
Loja Modelo Itinerante e Sebrae Móvel superam expectativas em Caçapava



Iniciamos o ano com um evento que mobilizou um 
grande número de empresários e futuros empreende-
dores e que surpreendeu inclusive os patrocinadores, 
o SEBRAE-SP, a Secretaria da Indústria, Comércio e 
Agricultura de Caçapava e a ACE: trata-se da Loja Mo-
delo.

A imensa carreta com a Loja Modelo e mais a van de 
apoio (SEBRAE Móvel) estavam à disposição dos inte-
ressados para esclarecer dúvidas, mostrar novos con-
ceitos e técnicas de exposição, abordagem, controle 
de estoque, vendas e etc, assessorados por profissio-
nais muito bem treinados do SEBRAE-SP. Toda aquela 
estrutura e investimento foram feitos para levar até o 
lojista um novo olhar, mostrar novas tendências e que-
brar paradigmas.

Surpreendeu a todos o número de atendimentos rea-
lizados no local, número este superior proporcional-
mente à nossa população quando comparado com 
outro destinos como São José dos Campos, Taubaté, 
Jacareí e Caraguatatuba.

Isto mostra que nosso empresário está desperto e re-
ceptivo a novas ideias, buscando orientação para en-
frentar os tempos conturbados em que vivemos.

Na maioria das vezes, o que nos faz mais bem sucedi-
dos do que nossos concorrentes é a capacidade de 
nos adaptarmos às bruscas mudanças que aconte-
cem no nosso meio, e, justamente por estarmos nele 
inseridos, não conseguimos o necessário distancia-
mento para enxergá-las com nitidez.

Por isso, mais do que nunca, precisamos estar desper-
tos para utilizar todos os recursos de que podemos lan-
çar mão para captarmos as mudanças e tendências 
que ocorrem no nosso meio.

 A ACE juntamente com seus parceiros estão empe-
nhados em trazer o máximo de informações sobre o 
que acontece no meio empresarial que nos rodeia e 
nos atinge.      

                                   Wilson Ferrari
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Divulgando nosso Comércio

Nos dias atuais a maior parte das pessoas depende da 
informática para trabalhar e até mesmo para se relaci-
onar. O que dizer então de empresas que tem esse se-
tor como ferramenta indispensável ao seu bom funci-
onamento?

Desta forma, a confiança no profissional deste ramo é 
um elemento primordial para que se estabeleça uma 
relação pautada na eficiência do trabalho.

Exatamente por isso a LBM Informática está há 14 
anos no mercado, os últimos cinco sob a direção do 
Engenheiro de Telecomunicações Danilo Fernando 
da Costa Figueira que presta assistência técnica não 
só a diversas empresas, mas também a todos aqueles 
que precisam da tão necessária manutenção dos equi-
pamentos.

Mas não é só isso. A loja ainda oferece computadores, 
notebooks e toda linha de acessórios, periféricos e su-
primentos de informática.

Para estar sempre atualizado com as novidades que 
não param de surgir na área, Danilo frequenta cursos 
para aprimorar e reciclar seus conhecimentos, de mo-
do que possa atuar com segurança e competência jun-
to aos clientes. Ele é também presença constante nos 
eventos da ACE e considera importante o espaço para 
que os empresários possam estreitar o contato e tro-
car experiências.

A loja fica na Avenida Coronel Manoel Inocêncio, 690,  
Centro, e funciona das 08h00 às 18h00. O telefone pa-
ra contatos é o 3653-1391.

Nada menos que vinte anos separam a inauguração 
da Loja Rocha dos dias de hoje. Fundada por Benedita 
Rodrigues Tomás da Rocha e hoje administrada pela 
filha, Marta Rocha, o comércio de roupas em geral é 
conhecido por todos os moradores do Parque Resi-
dencial Nova Caçapava. 

Com excelente localização, na primeira esquina da 
avenida principal do bairro, a Loja Rocha oferece con-
fecções femininas, masculinas e infantis, com varieda-
de e excelentes preços. O diferencial, entretanto, é 
mesmo a proximidade. Moradoras do bairro há mais 
de vinte anos, mãe e filha, são conhecidas e conhecem 
a maior parte da clientela. Isso permite um atendi-
mento mais do que personalizado.

De acordo com Marta, “sabemos o gosto dos clientes e 
procuramos atender da melhor maneira possível, in-
clusive aceitamos encomendas”. “Procuramos fideli-
zar os clientes”, completou.

