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CAFÉ EMPRESARIAL SEGUE FAZENDO SUCESSO 
ENTRE OS EMPRESÁRIOS

Há mais de dois anos, já virou tradição entre os em-
presários e empreendedores de Caçapava vir até a ACE to-
mar café da manhã e participar de palestras variadas sem-
pre com temas atuais e relevantes. Trata-se do evento Café 
Empresarial, realizado em parceria com o SEBRAE.

Em 2013, foram realizadas três edições, nos meses de 
março, maio e julho, abordando os seguintes temas: �Ad-
ministre seu tempo�, �Venda bem, venda mais� e �Controles 
Básicos: os números do seu negócio�, respectivamente. 

Na última edição, realizada em 18 de julho, cerca de 30 
pessoas vieram conferir as dicas do palestrante Glauco 
Simionato, da empresa Reinvent Tecnologia de São José 
dos Campos. Ele também esteve presente na edição de 
maio do Café. 

Para os próximos meses, estão programadas mais duas 
edições do Café Empresarial. No dia 15 de agosto, o tema 
será �Comportamento dos consumidores das gerações X, Y 
e Z�, com Alexandre Robazza, consultor do SEBRAE. Já no 
dia 25 de setembro, teremos a palestra � Como criar e 
manter uma equipe motivada�, tema apresentado por 
Maria Lucia Baltazar, também do SEBRAE. Os eventos têm 
início sempre às 9h00 na ACE Caçapava e as inscrições 
podem ser feitas pelo 0800-570 0800 ou 3654-2700. Mais 
informações sobre esses e outros eventos na Agenda da 
página 7. Confira!

NOVAS CONSULTAS DO SCPC

Desde junho, a ACE Caçapava fez a liberação de novas con-
sultas do SCPC e atualizou a nomenclatura das consultas já 
utilizadas, seguindo a padronização da administradora do 
banco de dados do SCPC - Boa Vista Serviços.

A medida busca oferecer aos associados mais segurança 
na hora de conceder o crédito, além de ferramentas para 
marketing e relacionamento com o cliente, cobrança e 
gestão do negócio. Deseja receber mais informações sobre 
as novas consultas? Entre em contato com a ACE pelo 
3654-2700 ou comunicacao@acecacapava.com.br.

CAMPANHA INDIQUE & GANHE

Os associados da ACE ainda podem participar da cam-
panha Indique & Ganhe. Apresente a nossa Associação 
Comercial a um colega que também é empresário, mostre 
a ele as vantagens em se filiar e faça essa indicação. 

Dessa forma, além de tornar nossa entidade ainda mais 
representativa, o que beneficia a todo grupo, o associado 
também fica isento do pagamento de uma mensalidade e 
concorre ao sorteio de um iPad, previsto para dezembro de 
2013.

O empresário indicado, além de passar a usufruir de uma 
série de benefícios que a ACE proporciona, também con-
corre ao sorteio de R$ 1.000,00 em compras nas lojas asso-
ciadas.
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(12) 3224-2581 - 8271-1561 - adm@cacapavamaquinas.com.br
Rua São Francisco, 1016 - Vl. Antonio Augusto - Prox. a rodoviária

A única Assistência Técnica e concessionária
autorizada STIHL em Caçapava
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FIQUELIGADO

Consulte regulamento no site www.acecacapava.com.br

Campanha

ganhe
indiqueindiqueindiqueindique
g&

Indique um novo associado para a
ACE, ganhe um mês grátis e concorra
ao sorteio de um iPad.

E mais: os indicados concorrerão
a R$ 1.000,00 em vale compras. 

E aí, você já fez a sua indicação?
Então, corra! Ainda dá tempo de
concorrer a um iPad!

erbo é ação. E, a partir de um movimento é que Vpodemos fazer mudanças. Por isso a mensagem 
deste mês é voltada aos anseios de todos nós 
brasileiros. Saibam: Também quero protestar! 

Protestar por algo que atinja a minha comunidade e o país 
que nasci, vivo e trabalho. Quero protestar por algo que 
afete meu cotidiano, minha vida e a de quem sofre e se 
encontra desamparado. Quero denunciar nas ruas e me 
agregar junto às pessoas que se incomodam pela falta de 
condição mínima e satisfatória de suas vidas e de tantas 
outras. Protesto pela falta de segurança, a precariedade do 
sistema de saúde pública, a corrupção na política e admi-
nistração pública em nosso país. Quero - junto e como todo 
cidadão quer - sim alcançar mudanças mais que necessári-
as com toda urgência de quem já esperou demais, por 
vezes morrendo durante a maldita espera. Basta mesmo! 

