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FIM DE ANO, FINAL DE GESTÃO, FIM DE UM CICLO.

Caro associado,

FIM DE ANO
Chegamos ao final de 2013 e como todos os anos criamos as 
expectativas de boas vendas para equilibrarmos as finanças.
Neste contexto temos a certeza que a ACE contribuiu no 
preparo ao longo do ano de todos que se interessaram em 
melhorar as suas capacidades e também as suas empresas. 
Aliás, foram inúmeras oportunidades, aproximadamente um 
evento por semana, no conforto e comodidade da nossa 
sede.

FINAL DE GESTÃO
Aproveito para registrar alguns números significantes em 
benefício dos associados que refletem o término da nossa 
gestão 2012/2013.
Foram criados mais de 15 novos convênios e parcerias e reali-
zados 75 eventos com mais de 1.800 participantes. Pudemos 
contribuir para todos os segmentos onde diferentemente de 
10 anos atrás, hoje o ramo do comércio corresponde menos 
da metade do total de empresas associadas com a crescente 
participação do setor de serviços. Com relação à localização 
das associadas, metade está na área central, porém a outra 
metade se encontra pulverizada por outras regiões da cidade, 
o que reforça o critério que utilizamos de atender não só 
empresas do comércio, também não só as da área central. 
Conseguimos realizar ou que fossem realizadas metas inicia-
das há alguns anos e concluídas neste biênio com ou sem a 
parceria do poder público tais como o videomonitoramento, 
a implantação do policiamento a bicicletas, a Lei Geral 
Municipal, a vinda da Cooperativa de Crédito SICREDI que 
certamente contribuíram para a adesão de 83 novos associa-
dos somente em 2013, resultando no saldo de 353 associados 
em novembro, recorde histórico de todos os tempos da 
entidade.

FIM DE UM CICLO
Sinto-me com o dever cumprido, pois a nossa passagem pela 
entidade, importante que ela é, hoje dá os frutos a partir das 
sementes que plantamos há 10 anos.
A este biênio 2012/2013 somam-se os oito anos anteriores e 
consecutivos em que exerci os cargos de Diretor Secretário(4) 
e Vice-Presidente(4), colaborando um pouquinho no desen-
volvimento profissional de pessoas e de empresas via ACE.
Agradeço aos vários colegas de Diretoria e Conselhos com 
quem neste vasto período tive o prazer de compartilhar os 
desafios que encontramos e de comemorar os bons resulta-
dos que obtivemos. As situações aborrecedoras que enfrenta-
mos por mediocridade de alguns encaro como aprendizado 

para evolução. Não guardo rancores, mas sim pena pelo 
desprovimento de habilidades e de bons sentimentos deles. 
Aprendi que �burros motivados� infestam toda a sociedade e  
explicam o que é o país hoje. Melhor é ficar longe deles.
Fizemos a lição de casa. Diz um ditado popular que �Casa de 
ferreiro o espeto é de pau�. Mas nós não podíamos permane-
cer na zona de conforto presenciando o desenvolvimento 
econômico acontecendo no município, liderado pelo 
AEROVALE, sem tomarmos nenhuma medida visando o 
preparo dos empresários para a competitividade do mercado 
que se acirrará com novos concorrentes de outras praças mais 
evoluídas que a nossa, atraídos pelo aumento populacional e 
renda que certamente ocorrerão.
Desenvolvemos internamente o projeto ACE+ justamente 
para tornarmos uma entidade de vanguarda: ágil, inovadora e 
capaz de nortear as empresas e colaborar para o município 
atingir o tão sonhado desenvolvimento sustentável.
Utilizamos conceitos de inovação, pesquisa, auxílio profissio-
nal (coaching), benchmarking e outros tão recomendados no 
mundo corporativo.
Aqui quero agradecer aos nossos colaboradores Sabrina, 
Adriano, Flávia, Márcia e Nila pela dedicação e fidelidade a 
ACE. Acreditaram no nosso objetivo e se submeteram às 
capacitações e desafios que lhe foram propostos, correspon-
dendo plenamente às expectativas. Participaram das solu-
ções dos problemas com muito empenho e profissionalismo. 
Está aí grande parte do resultado que obtivemos.
Agradeço também aos nossos parceiros que percebendo a 
movimentação ocorrida na ACE prontamente nos propuse-
ram auxílio e parcerias que hoje engrandecem o nosso portfó-
lio, em especial ao coach Fabrício Sagi com quem construí-
mos o ACE+.
A você Associado obrigado pela compreensão. Desculpe-me 
se a satisfação não foi plena. Fizemos o melhor daquilo que 
entendemos que deveria ser feito.
A ACE está pronta para novas demandas, porém precisará da 
sua participação efetiva nas reuniões/eventos que nos dará 
maior representatividade e principalmente condição de 
sabermos exatamente do que você precisa. Participe. Cumpra 
o seu dever de associado naturalmente. Apoie a nova 
Diretoria. Mas não se esqueça, �Sem participação não cabe 
reclamação�.
Ah... Só uma última informação. Para quem não sabe; eu, os 
diretores e conselheiros somos todos voluntários, não temos 
remuneração alguma, ok?

