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FINAL DE ANO

Com a presença dos empresários associados,
ACE Caçapava promove evento que marca

o encerramento da programação de 2016

Conheça mais duas empresas
associadas na coluna especial

“Divulgando nossas empresas”

Confira o horário sugerido 
para o comércio no mês de 
dezembro e programe-se
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Em agosto de 2012, após estudar e desenvolver a Vale Cle-
an, Luiz Fernando Gil decidiu deixar o emprego que tinha 
como Engenheiro Mecânico e empreender na cidade de 
Caçapava, atuando como uma distribuidora de diversos 
produtos.

Atualmente, com quatro frentes de atuação, a Vale Clean 
distribui produtos de limpeza e manutenção automotiva 
(Car Care), produtos de limpeza residencial e mangueiras 
industriais e personalizadas para a indústria do segmento 
químico.

Um dos maiores destaques da empresa é ser distribuidora 
direta da fábrica da Grendene, trabalhando com toda linha 
de chinelos Ipanema, Rider, Mormaii, Bad Boy, Grendha, 
Cartago e ainda com a linha infantil.

A Vale Clean atua em todo o Vale do Paraíba, Alto Tietê e 
grande São Paulo e tem como diferencial a agilidade na en-
trega e preços competitivos. Luiz Fernando tem muito cui-
dado com o atendimento ao cliente e para isso conta com 
uma equipe de vendas externa e com o suporte interno.

Para conhecer melhor a empresa, entre em contato pelo 
(12) 3224-3348 ou (12) 99782-3848 (whatsapp). O catálogo 
onl ine pode ser acessado pelo endereço abaixo:
 http://valeclean.suasvendas.com/catalogo/VALECLEAN

Foi em  uma viagem para Ilhéus, na Bahia, que Franciane 
Miranda começou a sonhar em abrir sua própria empresa 
em Caçapava.  Durante  esse passeio, ela conheceu uma 
loja que atuava no segmento fitness e moda praia que a en-
cantou. Ela viu uma oportunidade, pois não havia nenhu-
ma loja especializada neste segmento na cidade. 

Na época,  ela trabalhava no setor administrativo da Graú-
na Aerospace e pelo período de um ano ela conciliou sua 
atividade na indústria e com seu sonho de empreender. 

Hoje, após quatro anos de funcionamento, a Atlética Moda 
Praia Fitness e Dança já encontrou seu espaço na cidade. 
Como o nome da empresa mesmo diz, a Atlética comercia-
liza moda praia, fitness, de dança e também moda casual. 
Uma das preocupações da proprietária é trazer sempre 
marcas que são referência em qualidade.

Nascida em Caçapava, Franciane se sente muito realizada 
atuando no comércio da sua cidade natal e procura aten-
der os clientes da maneira como gosta de ser atendida. 
Também está sempre pesquisando novas marcas exclusi-
vas para oferecer na sua loja.

Desde o primeiro semestre do ano, a Atlética está em novo 
endereço, na Rua 13 de Maio, 287. Telefone: 3653-2718 e 
Facebook:  Fran Miranda.

Vale Clean Atlética Moda Praia Fitness e Dança

Caminhamos para o encerramento de um ano marcado 
por turbulências político-econômica-moral que repercuti-
ram e repercutem ainda hoje diretamente na rotina de nos-
sas empresas.

As incertezas quanto ao futuro fazem com que os consumi-
dores ajam com cautela e pensem e pesquisem muito an-
tes de contrair uma dívida, pois a crise alcança todos os se-
tores da economia e ninguém sabe se estará empregado 
no próximo mês.

Como já vimos em crises passadas este é um momento em 
que empresas se que encontram fragilizadas economica-
mente ou com problemas de gestão acabam saindo do 
mercado e por consequência criam oportunidades para 
outras empresas ocuparem este nicho.

Para que nossas empresas sofram menos impactos nestes 
tempos difíceis, a ACE disponibiliza cursos e palestras que 
mostram aos lojistas e seus colaboradores o quanto é im-
portante investir em boa gestão e capacitação de todos os 
envolvidos na relação com nossos clientes. 

Nos eventos voltados aos lojistas, temas como gestão em-
presarial são multidisciplinares pois envolvem áreas como 
contabilidade, fluxo de caixa, publicidade, logística, capa-

citação de toda equipe de colaboradores, priorização de 
rotinas, otimização do tempo etc.

Como podemos notar, um lojista tem que lidar com inúme-
ros elementos para obter sucesso, o que torna necessário o 
suporte destes cursos ministrados por especialistas para a 
compreensão de tão complexos e variados temas.