Estamos vivendo uma onda de manifestações pelo Brasil 
inteiro, que começou em função de um determinado tema 
e agora, alastrou-se como um barril de pólvora. Algumas 
reivindicações são mais do que justas e têm como alvo, 
principalmente, a classe política brasileira. Entretanto, é 
preciso tomar cuidado para que os objetivos não se tor-
nem dispersos e confusos. Urge também saber diferenciar 
aqueles que são bem intencionados daqueles que se 
infiltram, causando baderna e vandalismo, e aproveitan-
do-se da causa para desmoralizar um direito democrático 
mais que devido, através de atos e manifestações.

Os protestos, desde que ordeiros, são importantes para 
mobilizar opiniões e provocar mudanças. Mas, o quebra-
quebra é algo completamente irracional e que prejudica, 
danifica o patrimônio público e privado, e não atinge 
objetivo algum, deixando somente máculas no idealismo 
da causa. Não podemos permitir que as pessoas que saem 
às ruas com esse tipo de intenção vazia e negativa desmo-
ralizem a luta por um Brasil melhor e mais justo. Façamos 

também nosso protesto não permitindo que vândalos 
sejam confundidos com cidadãos, pois, tal como estes são 
os políticos que se infiltram e acabam eleitos, nos renden-
do somente arrependimentos e aborrecimentos por nada 
termos feito antes. Estamos pagando faz tempo, por não 
selecionarmos corretamente quem vai ou quem fica. O joio 
e o trigo devem ser muito bem separados, e na hora certa. 
A nossa hora é agora.  O Brasil acordou e nós, pequenos 
que somos, juntos nos tornamos igualmente grandes em 
busca de melhorias para uma sociedade verdadeiramente 
justa. Protestar é ação positiva, vamos também participar 
com objetivos e certezas de que tudo sempre valerá a pena 
- parafraseando o escritor Fernando Pessoa, especialmente 
- quando a alma não é pequena; já atravessamos o bojador 
e sabemos bem o quanto nos custou essa dor. 

Protestar é Preciso!

Vamos todos de corpo e alma abraçar as mudanças que 
chegam através da luta  pelo  nosso direito e dever de 
sermos um povo verdadeiramente Feliz!

Não importa qual bandeira você estende ou a que partido 
destina seu voto. Precisamos estar todos na mesma sinto-
nia, pois a união sempre fez e fará forças atingirem objeti-
vos, especialmente sendo para uma sociedade justa. A 
democracia nos dá asas, proporciona a liberdade de ex-
pressão a qual, sendo bem utilizada, é um belo instrumen-
to para chegarmos juntos às mudanças almejadas.  Unidos 
somos muitos e muito mais!

Abraços, 

     Alexandre Racz
Presidente em exercício

Palavra da Diretoria

Eu protesto, tu protestas.                      
Vamos protestar!
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Caçapava está recebendo neste mês de agosto uma nova 
opção de prestadores de serviços e produtos bancários: 
trata-se da Cooperativa de Crédito Sicredi. Presente em dez 
estados brasileiros, a Sicredi já possui mais de 2,4 milhões 
de associados e 1.200 unidades de atendimento.

A Sicredi oferece os mesmos serviços que um banco tradi-
cional, com uma grande diferença: ao invés de clientes, a 
Sicredi possui sócios, o que faz com que o atendimento 
seja mais próximo, humano e transparente.

POSTO DE ATENDIMENTO NA ACE CAÇAPAVA

Provisoriamente, a Sicredi atenderá a população de nossa 
cidade na sede da ACE Caçapava, enquanto aguarda a 
inauguração de uma agência no centro da cidade, com 
todo conforto e infraestrutura para atendimento aos seus 
associados, uma das premissas da cooperativa.

A inauguração aconteceu no dia 1º de agosto, com a pre-
sença de mais de 80 pessoas entre eles: Luiz Hoflinger, 
presidente da Sicredi Vanguarda, Aldo Dagostim, diretor 
executivo, Rafael Junges, gerente da unidade de Caçapava, 
José Maria de Faria, conselheiro fiscal, Jairo Junqueira, vice-
prefeito de Caçapava, e Mauro Odaguiri, presidente da ACE 
Caçapava.

