliadas as instalações do Polo 
Piedade, com a construção de mais duas novas 
salas de aula, visando aumentar ofertas de cursos e 
preservando a acessibilidade e o conforto dos alunos. 
“Atualmente temos em torno de 250 alunos residentes 
em Piedade e cidades da região. Oferecemos 40 cursos 
de graduação (bacharelado, licenciatura e tecnólogo) 
na modalidade 100% online e 15 cursos na modalidade 
semipresencial”, ressalta Alexandre. 

 
A Faculdade Anhanguera – Polo Piedade também 

oferece cursos de Pós-Graduação. São mais de 150 
opções de cursos em diversas áreas.

A faculdade está localizada na Rua Vinte e Um de Abril,  139 - Centro

Foto: JA Comunicação

Anhanguera Piedade oferece cursos de Educação à Distância
Faculdade está ampliando suas instalações
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Pastelaria e Restaurante Setembro sorteia prêmio em 
comemoração ao aniversário de 19 anos em Piedade

Para comemorar o aniversário de 19 anos em 
Piedade, a Pastelaria e Restaurante Setembro realizou 
promoção nas redes sociais durante o mês de 
setembro e ofereceu R$ 100,00 em vale-compras. Para 

participar, era só curtir a página www.facebook.com/
restaurantepastelariasetembro, marcar três amigos e 
compartilhar o post. 

A campanha foi um sucesso. Teve alcance de mais 
de 8.000 pessoas, 131 curtidas, 191 comentários e 107 
compartilhamentos. A promoção também foi divulgada 
no Instagram @pastelariasetembro.  

 O prêmio foi sorteado no dia 30 de setembro por 
meio de transmissão ao vivo pela página da pastelaria no 
Facebook. A ganhadora do vale-compras de R$ 100,00 
foi Vivi Proença. Ela teve a oportunidade de consumir 
refeições, salgados, bebidas, sorvetes, entre outros 
diversos produtos oferecidos no estabelecimento. Em 
breve terão mais promoções, aguardem. 

A Pastelaria e Restaurante Setembro está localizada na 
Rua Araújo Leite, ao lado do Mercado Municipal. Pastelaria está localizada na R. Araújo Leite, ao lado do Mercado Municipal

Equipe de colaboradores da ACIP

Foto: JA Comunicação

Foto: JA Comunicação

ACIP apoia campanha Outubro Rosa 
Equipe de colaboradores da Associação Comercial 

e Industrial de Piedade (ACIP) em apoio à Campanha 
Outubro Rosa. 

Outubro Rosa é uma campanha anual realizada 
mundialmente em outubro, com a intenção de alertar 
a sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer de 
mama. A mobilização visa também à disseminação de 
dados preventivos e ressalta a importância de olhar com 
atenção para a saúde, além de lutar por direitos como o 
atendimento médico e o suporte emocional, garantindo 
um tratamento de qualidade.

Durante o mês, diversas instituições abordam o tema 
para encorajar mulheres a realizarem seus exames e 
muitas até os disponibilizam. Iniciativas como essa são 

fundamentais para a prevenção, visto que nos estágios 
iniciais, a doença é assintomática.
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Sabatina

ACIP sabatina candidatos a prefeito de Piedade    

A Associação Comercial e Industrial de 
Piedade – ACIP elaborou diversas questões 
com foco no comércio, indústria, agricultura 
e outros importantes temas que abordam o 
desenvolvimento do município para realizar 

uma “sabatina” com os candidatos a prefeito de 
Piedade. 

Esta relevante ação para Piedade foi mediada 
pelo presidente da ACIP, Sérgio Luiz Moreira 
e contou com a participação dos diretores da 
instituição e de representantes da Associação dos 
Engenheiros e Agrônomos de Piedade e Tapiraí – 
ASSEPT. 

Diante de um sorteio realizado por diretores, 
os candidatos a prefeito e vice-prefeito 
compareceram na sede da ACIP nas seguintes 
datas: dia 20, Geraldinho (MDB) e Renaldo Corrêa 
(DEM); dia 21, Geremias (PT) e Cláudio Nadaleto 
(PDT) e dia 22, Júnior JK (PSDB) e Ademir Silveira 
(PV). Durante o período de 2 horas, todos tiveram 
direito de falar sobre suas propostas e ações para 
governar o município pelos próximos quatro 
anos. 

A Associação divulgará entrevista com o 
candidato eleito no Jornal e Site da ACIP e em 
seus meios de comunicação oficiais do Facebook 
e Instagram. 