A ACE vem de longa data insistindo e investindo nesta 
área, pois acredita que é melhorando a qualidade da ges-
tão e por consequência o atendimento aos nossos clientes, 
que possibilitará que os efeitos negativos da crise sejam 
minimizados.

Uma boa notícia para todos nós é a criação de um núcleo 
SEBRAE em Caçapava, mais precisamente dentro da ACE.  
Será uma tríplice parceria pois envolve a Prefeitura de Caça-
pava o SEBRAE e a ACE, cada qual entrando com uma parte 
do investimento para tornar o ambiente de negócios em 
nossa cidade mais eficiente, profissional e lucrativo para 
todos os envolvidos, inclusive nossos clientes, que encon-
trando um bom atendimento, fidelizam-se às lojas que os 
tratam com profissionalismo e respeito. 

Um forte abraço a todos e boas vendas!
Wilson Ferrari
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COM A PARTICIPAÇÃO DOS ASSOCIADOS, ACE CAÇAPAVA PROMOVE EVENTO DE ENCERRAMENTO DE 2016 E ARRECADA DOAÇÕES PARA O LAR VICENTINO

Após realizar uma série de eventos bem sucedidos ao lon-
go de 2016, a ACE Caçapava encerrou no dia 17 de novem-
bro a programação de eventos do ano com a palestra “Qu-
em encanta, seus males espanta” com o palestrante Rogé-
rio Teixeira. 

Residente em Campinas, Rogério é executivo de Supply 
Chain, professor universitário e gestor de pessoas há mais 
de 20 anos. Durante o evento, o palestrante destacou a im-
portância da inovação e do capital humano para a longevi-
dade das organizações. Também citou o empreendedoris-
mo social como um caminho inovador para a comunidade.

Com muito bom humor, conseguiu arrancar risos de todos 
os participantes, que ficaram muito satisfeitos com os co-
nhecimentos transmitidos. 

O evento contou ainda com a participação do Lar Vicentino 
de Caçapava, representado por José Benedito (presidente) 
e Marta Rovida (assistente social). Os empresários que par-

ticiparam do evento, a pedido da ACE, colaboraram com a 
doação de alimentos e produtos de limpeza e higiene para 
esta respeitada organização da cidade.

Ao todo, foram arrecadados 29 quilos de alimentos, 28 
itens de higiene pessoal e 18 itens de limpeza, totalizando 
75 itens doados ao Lar Vicentino.

Após a palestra, todos os convidados participaram de um 
delicioso e animado coquetel de encerramento. Durante 
este momento, inclusive, um grupo de empresários se reu-
niu com os representantes do Lar Vicentino para estreitar o 
relacionamento e já se organizaram para realizar o Natal 
Solidário para os 38 idosos assistidos pela entidade. 

Esse grupo de empresários se comprometeu a arrecadar 
presentes para todos os assistidos e entregá-los no mês de 
dezembro.

Confira algumas fotos do evento:
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FORMATURA DE APRENDIZES EM CAÇAPAVA

O CIEE promoveu a formatura de oito aprendizes 
que desenvolveram, durante dois anos, a formação 
profissional pelo Aprendiz Legal na rede de super-
mercados Shibata, em Caçapava. Os jovens partici-
param da capacitação prática e teórica na modalida-
de Comércio e Varejo, com o auxílio dos instrutores 
do CIEE. Um dos jovens já foi efetivado e os outros fi-
carão a espera da abertura de oportunidades.

O Aprendiz Legal é um programa originado da par-
ceria do CIEE com a Fundação Roberto Marinho pa-
ra o aprimoramento profissional de jovens de 14 a 
24 anos.

O programa facilita o cumprimento da Lei da Apren-
dizagem (10.097/2000) que determina a contrata-
ção de cota de aprendizes por empresas de grande e 
médio porte. “Além de facilitar a formação de novos 
talentos para as empresas, também contribui de for-
ma decisiva para a inserção de jovens qualificados 
no mercado de trabalho”, avalia Guilherme Rosa, su-
pervisor do CIEE São José dos Campos.
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Horário especial sugerido ao comércio para dezembro 2016
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A ACE informa o horário especial de funcionamento do 
comércio para dezembro de 2016, definido com base nas 
opiniões de empresários filiados à entidade.

Lembramos que se trata de um horário sugerido, mas que 
será informado à população como forma de orientação. 
Recomendamos afixar esse comunicado em local visível a 
todos.

Boas vendas e boas festas!

Horário especial sugerido para dezembro/2016
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