Durante o evento, os convidados puderam conhecer 
melhor a Sicredi, visitaram as instalações do posto de 
atendimento e participaram de um coquetel comemorati-
vo.

SICREDI NO VALE DO PARAÍBA

De acordo com o gerente de Caçapava, Rafael Junges, a 
chegada do Sicredi na cidade simpatia faz parte de um 
plano de expansão da cooperativa. 

Além de Caçapava, já foi inaugurada uma nova agência em 
São José dos Campos (que já atendia com um posto de 
atendimento no Sincomércio) e nos próximos meses serão 
inauguradas outras duas agências: uma em Lorena e outra 
em Jacareí, e uma terceira unidade deve ser instalada no 
Litoral Norte. Em Taubaté, a Sicredi também ganhará uma 
unidade própria no centro da cidade (atualmente, a coope-
rativa funciona na sede da ACIT).

Nos próximos dois anos, a Sicredi deve estar presente em 
todo o Vale do Paraíba. �A Sicredi reconhece que o Vale 
possui um grande potencial econômico e ao mesmo tem-
po uma alta demanda por um atendimento mais humani-
zado, e é isso que nós viemos oferecer�, esclareceu Rafael 
Junges.
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FOCO NO ATENDIMENTO

Excelência no atendimento é, aliás, um dos maiores dife-
renciais da Sicredi. Em suas agências, os associados são 
tratados com todo conforto: as filas são sentadas e com 
televisores; o horário de atendimento é das 10h00 às 
16h00 (uma hora a mais que nos bancos convencionais); os 
caixas possuem tapumes, o que garante maior segurança 
na hora de realizar as transações.

 Além disso, como o associado é também dono da coopera-
tiva, todas as decisões visam trazer benefícios a eles. Por 
exemplo: os associados recebem parte do resultado anual 

dividido proporcionalmente às suas movimentações em 
sua conta capital. 

Ou seja, dentro da cooperativa quanto mais o associado 
ajuda (por meio da utilização de serviços e produtos), mais 
recebe de volta, por meio da conta capital. Não é por acaso 
que o slogan da Sicredi é: �Gente que coopera cresce�.

Que tal conhecer melhor as vantagens que a Cooperativa 
Sicredi pode fazer por você? Faça uma visita ao posto de 
atendimento na ACE Caçapava e conheça essa nova opção 
de serviços e produtos bancários para Pessoa Física e/ou 
Pessoa Jurídica. Entre em contato pelo telefone 3652-6006.

Equipe de Caçapava, Rafael e Micheli, com o presidente Luiz

Aldo Dagostim apresenta os benefícios de ser associado

Sicredi é oficialmente inaugurado em Caçapava

Padre Silvio José Dias abençoa o posto de atendimento

Coluna de honra discursa durante o evento

Evento da Sicredi reúne mais de 80 pessoas na ACE

CONFIRA FOTOS DO EVENTO

ACE Caçapava recebe posto de atendimento da Sicredi
Conheça as vantagens de fazer parte de uma cooperativa de crédito
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(12) 3653-5338

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
REVENDA AUTORIZADA

RUA JOSÉ CASSUTA PANTALEÃO, 276AS MELHORES PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SUA MOTO!

MOTOS SUZUKI
100% FINANCIADAS

É com grande satisfação que a diretoria da ACE  dá as  boas 
vindas e recebe nossos mais novos associados:

Harmony Imóveis, AC Contabilidade Paulista, Trator 
Agro Implementos Agrícolas, Chaveiro Caçapava, 
Caçapava Máquinas, Prumo Engenharia, Alimentare, 
Espaço Óptico, Aquarium Espelho D�água, Matheus 
Gobbi Sanches da Silva, Tecnocell, Penélope Lingerie, 
Efraim Moda Feminina, Taiyo Solar System, Espaço 
Águas, Academia Bio Sports, Móveis Alessandra, 
Torpres e Usicom Elevadores.

Isso reforça o propósito de estarmos sempre em busca de 
iniciativas que atraiam novos empresários, que se sentem 
confiantes no trabalho e nos resultados, dentro das pro-
postas realizadas pela ACE em prol do comércio da cidade.

Venha fazer parte do nosso time! Entre em em contato:  
comercial@acecacapava.com.br ou 3654-2705.

