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NOVOS EVENTOS

Palestras, cursos e outros encontros reúnem
empresários que buscam conhecimento,

networking e oportunidades de negócios



Divulgando nossas Empresas

Loja Soul: estilo e qualidade para o cliente

A loja SOUL Moda Masculina acabou de completar 5 anos 
de existência no último dia 8 de outubro, se consolidando 
como uma excelente opção para quem busca roupas e 
acessórios masculinos de qualidade.

A empresa foi aberta porque seu dono, José Luiz Pucci, sem-
pre gostou de ter contato com a moda e com o público. 
Além disso, ele contou com o incentivo da família, especial-
mente de sua mãe, proprietária da Chica Modas, loja muito 
conceituada na cidade.

Ele acredita que para se manter no mercado é necessário 
estar sempre de olho nas tendências da moda masculina, 
ter preços competitivos e oferecer ao cliente um atendi-
mento personalizado.

Na SOUL, o cliente consegue encontrar vários estilos dife-
rentes: moda casual, moda urbana, moda surf entre outras. 
Uma preocupação constante da empresa é trazer para Ca-
çapava marcas diferentes, que muitas vezes só são encon-
tradas fora da cidade. Por exemplo, a SOUL é hoje revende-
dora exclusiva da conceituada marca Cavalera.

José ou simplesmente Zé, como é mais conhecido pelo pú-
blico, diz que já enfrentou dificuldades nesse universo do 
empreendedorismo, mas que jamais desistiu do seu so-
nho. “Temos de ir em frente e persistir sempre. Nesses 5 
anos já tive muitos momentos de alegria e outros de difi-
culdade, mas jamais desistirei desse sonho.”

A SOUL Moda Masculina fica na Rua 13 de Maio, 273, ao la-
do da Chica Modas. Telefone: 3653-3335.
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Era maio de 2012 quando Birigui Machado fundou a Digital 
Gráfica em Caçapava, fruto do sonho de um piauiense que 
aos 15 anos de idade veio morar em São José dos Campos. 

Um dia precisou visitar um cliente em Caçapava e imedia-
tamente simpatizou com a cidade , com o clima, com as pes-
soas e resolveu fixar residência aqui.

Antes de decidir empreender na cidade simpatia, Birigui 
atuava na área de marketing da Ambev, onde teve a opor-
tunidade de aprender técnicas e ferramentas que até hoje 
utiliza em seu próprio negócio. 

A Digital Gráfica presta serviço de impressão de materiais 
gráficos como cartões de visita, panfletos, banners, adesi-
vos, imãs, calendários, pastas, placas de sinalização entre 
outros. Também desenvolvem e criam artes gráficas, sem-
pre mediante uma consultoria prévia com o cliente.

Uma das grandes preocupações do proprietário é justa-
mente com a satisfação de seus clientes, tanto que o slo-
gan da empresa é “A arte de atrair e manter clientes”. 

Para atender com qualidade, Birigui procura sempre se atu-
alizar em cursos e palestras na área para buscar novas idei-
as, novos materiais e poder apresentar ao cliente a opção 
mais adequada para cada necessidade.

Se quiser saber mais sobre os trabalhos desenvolvidos pela 
Digital Gráfica ou mesmo fazer a cotação de algum materi-
al, entre em contato pelo telefone 3655-1954, whatsapp 
99702-2876 ou facebook Digital Gráfica. 

Atendimento personalizado é na Digital GráficaPrezado Associado,

Mais uma eleição municipal terminou e novamente reno-
vam-se as esperanças de uma gestão mais produtiva, que 
atenda a maioria dos anseios da população com a maior 
eficiência possível.

Congratulamos os candidatos eleitos e desejamos que te-
nham a sensibilidade e sensatez para sanarem os vários pro-
blemas que acometem Caçapava. A ACE, no seu papel de 
contribuir para o desenvolvimento sócio-econômico do 
município, se coloca à disposição, como tem sido nas últi-
mas décadas para colaborar nos assuntos da sua área de 
atuação.

Esperamos dos novos representantes ações que facilitem o 
funcionamento e melhorem a existência das micro e pe-
quenas empresas e dos microempreendedores individua-
is, como diminuição da burocracia para abertura de em-
presa, maior acesso às compras públicas da prefeitura, in-
centivo e acesso à capacitação.

Todos esses itens são fundamentais para o município que 
almeja ser empreendedor. Não podemos nos esquecer 
que o porte de empresa que mais gera empregos no Brasil 
é o de micro e pequenas, no entanto, são as mais esqueci-
das quando se criam planos para fomento da economia.

Com relação às capacitações, temos o prazer de comunicar 
aos associados, empresários e empreendedores e popula-
ção em geral que estamos prestes a inaugurar um posto do 
SEBRAE em nossa cidade.

A entidade de reconhecimento nacional na capacitação de 
micro e pequenas empresas e empreendedores individua-

is se instalará na ACE, fruto de parceria com o SEBRAE e a 
Prefeitura Municipal.