Fotos: JA Comunicação

Diretores entrevistam candidato Geraldinho

Novembro / 2020
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Sabatina

Candidatos a vice-prefeito Cláudio e a prefeito Geremias 

Diretores entrevistam candidato Geremias

Diretores entrevistam candidato Júnor JKCandidatos e vice-prefeito Ademir e a prefeito Júnior JK 

Novembro / 2020

Candidatos a vice-prefeito Renaldo e a prefeito Geraldinho
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Comércio

Jumaf amplia loja de calçados
Estabelecido no município há 36 anos, a Jumaf 

amplia a loja e oferece um novo espaço para os seus 
pés a partir de novembro. Desde 1994, o comércio é 
situado na rua Comendador Parada, número 76 e a 
ampliação ocorre em imóvel localizado na mesma via, 
mas passa a atender no número 167, com ambiente 
amplo, moderno e confortável.

Jumaf é a combinação do nome dos três filhos 
de Antonio Soares da Silva, 77 anos – Julie, Mario 
e Fabio. A magazine surgiu na cidade de São Paulo 
em 1981, onde o comerciante começou no ramo de 
materiais para construção. Em 1984, com a mudança 
para Piedade, ele abre uma venda de utensílios 
domésticos. Aos poucos, os produtos comercializados 
foram se diversificando, até chegar aos calçados, 
setor em que atua desde então.

A clientela é fiel e antiga, quem adquiria objetos 
para a casa na esquina da Capitão Antonio Loureiro, 
acabou por levar filhos e netos para a compra de 

sapatos com Antonio, que aguarda uma visita para 
conhecerem o novo ambiente.

 
A loja 1 está localizada na Rua Comendador Parada, 

número 76 e a loja 2 fica na Rua Comendador Parada, 
número 167. Telefone: (15) 3244-4516.

Texto/Colaboração: Aline Nunes.

Novembro / 2020

Antônio e equipe de vendedoras

Foto: Aline Nunes
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Finanças

Cinco lições sobre educação financeira que a pandemia ensinou
Ensinamentos ajudam todos a se proteger contra futuras crises

A pandemia da Covid-19 causou muita dor de cabeça aos 
brasileiros, principalmente do ponto de vista financeiro. 
Além de ver os salários reduzidos ou suspensos, muitos 
perderam o emprego por conta da crise. Ou seja, além 
da renda afetada, muitas pessoas também não tinham 
dinheiro extra para atravessar o período turbulento. 

Momentos inesperados acontecem na vida de todos e 
quem se antecipa aos imprevistos sai melhor da situação.  
Dessa forma, aprender com os erros do presente é uma 
ótima maneira para evitá-los no futuro. E, assim como 
qualquer momento de dificuldade, a pandemia trouxe 
lições que ajudam o investidor a proteger o patrimônio 
contra futuras crises.

Confira as cinco dicas

Não deixe de controlar o orçamento: grande parte 
dos brasileiros não controlam o próprio orçamento. E, em 
um momento de redução de renda, a falta da gestão do 
patrimônio pode ser muito prejudicial à saúde financeira. 
Até porque, como uma pessoa pode reavaliar seus gastos 
mensais e fazer ajustes nas contas se ela não sabe quanto 
de dinheiro entra e sai, seus gastos fixos e extras e o valor 
necessário para sobreviver ao mês? Por isso, é de suma 
importância controlar os gastos para se planejar para o 
futuro.

Faça uma reserva de emergência: quem entrou na 
crise sem reserva financeira provavelmente passou por 
mais dificuldades. Afinal, o valor destinado à estratégia 
é justamente para ser utilizado em situações como a 
atual. Assim, quem se organizou financeiramente com 
antecedência está mais estável no momento, mesmo que 
sua renda tenha sido afetada. É indicado que se economize, 
pelo menos, 10% da renda mensal e acumule um valor 
que seja suficiente para arcar com gastos pessoais por um 
período de quatro a seis meses.

Gaste menos do que recebe: com o orçamento 
controlado, outro ensinamento que a pandemia trouxe 
é a necessidade de se ajustar para gastar menos do 
que se ganha. Com a cultura de gastar até o limite dos 
rendimentos, a possibilidades de dívidas é grande em 
algum momento. Sem esta “folga” no orçamento, todas as 
outras dicas serão em vão.