Um grande abraço e sorte a todos.
Mauro Odaguiri
Diretor Presidente
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QUADRO DE ASSOCIADOS CRESCE MAIS DE 30% EM 2013

O ano de 2013 marca uma conquista inédita para a ACE 
Caçapava: o quadro de associados teve um crescimento de 
mais de 30% em relação ao ano anterior. Nunca em toda a 
história de 64 anos da ACE, tantas empresas e profissionais 
liberais estiveram presentes no quadro social da entidade, 
que chegou ao número de 353 associados (resultados 
obtidos até novembro de 2013).

O projeto de crescimento da entidade e por consequência 
de sua representatividade no município teve início em 
2012 e contou em todas suas etapas com a participação do 
coach Fabrício Sagi, que auxiliou no estabelecimento de 
metas, planejamento de ações e controle dos processos.

Para alcançar tamanho resultado, a ACE passou a investir 
mais na área de comunicação e em novas parcerias. Nos 
últimos dois anos, a entidade firmou cerca de 15 parcerias 
relevantes em prol de seus associados, como por exemplo, 
descontos em universidades, novas opções em convênio 
médico e odontológico, além de alternativas de lazer, 
saúde e bem estar. 

Além disso, a ACE ampliou as opções de consultas ao SCPC, 
um dos serviços mais usados por seus associados, de modo 
a oferecer mais segurança e agilidade na hora de oferecer o 
crédito, no momento da cobrança, mas principalmente na 
gestão de clientes.

Muitos eventos diferenciados foram realizados nesses 
últimos dois anos na entidade. Foram mais de 75 encontros 
com a presença de 1800 empresários e empreendedores 
da cidade.

Em janeiro de 2013, a ACE deu um passo além ao inaugurar 
pela primeira vez o Departamento Comercial da entidade, 
que vem desenvolvendo todo um trabalho de filiação de 
novos associados e de relacionamento com todos os 
associados. Esse projeto também contou com a participa-
ção do coach Fabricio Sagi, que ao longo de dez meses deu 
todo suporte a consultora de vendas, Nila Gomes.

O próximo ano deve ser de ainda mais trabalho em busca 
de novos associados e de novos parceiros, de mais cresci-
mento e da consolidação da representatividade da ACE no 
município. E a ACE espera que esse novo quadro de 353 
associados participe intensamente deste projeto de cresci-
mento para que os resultados de 2014 sejam ainda mais 
positivos. 

Avenida Dr. Pereira de Mattos, 183 | Centro | Caçapava | SP

ASSOCIADOS TERÃO DESCONTOS EM UNIVERSIDADES

A ACE Caçapava acaba de firmar duas parcerias que vão 
beneficiar associados, dependentes e funcionários que 
desejam cursar o ensino superior: com a UNIP Interativa e 
com a Faculdade Anhanguera de Taubaté.

Essas parcerias reforçam o compromisso da ACE com a ca-
pacitação e o desenvolvimento de pessoas, que precisam 
ser contínuos e não podem ficar restritos às oportunidades 
de aprimoramento que a ACE oferece em suas dependên-
cias.

OUTRAS PARCERIAS

A ACE tem também outras parcerias no campo do ensino 
como a Conexão FGV com descontos de 20% para cursos 
de pós-graduação e MBA. Informações: (12) 3924-8524.

Outra opção de ensino é a Brasil Treina, que oferece des-
contos nos seus diversos cursos nas áreas de informática e 
ensino profissionalizante. Informações: (12) 3652-2706.

E para quem quer aprender outro idioma, a Laser é uma óti-
ma opção e oferece descontos de 20% nos cursos de in-
glês. Informações: 3652-7202.

Já a parceria com a Faculdade Anhanguera começa a 
valer em breve e vai conceder descontos que variam de 
30 a 55%, dependendo da opção do curso. A relação de 
cursos e descontos será divulgada em breve pela ACE. É 
necessário ressaltar que a parceria com a Anhanguera 
só é válida para novos alunos, ou seja, aqueles que já es-
tão cursando a faculdade não terão direito ao desconto.  
Aguarde mais informações.

A Faculdade Anhanguera fica na Av. José Olegário de 
Barros, 46/58, Vila Nossa Senhora das Graças, em 
Taubaté. 

A parceria com a UNIP teve início no começo de novem-
bro e o desconto a ser concedido é de 10% nas mensali-
dades acertadas até o dia 6 de cada mês. Esse desconto 
é válido para as unidades de Ensino a Distância da UNIP 
para todos os cursos de graduação e pós-graduação dis-
poníveis nessa modalidade.