Será a realização de mais um projeto da ACE, após vários 
anos de luta, dentre tantos outros que participamos ao lon-
go do tempo e que trouxeram benefícios à classe empre-
endedora e à população de Caçapava. Só para relembrar: o 
corpo de bombeiros, o CIEE, o videomonitoramento da ci-
dade, a Revitalização da Praça da Bandeira, a implantação 
da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, a criação da 3ª 
Vara de Justiça, Reforma da Delegacia de Polícia foram ou-
tras ações relevantes que tiveram participação direta da 
nossa entidade.

Esperamos sinceramente que os empreendedores utili-
zem e valorizem essa conquista que é do município dos 
que desempenham o nobre ofício de gerar empregos e ren-
da através do trabalho.

Estamos todos de Parabéns. Desde o Presidente que traba-
lhou na articulação deste projeto, os Diretores e Conselhei-
ros que apoiaram, os colaboradores que trabalharam na 
viabilização dos detalhes, os empreendedores que são a 
razão desta conquista, e principalmente os associados que 
colaboram com as mensalidades, utilizam os serviços pres-
tados e mantém financeiramente a entidade.

A data da inauguração será divulgada em breve, mas não a 
tempo desta edição. Neste momento estamos providenci-
ando as adequações prediais e funcionais necessárias e o 
convênio com as entidades envolvidas estão em fase de 
aprovação e posterior assinaturas.

Um grande e abraço a todos. 
ACE Caçapava.
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EMPRESÁRIOS PRESTIGIAM OS EVENTOS PROMOVIDOS PELA ACE CAÇAPAVA NO SEGUNDO SEMESTRE

Em agosto, em comemoração ao Dia Nacional da Saúde, a 
ACE Caçapava realizou o Talk Show “Bem-estar e produtivi-
dade no trabalho”, que contou com a presença da nutricio-
nista Roseane Ramos, apresentando informações sobre sa-
úde, alimentação e qualidade de vida. O evento contou 
com o apoio da Policlin, que é parceira da ACE Caçapava há 
muitos anos,  e com o Congresso Valeparaibano de Gestão 
(Congrevap).

Diferente de outros coquetéis oferecidos pela ACE, dessa 
vez, a mesa foi montada apenas com alimentos saudáveis 
em parceria com a empresa Cia Natural Saúde.

Durante o evento, a nutricionista ressaltou a importância 
da alimentação e de um estilo de vida mais saudável para 
contribuir com o bem-estar e a produtividade no ambiente 
de trabalho. 

Após o grande sucesso da Rodada de Negócios, realizada 
no mês de julho, a ACE Caçapava promoveu nos últimos 
meses mais eventos diferenciados para os empresários da 
cidade e região, dando continuidade na programação do 

segundo semestre. Um dos objetivos da ACE neste ano 
tem sido justamente trazer eventos inéditos e que tenham 
focos diferentes, contribuindo com empresários de diver-
sos segmentos.

Redes sociais foi o tema escolhido para o Café Empresarial 
realizado no dia 20 de outubro. O evento contou com a par-
ceria da empresa associada Santos + Brancatti Marketing e 
um de seus sócios, Leandro Santos, apresentou a palestra 
“Como vender mais com as redes sociais”.  O evento gerou 
interesse de empresários de outras cidades como Taubaté 
e São José dos Campos, que vieram prestigiar e aprender 

mais sobre as mídias sociais. Leandro apresentou as princi-
pais redes sociais atualmente em uso no Brasil e no mundo, 
trazendo dados importantes para os empresários defini-
rem as melhores redes para utilizar em seus negócios. Na 
sequência, ensinou 7 passos para vender mais pelas redes 
sociais, dando subsídios para que cada participante pudes-
se colocar em prática com facilidade em seu dia a dia.

Para fechar o ano com chave de ouro, a ACE Caçapava está 
organizando um evento de encerramento para os empre-
sários associados no dia 17 de novembro com a palestra 
“Quem encanta seus males espanta”, a ser apresentada por 

Rogério Teixeira, que é professor universitário, palestrante 
e executivo de uma grande multinacional em Campinas.

 Confira os detalhes no convite da página 6. 

No mês de setembro, a ACE trouxe o treinamento inédito 
“Técnicas de Vendas para o Varejo de Moda”, em parceria 
com a consultora de moda Cris Bedendo. O público-alvo 
eram empresas dos segmentos de vestuário, calçados e 
acessórios. Realizado nos dias 27 e 29 de setembro, o trei-
namento reuniu empresários e colaboradores interessa-
dos em conhecer mais sobre moda e argumentos de ven-
das. No curso, os participantes aprenderam sobre: passos 
da venda, conhecendo seu produto e cliente, diferença en-
tre tipos físicos  e coordenação de cores e estampas.

Talk Show “Bem-estar e produtividade no trabalho”

Treinamento “Técnicas de Vendas para o Varejo de Moda”

Café Empresarial “Como vender mais com as redes sociais”
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CIEE EM AUDIÊNCIA PÚBLICA NO TRT

O CIEE participou da primeira audiência pública do 
Tribunal Regional do Trabalho (TRT), em São José 
dos Campos, em 21 de setembro, com o intuito de 
discutir os benefícios e obrigatoriedades da Lei da 
Aprendizagem (n.° 10.097/2000), que determina a 
contratação por empresas de grande e médio porte, 
de cota de aprendizes.