O Business Coaching é voltado para
proprietários e gestores de empresas de
todos os portes que estão em busca de alta performance.
Uma metodologia de sucesso utilizada pelas
maiores organizações do mundo como Google, Apple,
Toyota, Itaú, Disney, Nestlé, Nasa, entre outras.

Descubra como chegar lá.
Ligue: (12) 8143.0661

10% de desconto
para associados.

Você quer mais
resultados para
a sua empresa e 
não sabe como?

Você precisa
de um .COACH
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O assédio moral caracteriza-se por atitudes e condutas que 
evidenciam perseguição e violência psicológica contra o 
empregado.

Expor o empregado a situações de constrangimento co-
mo: ofender em frente dos clientes ou outros empregados; 
isolar dos demais empregados; exigir metas inatingíveis; 
tratar de forma diferente a de outros empregados; agir 
com rigor excessivo e colocar apelidos são alguns exem-
plos que podem configurar o assédio moral.

São atitudes que tornam insustentável a permanência do 
empregado no emprego, causando danos psicológicos e 
até físicos. Para caracterizar terão que ser atitudes reitera-
das do empregador. Portanto, devem se diferenciar do 
poder de direção do negócio, que o empregador possui.

Nos termos do Código Civil, a pessoa jurídica, ou seja, a em-
presa é a responsável pelos atos de seus gerentes, encar-
regados, supervisores etc para caracterizar um caso de as-
sédio moral.

A Justiça do Trabalho tem reconhecido assédio quando ca-
racterizado e comprovado, levando os empregadores a pa-
garem indenizações, algumas vultuosas.

Os empresários precisam ficar atentos e precavidos, me-
diante orientação e esclarecimentos às chefias dos proce-
dimentos para evitar quaisquer atitudes que possam de-
tectar e caracterizar o assédio moral. Treinamento e consci-
entização são as principais armas contra este mal, além, é 
claro, do respeito constante aos trabalhadores.

Heitor Pereira da Silva Jr 
é advogado e assessor jurídico da ACE

reuniões | cursos | palestras | confraternizações | seminários 
workshops | coquetéis | encontro de negócios | treinamentos 

Consulte nossos valores

3654.2700�
Descontos para associados

Capacidade para 100 pessoas
Espaço amplo e arejado
Ar condicionado
Equipamentos multimídia
Cozinha
Recepção
Acesso para cadeirantes

LOCAÇÃO DE ESPAÇO EMPRESARIAL ACE

Assédio moral no trabalhoNovos Associados
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16/08 e 20/09
 09h00 às 17h00

(não é necessário agendar)

Atendimento Individual

Sebrae-SP

 Quer começar ou formalizar um negócio? O 
SEBRAE instrui sobre os procedimentos para 
abertura de empresa, contratação de funcio-
nários, tributação  etc. 

E para quem já tem uma empresa aberta o 
SEBRAE ajuda a traçar a melhor estratégia 
para melhorar a gestão do seu negócio.

15/08
09h00 | Café

09h30 | Palestra

Café Empresarial | Palestra

Comportamento dos Consumidores
das Gerações X, Y e Z

A  palestra aborda as principais características 
das gerações X,Y e Z, apresentando caminhos 
para que as empresas entendam e se rela-
cionem com estas gerações, estimulando a 
venda de produtos e serviços.

Palestrante:  Alexandre Nunes Robazza 

04/09
09h00 

Palestra

VigilânciaSanitária

Palestra para esclarecer aos comerciantes que 
manipulam ou comercializam qualquer tipo 
de alimento sobre a importância de preparar, 
armazenar e vender alimentos de forma ade-
quada, higiênica e segura aos consumidores 
conforme estabelece a Vigilância Sanitária.

Palestrante:  Tatiana Sapla da Costa Portela

Apoio
AGO
SET

2013

Local dos eventos:
ACE Caçapava
Rua Mj Benjamim Raymundo
da Silva, 30 - Vila São João

Central de Atendimento Sebrae 

0800 570 0800

Inscrições:
ACE Caçapava
3654-2700

25/09
09h00 | Café

09h30 | Palestra

Café Empresarial | Palestra

Como criar e manter uma
equipe motivada

O sucesso de sua empresa depende das pes-
soas, por isso venha aprender como for-mar e 
manter sua equipe motivada e compro-
metida com o trabalho.