Em Caçapava, o polo interativo da UNIP funciona no 
Colégio Objetivo (Rua 28 de Setembro, 497, Vila 
Resende) e o processo seletivo para 2014 já está com 
inscrições abertas no site: www.unip.br/ead. Telefone 
para contato: 3655-2452.

UNIVERSIDADE PAULISTA
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Caro associado,

FIM DE ANO
Chegamos ao final de 2013 e como todos os anos criamos as 
expectativas de boas vendas para equilibrarmos as finanças.
Neste contexto temos a certeza que a ACE contribuiu no 
preparo ao longo do ano de todos que se interessaram em 
melhorar as suas capacidades e também as suas empresas. 
Aliás, foram inúmeras oportunidades, aproximadamente um 
evento por semana, no conforto e comodidade da nossa 
sede.

FINAL DE GESTÃO
Aproveito para registrar alguns números significantes em 
benefício dos associados que refletem o término da nossa 
gestão 2012/2013.
Foram criados mais de 15 novos convênios e parcerias e reali-
zados 75 eventos com mais de 1.800 participantes. Pudemos 
contribuir para todos os segmentos onde diferentemente de 
10 anos atrás, hoje o ramo do comércio corresponde menos 
da metade do total de empresas associadas com a crescente 
participação do setor de serviços. Com relação à localização 
das associadas, metade está na área central, porém a outra 
metade se encontra pulverizada por outras regiões da cidade, 
o que reforça o critério que utilizamos de atender não só 
empresas do comércio, também não só as da área central. 
Conseguimos realizar ou que fossem realizadas metas inicia-
das há alguns anos e concluídas neste biênio com ou sem a 
parceria do poder público tais como o videomonitoramento, 
a implantação do policiamento a bicicletas, a Lei Geral 
Municipal, a vinda da Cooperativa de Crédito SICREDI que 
certamente contribuíram para a adesão de 83 novos associa-
dos somente em 2013, resultando no saldo de 353 associados 
em novembro, recorde histórico de todos os tempos da 
entidade.

FIM DE UM CICLO
Sinto-me com o dever cumprido, pois a nossa passagem pela 
entidade, importante que ela é, hoje dá os frutos a partir das 
sementes que plantamos há 10 anos.
A este biênio 2012/2013 somam-se os oito anos anteriores e 
consecutivos em que exerci os cargos de Diretor Secretário(4) 
e Vice-Presidente(4), colaborando um pouquinho no desen-
volvimento profissional de pessoas e de empresas via ACE.
Agradeço aos vários colegas de Diretoria e Conselhos com 
quem neste vasto período tive o prazer de compartilhar os 
desafios que encontramos e de comemorar os bons resulta-
dos que obtivemos. As situações aborrecedoras que enfrenta-
mos por mediocridade de alguns encaro como aprendizado 

para evolução. Não guardo rancores, mas sim pena pelo 
desprovimento de habilidades e de bons sentimentos deles. 
Aprendi que �burros motivados� infestam toda a sociedade e  
explicam o que é o país hoje. Melhor é ficar longe deles.
Fizemos a lição de casa. Diz um ditado popular que �Casa de 
ferreiro o espeto é de pau�. Mas nós não podíamos permane-
cer na zona de conforto presenciando o desenvolvimento 
econômico acontecendo no município, liderado pelo 
AEROVALE, sem tomarmos nenhuma medida visando o 
preparo dos empresários para a competitividade do mercado 
que se acirrará com novos concorrentes de outras praças mais 
evoluídas que a nossa, atraídos pelo aumento populacional e 
renda que certamente ocorrerão.
Desenvolvemos internamente o projeto ACE+ justamente 
para tornarmos uma entidade de vanguarda: ágil, inovadora e 
capaz de nortear as empresas e colaborar para o município 
atingir o tão sonhado desenvolvimento sustentável.
Utilizamos conceitos de inovação, pesquisa, auxílio profissio-
nal (coaching), benchmarking e outros tão recomendados no 
mundo corporativo.
Aqui quero agradecer aos nossos colaboradores Sabrina, 
Adriano, Flávia, Márcia e Nila pela dedicação e fidelidade a 
ACE. Acreditaram no nosso objetivo e se submeteram às 
capacitações e desafios que lhe foram propostos, correspon-
dendo plenamente às expectativas. Participaram das solu-
ções dos problemas com muito empenho e profissionalismo. 
Está aí grande parte do resultado que obtivemos.
Agradeço também aos nossos parceiros que percebendo a 
movimentação ocorrida na ACE prontamente nos propuse-
ram auxílio e parcerias que hoje engrandecem o nosso portfó-
lio, em especial ao coach Fabrício Sagi com quem construí-
mos o ACE+.
A você Associado obrigado pela compreensão. Desculpe-me 
se a satisfação não foi plena. Fizemos o melhor daquilo que 
entendemos que deveria ser feito.
A ACE está pronta para novas demandas, porém precisará da 
sua participação efetiva nas reuniões/eventos que nos dará 
maior representatividade e principalmente condição de 
sabermos exatamente do que você precisa. Participe. Cumpra 
o seu dever de associado naturalmente. Apoie a nova 
Diretoria. Mas não se esqueça, �Sem participação não cabe 
reclamação�.
Ah... Só uma última informação. Para quem não sabe; eu, os 
diretores e conselheiros somos todos voluntários, não temos 
remuneração alguma, ok?