A empresária é também frequentadora assídua dos 
eventos e das palestras promovidas pela ACE. “Sem-
pre participo e acho que as dicas nos ajudam bastante 
a aprimorar nosso serviço”, destacou.

Além dos moradores do bairro, a Loja Rocha conta 
com clientes do Vitória Vale e de outros bairros. Isso 
prova que não é preciso estar no centro da cidade pa-
ra ter um comércio bem sucedido. O segredo está mes-
mo nas ofertas e no bom atendimento.

A Loja Rocha fica à Rua Geraldo Araújo Motta, 183, No-
va Caçapava, e o telefone para contato é o3652-9230.

LBM Informática: confiança e garantia do trabalho Loja Rocha: tradição em confecções no Nova Caçapava
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Loja Modelo Itinerante

A Loja Modelo Itinerante visitou pela primeira vez a ci-
dade de Caçapava. A loja conceito apresentou ao pú-
blico novas tecnologias usadas no varejo de moda e as 
principais tendências do visual merchandising. 

Com visitas guiadas por consultores do Sebrae-SP, em-
presários e futuros empreendedores do setor de co-
mércio varejista de vestuário e acessórios puderam 
conhecer as melhores práticas para organização e la-
yout da loja, iluminação ideal para valorizar as peças, 
disposição dos produtos, arrumação da vitrine, preci-
ficação e outras técnicas do visual merchandising que 
podem tornar a loja mais atrativa para os clientes, fa-
zendo com que as vendas sejam impulsionadas.

Os visitantes também tiveram a oportunidade de co-
nhecer novas tecnologias para o setor, entre elas o me-
canismo de identificação de etiquetas por radiofre-

quência, que substitui o código de barras e permite o 
controle do produto em todas as etapas, desde a en-
trada no estoque até a venda ao consumidor.

Sebrae Móvel

A unidade do Sebrae Móvel esteve no local reforçan-
do a oferta de atendimentos aos empresários e futu-
ros empreendedores.

No Sebrae Móvel, os analistas do Sebrae-SP fizeram 
atendimentos individuais gratuitos sobre temas rela-
cionados à gestão de negócios, como administração, 
finanças, marketing, recursos humanos, produção, le-
gislação e formalização de empresas.

Os interessados também receberam informações so-
bre produtos e serviços oferecidos pela entidade e a 
programação de palestras e consultorias do Escritório 
Regional de São José dos Campos.

Empreendedores atendidos

Em apenas dois dias, a Loja Modelo e o Sebrae Móvel 
foram visitados por cerca de 100 pessoas, entre em-
presários e interessados em abrir seu próprio negócio. 
Esse número é superior em termos relativos à outras 
cidades da região, algumas maiores que Caçapava.

A vinda da Loja Modelo Itinerante e do Sebrae Móvel é 
resultado de parceria entre o Sebrae-SP, Associação 
Comercial e Empresarial de Caçapava, Secretaria da 
Indústria, Comércio e Agricultura e Shibata Supermer-
cados. 

Modernizar é preciso. E urgente!

A Loja Modelo mostrou o caminho. Empresas moder-
nas estão sempre aplicando melhorias na gestão ou 
no atendimento ao cliente. Confira 3 dicas para im-
plantar na sua empresa e não ficar obsoleto: 

1. Nada de fazer o controle de uma empresa no papel 
e caneta. Para modernizar a gestão do negócio, os do-
nos de pequenas empresas podem contar com o auxí-
lio de ferramentas de gestão online. Hoje existem soft-
wares de gestão financeira e de vendas com valores 
acessíveis para o empreendedor. Invista nisso!

2. Nem sempre a inovação tem que ser no produto. 
Uma mudança no layout interno pode melhorar o 
atendimento ao cliente que gosta de atenção e de se 
sentir bem acolhido. Por outro lado, investir numa loja 
virtual vai agradar aquele cliente que prefere o autoa-
tendimento. Tente as duas opções!

3. Aperfeiçoar -se sempre. O empreendedor não pode 
deixar de lado a sua capacitação e a dos funcionários. 
Estar bem preparado para atender o cliente é pré-
requisito para um bom atendimento. É muito impor-
tante lembrar que o consumidor está sempre mudan-
do seus hábitos. Então, acompanhe-o!