Fique de olho nos juros: caso não consiga fugir do 
endividamento, há formas de conseguir crédito que ajude 
a quitar as contas e aliviar o orçamento. Porém, antes de 
adquirir o dinheiro, procure os menores juros praticados 
do mercado. Taxas muito altas vão complicar ainda mais o 
orçamento. É saudável buscar por alternativas com bens 
como garantia. Com isso, as parcelas são menores e o 
pagamento pode ser feito em um prazo maior.

Compre apenas o necessário: durante a pandemia, 
as compras on-line cresceram bastante no Brasil. Muitas 
delas foram feitas por impulso. Com as pessoas presas 
em suas casas, o desejo de consumo acaba se misturando 
com uma real necessidade. E isto pode ser uma tremenda 
armadilha para o orçamento. É importante ter a consciência 
dos gastos essenciais. Por isso, antes de comprar algo, 
a pessoa deve se fazer três perguntas: Preciso disso? É 
necessidade ou desejo? Este é o melhor preço?

Novembro / 2020

Fonte: einvestidor.estadao.com.br
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Agricultura

Produção de morango deve alcançar
3 mil toneladas em 2020 

Piedade é considerada uma das maiores 
produtoras de morango do Estado de São 
Paulo. O município possui cerca de 330 
propriedades rurais que cultivam a fruta. 
Em 2019, a produção em solo piedadense 
foi de pouco mais de 2 mil toneladas. Para 
a safra deste ano, a previsão é de que a 
colheita possa chegar a 3 mil toneladas, de 
acordo com informações da Secretaria de 
Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente.

Na propriedade de Giliard Dias Tenório, 
o plantio do morango é realizado desde 
1993. São 4,6 hectares destinados a 270 mil 
pés de cinco variedades: camino nacional, 
espanhol, chileno, fronteras e sabrina. 
Dorico José da Silva, encarregado geral, diz 
que a safra de 2020 está sendo satisfatória, 
com uma boa produção e comercialização. 
O alimento é vendido em Goiás, Curitiba, 

São Paulo, Ibiúna e região. A produtividade 
esperada é de que a cultura resulte em uma 
caixa por planta, gerando 270 mil caixas ao 
final da colheita.

Ao todo, 25 funcionários trabalham 
apenas na colheita e manuseio do alimento 
que é apanhado todos os dias. O empresário 
pretende aumentar entre 50% e 85% a 
produção de morango a partir do próximo 
ano. 

Também são cultivados cenoura, cebola, 
brócolis, alface e outros, além da venda de 
embalagens para morango.

Outras informações podem ser obtidas 
pelo número de telefone que segue: (15) 
98119-3946.

Texto/Colaboração: Aline Nunes.

Plantio de morango ocupa área de 4,6 hectares em propriedade rural

A fruta é vendida em grandes cidades e na região

Foto: Aline Nunes

Foto: Aline Nunes



Feira Noturna

Feira Noturna dos Produtores de Piedade completa quatro anos
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A Feira Noturna dos Produtores de Piedade 
completa quatro anos neste mês de novembro. 
Uma  iniciativa da Associação Comercial 
e Industrial de Piedade (ACIP) voltada ao 
fortalecimento do setor agrícola e apoio aos 
agricultores do município. 

Esta importante ação tem atraído grande 
público e já se tornou tradicional para a 
população de Piedade e turistas. A feira oferece 
verduras, frutas e legumes fresquinhos, venda 
de artesanato, praça de alimentação com 
barracas de pastel, culinária oriental, produtos 
típicos do interior, porções, caldo de cana, doces, 
espetinho, chopp artesanal e vários outros itens. 

“Além de ser importante incentivo aos 
produtores rurais, a feira também tem relevante 
ação social, onde parte da venda dos produtos 
na praça de alimentação é revertida para 

entidades beneficentes. Ainda incentivamos 
o setor cultural, sempre abrindo espaço para 
apresentações de músicos e grupos de dança”, 
destaca o presidente da ACIP, Sérgio Luiz Moreira. 

Em razão da pandemia, no aniversário da feira 
deste ano não serão promovidas atividades 
recreativas e culturais para evitar aglomerações.   

“Agradecemos a população, visitantes de 
outros municípios e todos que prestigiam a 
feira. Informamos que mantemos os protocolos 
sanitários de distanciamento social com 
espaçamento entre as mesas e barracas, uso de 
álcool em gel e de máscaras”, afirma o Sérgio.  

A Feira Noturna dos Produtores de Piedade 
permanece em funcionamento todas as sextas-
feiras, das 18h às 21h, na Praça de Eventos da 
Rodoviária.