Na ocasião, Rosângela Pereira, gerente regional do 
CIEE, e Guilherme Rosa, supervisor do CIEE São José 
dos Campos, apresentaram as vantagens do progra-
ma Aprendiz Legal – parceria do CIEE com a Funda-
ção Roberto Marinho – para 66 empresas do Vale do 
Paraíba, incluindo corporações de Caçapava, que es-
tiveram presentes na audiência. Eles destacaram a 
importância da formação de mão de obra qualifica-
da, além do papel social, da inserção de jovens, em 
grande parte, carentes, no mundo do trabalho. Em 
breve, uma nova audiência deverá ser realizada no 
município de Taubaté.

Uma das sugestões apresentadas durante o encon-
tro foi a criação de um fórum permanente de deba-
tes para a discussão da importância da aprendiza-
gem, com o intuito de abrir mais oportunidades pa-
ra os jovens, auxiliando a integração deles com a vi-
da laboral e o exercício pleno da cidadania.

Palestra Coquetel&Palestra Coquetel&

 dia 17/11 às 19h15 na ACE

quem encanta
seus males espanta

Ingresso:

Associados 
1 kg de alimento não perecível ou produto de limpeza 

Não associados 
R$ 70,00 + 1 kg de alimento não perecível ou produto de limpeza

Os alimentos e produtos de limpeza arrecadados serão doados ao Lar Vicentino  

Palestrante: Rogério Teixeira é Professor Universitário, 
Executivo de Supply Chain e Coach. Gestor de Pessoas 
há mais de 20 anos e líder de diversos projetos de 
transformação organizacional.

Quem nunca ouviu dizer que “quem canta seus males 
espanta”? Essa antiga expressão denota que, quando o 
“mal” aparece, cantar é um bom remédio. Os tempos 
mudaram, mas os “males” ainda estão por aí: dor, 
tristeza, solidão, frustração, frieza, crise... como podemos 
renovar nossos ânimos e realmente encantar? O que 
podemos e devemos mudar? Como devemos nos 
comportar diante da crise e das dificuldades? 

Inscrições até 10/1 1
(12) 99676-2705

Público-alvo
Empresários

Após�a�palestra
haverá�coquetel.
Faça�sua�inscrição.
Vagas�limitadas.�
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O CIEE participou da primeira audiência pública do 
Tribunal Regional do Trabalho (TRT), em São José 
dos Campos, em 21 de setembro, com o intuito de 
discutir os benefícios e obrigatoriedades da Lei da 
Aprendizagem (n.° 10.097/2000), que determina a 
contratação por empresas de grande e médio porte, 
de cota de aprendizes.

Na ocasião, Rosângela Pereira, gerente regional do 
CIEE, e Guilherme Rosa, supervisor do CIEE São José 
dos Campos, apresentaram as vantagens do progra-
ma Aprendiz Legal – parceria do CIEE com a Funda-
ção Roberto Marinho – para 66 empresas do Vale do 
Paraíba, incluindo corporações de Caçapava, que es-
tiveram presentes na audiência. Eles destacaram a 
importância da formação de mão de obra qualifica-
da, além do papel social, da inserção de jovens, em 
grande parte, carentes, no mundo do trabalho. Em 
breve, uma nova audiência deverá ser realizada no 
município de Taubaté.

Uma das sugestões apresentadas durante o encon-
tro foi a criação de um fórum permanente de deba-
tes para a discussão da importância da aprendiza-
gem, com o intuito de abrir mais oportunidades pa-
ra os jovens, auxiliando a integração deles com a vi-
da laboral e o exercício pleno da cidadania.

Palestra Coquetel&Palestra Coquetel&

 dia 17/11 às 19h15 na ACE

quem encanta
seus males espanta

Ingresso:

Associados 
1 kg de alimento não perecível ou produto de limpeza 

Não associados 
R$ 70,00 + 1 kg de alimento não perecível ou produto de limpeza

Os alimentos e produtos de limpeza arrecadados serão doados ao Lar Vicentino  

Palestrante: Rogério Teixeira é Professor Universitário, 
Executivo de Supply Chain e Coach. Gestor de Pessoas 
há mais de 20 anos e líder de diversos projetos de 
transformação organizacional.

Quem nunca ouviu dizer que “quem canta seus males 
espanta”? Essa antiga expressão denota que, quando o 
“mal” aparece, cantar é um bom remédio. Os tempos 
mudaram, mas os “males” ainda estão por aí: dor, 
tristeza, solidão, frustração, frieza, crise... como podemos 
renovar nossos ânimos e realmente encantar? O que 
podemos e devemos mudar? Como devemos nos 
comportar diante da crise e das dificuldades? 

Inscrições até 10/1 1
(12) 99676-2705

Público-alvo
Empresários

Após�a�palestra
haverá�coquetel.
Faça�sua�inscrição.
Vagas�limitadas.�
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