Loja Modelo Itinerante e Sebrae Móvel atraem cerca de 100 pessoas em Caçapava 
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Associados prestigiam palestra com Abranches

CIEE Caçapava promove oportunidades

O Centro de Integração EmpresaEscola – CIEE, in-
tensifica as ações em Caçapava com o objetivo de 
auxiliar os empresários na formação de novos co-
laboradores por meio dos programas de estágios 
e aprendizagem.

 Além dos descontos aos associados da Associa-
ção Comercial e Empresarial de Caçapava (ACE), o 
CIEE auxilia no recrutamento e oferece atendi-
mento personalizado.

Por meio do estágio, os estudantes trazem suas 
experiências teóricas e podem aplicar na prática 
na empresa, enriquecendo as duas partes. A em-
presa, por outro lado, tem uma oportunidade ím-
par de formar seus próprios talentos, em tempos 
de escassez de mão de obra qualificada.

Além do estágio, o CIEE oferece aos associados da 
ACE descontos também no Aprendiz Legal – pro-
grama que forma profissionalmente jovens de 14 
a 24 anos em várias modalidades de aprendiza-
gem –, facilitando o cumprimento da Lei da 
Aprendizagem (n.°10.097/2000). 

O posto de atendimento do CIEE Caçapava está 
localizado dentro da ACE, na Rua Benjamim Ray-
mundo da Silva, 30, Vila São João.

Para mais informações, acesse www.ciee.org.br 
ou ligue para (12) 3655-4719.

Coluna CIEE

Na noite do dia 3 de dezembro, o salão de eventos da 
ACE abriu suas portas para receber associados empre-
sários interessados em prestigiar a palestra do jorna-
lista, filósofo e psicanalista Carlos Abranches.

Na oportunidade, Abranches abordou o tema “Tempo 
de Mudança: o momento é agora!”, transmitindo uma 
oportuna mensagem de otimismo que todos deve-
mos cultivar ante as dificuldades e os desafios, tão co-
muns entre o empresariado.

Por mais de uma hora a plateia ouviu, participou, opi-
nou e aprovou a iniciativa da ACE em trazer o conheci-
do apresentador de telejornal da Vanguarda TV.

Após a palestra, Carlos Abranches falou um pouco a 
respeito de seu mais recente livro “A casa que mora em 
mim” e até autografou alguns exemplares adquiridos 
pelos convidados.

Um fino coquetel fechou a noite de êxito, mais um 
evento memorável promovido pela ACE Caçapava.

Apesar de ser considerado fundamental para uma 
boa gestão, ainda, o planejamento financeiro não apa-
rece no topo da lista das prioridades das empresas. É 
comum observarmos a falta do, por exemplo, controle 
de caixa, uma ferramenta básica que entre outras fun-
ções permite ao empresário o acompanhamento e a 
verificação das entradas e saídas. É imprescindível 
uma boa organização financeira para se tomar deci-
sões em momentos difíceis e crescer quando a econo-
mia se apresenta enfraquecida.

Como elaborar o planejamento financeiro de sua 
empresa

Metas e objetivos: Defina e desenvolva metas e objeti-
vos da sua empresa. Uma empresa sem essas premis-
sas não chega a lugar nenhum. Desenvolva planos de 
ação para alcançá-los.  Não deixe de revisar e aprimo-
rá-los durante a sua aplicação. Através das metas e ob-
jetivos é que se constrói o planejamento financeiro.

- Conta pessoal x Conta empresarial:  O empreen-
dedor nunca deve misturar a conta pessoal com a em-
presarial. Mesmo sendo o dono do negócio, não deve 
retirar o que bem quiser e achar que tem direito. Esse 
tipo de atitude sai caro e será cobrado pela empresa, 
que perderá em muito sua lucratividade. O empresá-
rio deve ter a disciplina e definir seu Pró-labore, o salá-
rio do dono e dos sócios, que deverá ser estabelecido 
e encarado com uma despesa fixa do negócio.

- Capital de giro: Toda empresa deve manter uma cer-
ta quantia financeira reservada para o financiamento 
da sua operação. Muitas vezes as empresas financiam 
seus clientes (vendas a prazos), necessitam de recur-
sos para pagamentos a fornecedores (compra de ma-
térias-primas ou mercadorias), além de pagarem im-
postos, funcionários e demais despesas do dia a dia.