Palestrante:  Maria Lucia Baltazar Candido

LED DOOR (12) 9794-7676
www.imageleddoor.com.br

ANUNCIE NO PAINEL DE
LED DE ALTA DEFINIÇÃO
DA AVENIDA BRASIL

Curta a nossa página:
www.facebook.com/cinemawashi

(12) 3224-1213  |  (12) 9163-9477
bsnemawashi@gmail.com

Sua loja na internet
Acesse: www.belezaesaudenemawashi.tk

BS Nemawashi
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Parceiros e Serviços

ACE oferece oportunidade única de lazer
pelo convênio com a Mafersa

Serviço Central de Proteção ao Crédito: O melhor banco de 
dados da América Latina para auxiliá-lo a decidir com segurança a 
concessão de crédito e a gestão do seu negócio. (12) 3654-2700.

ZAG Corretora de Seguros: 10 a 25% de desconto para 
contratação de seguros empresariais e descontos especiais para 
pessoa física.  Informações:  (12) 3653-3981.

AGZ
CORRETORA DE SEGUROS

Senac: Descontos em cursos, pós-graduação lato sensu, seminári-
os, palestras e aquisição de livros da Editora Senac.
Informações:  (12) 2125-6099.

Hotéis: Descontos em hotéis da rede SENAC (Campos do Jordão e 
Águas de São Pedro), Hotel Giprita  (Ubatuba) e Hotel Ilha Morena 
(Caraguá). Informações:  (12) 3654-2700.

Image Led Door: Uma nova forma de fazer publicidade - painel de 
led instalado na Avenida Brasil. Descontos especiais para 
associados. Informações:  (12) 9794-7676.

LED DOOR

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

Fabrício Sagi Coaching
10% de desconto nas sessões de coaching.
Informações:  (12) 8143-0661. 

AMPLA
SEGURANÇASEGURANÇA
AMPLA Ampla Segurança: 10% de desconto na contratação do PPRA, 

além de oferecer gratuitamente o diagnóstico de Segurança do 
Trabalho. Informações:  (12) 3653-6955.

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

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

BrasilTreina Ensino Profissionalizante: 10 a 20% de desconto 
em de cursos de informática, idiomas, administração e outros.  
Informações: (12) 3652-2706.

Cooperativa de Crédito Sicredi: Acesso ao crédito mais 
vantajoso, além dos serviços normais de um banco comercial. 
Informações: (12)  3652-6006.

Centro de Integração Empresa-Escola: Desconto na 
contratação de aprendizes e estagiários por meio do CIEE. 
Informações: (12) 3655-4719.

Banco do Povo Paulista: Linhas de crédito de  R$ 200,00 a   
R$ 15.00,00 a 0,5% ao mês às empresas e empreendedores 
individuais. Informações: (12) 3653-6402.

Assessoria Jurídica: Associado da ACE pode dispor de 
consultoria jurídica inicial gratuita.
Informações: (12) 3654-2700.

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E
EMPRESARIAL DE CAÇAPAVA

ACE Espaço Empresarial: Locação de salão para treinamentos, 
reuniões, cursos, palestras, coquetéis e encontros de negócios.  
Informações: (12) 3654-2700.

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

Conexão FGV: Descontos de até 20% para associados da ACE 
em pós-graduação e MBA nas unidades de SJC e Taubaté.
Informações: (12) 3924-8524

Seguro Saúde SulAmérica: Planos de saúde empresarial para o 
proprietário, funcionários e dependentes a preços especiais. 
Informações:  (12) 3654-2705.

Laser Idiomas: 20% de desconto em todos os estágios (exceto em 
cursos promocionais,  intensivo e na aquisição de material 
didático). Informações: 3652-7202

Laser
Inglês

Todos nós precisamos de alguns momentos de descon-
tração e tranquilidade e pensando no bem-estar de seus 
associados e colaboradores, a ACE está firmando uma 
parceria com a ADC Mafersa, clube com ampla infraestru-
tura e opções de lazer.

Uma série de benefícios está incluso nessa parceria como 
acesso a um complexo de piscinas, quadra de jogos, 
campo de futebol, salão social, pista de atletismo, quios-
ques e churrasqueiras, área arborizada etc.

O valor de adesão de é R$ 33,00 por família, o que inclui 
cônjuge e filhos até 18 anos. Não é necessário compra de 
título ou de joia. Para mais informações, ligue 3654-2705 
ou envie um e-mail para comercial@acecacapava.com.br

13,5 x 9,25