- Empréstimos e financiamentos: Muitas vezes são 
necessários para a alavancagem dos negócios. Fique 

atento às taxas de juros e condições de pagamento 
oferecidas pelos agentes financeiros (bancos, coope-
rativas etc). Caso esteja endividado, a renegociação é 
sempre a melhor saída.

- Custos e despesas: Tenha controles dos custos das 
mercadorias produzidas (matérias-primas, insumos) 
das mercadorias revendidas (custo de aquisição, fre-
tes) além de salários, aluguéis, energia, água e demais 
despesas que compõem as saídas de sua empresa.

- Provisões e reservas: Sempre separe uma quantia 
por mês para eventuais surpresas que surgem ao lon-
go do ano. Em situações de pagamentos de 13º salá-
rio, rescisões de trabalho, por exemplo, esses valores 
serão importantes para cumprimento das obrigações.

- Ferramentas de controle: Mas todas essas dicas de-
vem ser colocadas em práticas. Hoje existem no mer-
cado diversas opções, e até gratuitas, de softwares de 
gestão empresarial. Estes softwares possuem ferra-
mentas de controles diários como o fluxo de caixa, im-
portante ferramenta que auxilia na contabilização das 
entradas e saídas de caixa, até relatórios gerenciais co-
mo o DRE (Demonstrativo de resultados do exercício) 
que mostrará ao empresário sua margem de lucro e 
demais dados de controle empresarial.

Um bom planejamento financeiro, sua execução e 
controle são alguns dos diferenciais necessários para 
a sobrevivência da empresa. Em tempos de escassez, 
como o que vivemos, é fundamental para uma empre-
sa ter e manter um bom controle de sua vida financei-
ra, pois isso a ajudará em suas decisões estratégicas.

Alexandre Garcia
é Consultor de Negócios com foco em fi-
nanças do SEBRAE/SP – Regional São 
José dos Campos.
Contato: (12) 3519-4828
alexandremg@sebraesp.com.br

Planejamento Financeiro da sua empresa
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Associados prestigiam palestra com Abranches

CIEE Caçapava promove oportunidades

O Centro de Integração EmpresaEscola – CIEE, in-
tensifica as ações em Caçapava com o objetivo de 
auxiliar os empresários na formação de novos co-
laboradores por meio dos programas de estágios 
e aprendizagem.

 Além dos descontos aos associados da Associa-
ção Comercial e Empresarial de Caçapava (ACE), o 
CIEE auxilia no recrutamento e oferece atendi-
mento personalizado.

Por meio do estágio, os estudantes trazem suas 
experiências teóricas e podem aplicar na prática 
na empresa, enriquecendo as duas partes. A em-
presa, por outro lado, tem uma oportunidade ím-
par de formar seus próprios talentos, em tempos 
de escassez de mão de obra qualificada.

Além do estágio, o CIEE oferece aos associados da 
ACE descontos também no Aprendiz Legal – pro-
grama que forma profissionalmente jovens de 14 
a 24 anos em várias modalidades de aprendiza-
gem –, facilitando o cumprimento da Lei da 
Aprendizagem (n.°10.097/2000). 

O posto de atendimento do CIEE Caçapava está 
localizado dentro da ACE, na Rua Benjamim Ray-
mundo da Silva, 30, Vila São João.

Para mais informações, acesse www.ciee.org.br 
ou ligue para (12) 3655-4719.

Coluna CIEE

Na noite do dia 3 de dezembro, o salão de eventos da 
ACE abriu suas portas para receber associados empre-
sários interessados em prestigiar a palestra do jorna-
lista, filósofo e psicanalista Carlos Abranches.

Na oportunidade, Abranches abordou o tema “Tempo 
de Mudança: o momento é agora!”, transmitindo uma 
oportuna mensagem de otimismo que todos deve-
mos cultivar ante as dificuldades e os desafios, tão co-
muns entre o empresariado.

Por mais de uma hora a plateia ouviu, participou, opi-
nou e aprovou a iniciativa da ACE em trazer o conheci-
do apresentador de telejornal da Vanguarda TV.

Após a palestra, Carlos Abranches falou um pouco a 
respeito de seu mais recente livro “A casa que mora em 
mim” e até autografou alguns exemplares adquiridos 
pelos convidados.

Um fino coquetel fechou a noite de êxito, mais um 
evento memorável promovido pela ACE Caçapava.

Apesar de ser considerado fundamental para uma 
boa gestão, ainda, o planejamento financeiro não apa-
rece no topo da lista das prioridades das empresas. É 
comum observarmos a falta do, por exemplo, controle 
de caixa, uma ferramenta básica que entre outras fun-
ções permite ao empresário o acompanhamento e a 
verificação das entradas e saídas. É imprescindível 
uma boa organização financeira para se tomar deci-
sões em momentos difíceis e crescer quando a econo-
mia se apresenta enfraquecida.

Como elaborar o planejamento financeiro de sua 
empresa

Metas e objetivos: Defina e desenvolva metas e objeti-
vos da sua empresa. Uma empresa sem essas premis-
sas não chega a lugar nenhum. Desenvolva planos de 
ação para alcançá-los.  Não deixe de revisar e aprimo-
rá-los durante a sua aplicação. Através das metas e ob-
jetivos é que se constrói o planejamento financeiro.

- Conta pessoal x Conta empresarial:  O empreen-
dedor nunca deve misturar a conta pessoal com a em-
presarial. Mesmo sendo o dono do negócio, não deve 
retirar o que bem quiser e achar que tem direito. Esse 
tipo de atitude sai caro e será cobrado pela empresa, 
que perderá em muito sua lucratividade. O empresá-
rio deve ter a disciplina e definir seu Pró-labore, o salá-
rio do dono e dos sócios, que deverá ser estabelecido 
e encarado com uma despesa fixa do negócio.

- Capital de giro: Toda empresa deve manter uma cer-
ta quantia financeira reservada para o financiamento 
da sua operação. Muitas vezes as empresas financiam 
seus clientes (vendas a prazos), necessitam de recur-
sos para pagamentos a fornecedores (compra de ma-
térias-primas ou mercadorias), além de pagarem im-
postos, funcionários e demais despesas do dia a dia.

- Empréstimos e financiamentos: Muitas vezes são 
necessários para a alavancagem dos negócios. Fique 

atento às taxas de juros e condições de pagamento 
oferecidas pelos agentes financeiros (bancos, coope-
rativas etc). Caso esteja endividado, a renegociação é 
sempre a melhor saída.

- Custos e despesas: Tenha controles dos custos das 
mercadorias produzidas (matérias-primas, insumos) 
das mercadorias revendidas (custo de aquisição, fre-
tes) além de salários, aluguéis, energia, água e demais 
despesas que compõem as saídas de sua empresa.

- Provisões e reservas: Sempre separe uma quantia 
por mês para eventuais surpresas que surgem ao lon-
go do ano. Em situações de pagamentos de 13º salá-
rio, rescisões de trabalho, por exemplo, esses valores 
serão importantes para cumprimento das obrigações.

- Ferramentas de controle: Mas todas essas dicas de-
vem ser colocadas em práticas. Hoje existem no mer-
cado diversas opções, e até gratuitas, de softwares de 
gestão empresarial. Estes softwares possuem ferra-
mentas de controles diários como o fluxo de caixa, im-
portante ferramenta que auxilia na contabilização das 
entradas e saídas de caixa, até relatórios gerenciais co-
mo o DRE (Demonstrativo de resultados do exercício) 
que mostrará ao empresário sua margem de lucro e 
demais dados de controle empresarial.

Um bom planejamento financeiro, sua execução e 
controle são alguns dos diferenciais necessários para 
a sobrevivência da empresa. Em tempos de escassez, 
como o que vivemos, é fundamental para uma empre-
sa ter e manter um bom controle de sua vida financei-
ra, pois isso a ajudará em suas decisões estratégicas.

Alexandre Garcia
é Consultor de Negócios com foco em fi-
nanças do SEBRAE/SP – Regional São 
José dos Campos.
Contato: (12) 3519-4828
alexandremg@sebraesp.com.br

Planejamento Financeiro da sua empresa
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ACE Espaço Empresarial
A ACE Caçapava oferece 03 espaços para locação, ideais 
para a realização de eventos empresariais. 1) Salão com 
capacidade para 100 pessoas, com datashow, som e ar 
condicionado. 2) Sala com capacidade para 30 pessoas, 
com tv e ar condicionado. 3) Sala com capacidade para 
15 pessoas, com ar condicionado. Descontos de 50% 
para associados. Informações: (12) 3654-2700.

Fisk Centro de Ensino Caçapava
Associados da ACE tem descontos de 15% nos cursos de 
idiomas.
Informações: (12) 3653-1848.

Fabrício Sagi Coaching
Associados da ACE tem 10% de desconto nas sessões de 
coaching.
Informações: (12) 98143-0661. 

Convênio Médico Policlin Saúde
Plano de saúde empresarial para o proprietário, 
funcionários e dependentes a preços exclusivos.
Informações: (12) 3654-2705.

Conexão FGV
Descontos de até 20% para associados em pós-
graduação e MBA nas unidades de São José dos Campos 
e Taubaté. Informações: (12) 3924-8524.

Cooperativa de Crédito Sicredi:
Descontos em taxas e tarifas e crédito mais vantajoso 
para associados da ACE.
Informações: (12)  3652-6006.
FAAP - Fundação Armando Álvares Penteado
10% de desconto nos cursos de pós-graduação para 
associados, dependentes e funcionários.
Informações: (12) 3925-6400. 
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Faculdade Anhanguera
Descontos de 30 a 70% para novos alunos. Válido para 
associados, funcionários e dependentes.
Informações: (12) 3625-4900. 

VPA Serviços Empresariais
10% de desconto para contratação de serviços de 
contabilidade e auditoria.
Informações: (12) 98217-4430.

Vilage Marcas e Patentes 
Descontos em assessoria e processos de pesquisa, depósito 
e registro de marcas e patentes.
Informações: (12) 3931-4100.

Unip Interativa
Desconto de 10% em cursos de graduação e pós com 
ensino à distância para associados, dependentes e 
funcionários. Informações: (12) 3655-2452.

UNIVERSIDADE PAULISTA

Serviço Central de Proteção ao Crédito
Associado tem acesso à melhor ferramenta para análise e 
concessão de crédito para pessoa física e jurídica.
Informações: (12) 3654-2700.

Uptime
Subsídios para o curso de inglês com duração de 12 
meses. Válido para proprietários, dependentes e 
funcionários. Informações: (12) 3652-7578.

Jornal de Caçapava
Desconto de 10% para associados na publicação de 
anúncios.
Informações: (12) 3652-8054. 

CAÇAPAVA
Jornal de

Waveconcept
Descontos para o software de gestão empresarial ERP 
WCorp: 15% na instalação e 10% na manutenção durante o 
primeiro ano de contrato. Informações: (12) 3224-2615.

Seguro Saúde SulAmérica
Plano de saúde empresarial com abrangência nacional 
para proprietários, dependentes e funcionários.
Informações: (12) 3654-2705.

Ilha Morena Praia Hotel
Descontos para associados e funcionários.
Localização: Caraguatatuba.
Informações: (12) 3887-2344.

Sebrae
Referência no desenvolvimento e na capacitação das 
pequenas e médias empresas. Consultorias, palestras e 
cursos gratuitos na ACE. Informações: (12) 3654-2700.

Hotel Giprita
Descontos para associados e funcionários.
Localização: Ubatuba.
Informações: (12) 3832-2011.

Flight Transportes e Turismo
Desconto de 10% em viagens para compras, negócios, 
passeios, turismo etc, além de valores especiais para 
transporte de funcionários. Informações: (12) 3655-4188.

TRANSPORTES E TURISMO

ACE CAÇAPAVA PARCERIAS E SERVIÇOS 

Redeorto
Descontos nos tratamentos ortodônticos para associa-
dos, funcionários e dependentes.
Informações: (12) 3652-1689.

Image Comunicação
Descontos de 20% para associados na prestação de 
serviços de publicidade.
Informações: (12) 99794-7676.

Convênio Odontológico Soesp Odonto
Planos odontológicos para o proprietário, funcionários e 
dependentes a preços especiais.
Informações: (12) 3654-2705.

O D O N T O

soesp

ADC Mafersa: 50.000m² arborizados, com quadras de 
esportes, campo de futebol, piscinas, salão de festas, 
quiosques etc. Associado tem acesso por um valor 
especial. Informações: (12) 3654-2700.

ADC
Mafersa

BrasilTreina Ensino Profissionalizante
Associado da ACE tem de 10 a 20% de desconto em de 
cursos de informática, idiomas, administração e outros.
Informações: (12) 3652-2706.
Centro de Integração Empresa-Escola
Desconto na contratação de aprendizes e estagiários 
para associados da ACE.
Informações: (12) 3655-4719.

Academia Bio Sports
Mensalidades diferenciadas e isenção da taxa de 
matrícula, carteirinha e avaliação física para associados e 
dependentes. Informações: (12) 3655-2887.