Um grande abraço e sorte a todos.
Mauro Odaguiri
Diretor Presidente
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QUADRO DE ASSOCIADOS CRESCE MAIS DE 30% EM 2013

O ano de 2013 marca uma conquista inédita para a ACE 
Caçapava: o quadro de associados teve um crescimento de 
mais de 30% em relação ao ano anterior. Nunca em toda a 
história de 64 anos da ACE, tantas empresas e profissionais 
liberais estiveram presentes no quadro social da entidade, 
que chegou ao número de 353 associados (resultados 
obtidos até novembro de 2013).

O projeto de crescimento da entidade e por consequência 
de sua representatividade no município teve início em 
2012 e contou em todas suas etapas com a participação do 
coach Fabrício Sagi, que auxiliou no estabelecimento de 
metas, planejamento de ações e controle dos processos.

Para alcançar tamanho resultado, a ACE passou a investir 
mais na área de comunicação e em novas parcerias. Nos 
últimos dois anos, a entidade firmou cerca de 15 parcerias 
relevantes em prol de seus associados, como por exemplo, 
descontos em universidades, novas opções em convênio 
médico e odontológico, além de alternativas de lazer, 
saúde e bem estar. 

Além disso, a ACE ampliou as opções de consultas ao SCPC, 
um dos serviços mais usados por seus associados, de modo 
a oferecer mais segurança e agilidade na hora de oferecer o 
crédito, no momento da cobrança, mas principalmente na 
gestão de clientes.

Muitos eventos diferenciados foram realizados nesses 
últimos dois anos na entidade. Foram mais de 75 encontros 
com a presença de 1800 empresários e empreendedores 
da cidade.

Em janeiro de 2013, a ACE deu um passo além ao inaugurar 
pela primeira vez o Departamento Comercial da entidade, 
que vem desenvolvendo todo um trabalho de filiação de 
novos associados e de relacionamento com todos os 
associados. Esse projeto também contou com a participa-
ção do coach Fabricio Sagi, que ao longo de dez meses deu 
todo suporte a consultora de vendas, Nila Gomes.

O próximo ano deve ser de ainda mais trabalho em busca 
de novos associados e de novos parceiros, de mais cresci-
mento e da consolidação da representatividade da ACE no 
município. E a ACE espera que esse novo quadro de 353 
associados participe intensamente deste projeto de cresci-
mento para que os resultados de 2014 sejam ainda mais 
positivos. 

Avenida Dr. Pereira de Mattos, 183 | Centro | Caçapava | SP

ASSOCIADOS TERÃO DESCONTOS EM UNIVERSIDADES

A ACE Caçapava acaba de firmar duas parcerias que vão 
beneficiar associados, dependentes e funcionários que 
desejam cursar o ensino superior: com a UNIP Interativa e 
com a Faculdade Anhanguera de Taubaté.

Essas parcerias reforçam o compromisso da ACE com a ca-
pacitação e o desenvolvimento de pessoas, que precisam 
ser contínuos e não podem ficar restritos às oportunidades 
de aprimoramento que a ACE oferece em suas dependên-
cias.

OUTRAS PARCERIAS

A ACE tem também outras parcerias no campo do ensino 
como a Conexão FGV com descontos de 20% para cursos 
de pós-graduação e MBA. Informações: (12) 3924-8524.

Outra opção de ensino é a Brasil Treina, que oferece des-
contos nos seus diversos cursos nas áreas de informática e 
ensino profissionalizante. Informações: (12) 3652-2706.

E para quem quer aprender outro idioma, a Laser é uma óti-
ma opção e oferece descontos de 20% nos cursos de in-
glês. Informações: 3652-7202.

Já a parceria com a Faculdade Anhanguera começa a 
valer em breve e vai conceder descontos que variam de 
30 a 55%, dependendo da opção do curso. A relação de 
cursos e descontos será divulgada em breve pela ACE. É 
necessário ressaltar que a parceria com a Anhanguera 
só é válida para novos alunos, ou seja, aqueles que já es-
tão cursando a faculdade não terão direito ao desconto.  
Aguarde mais informações.

A Faculdade Anhanguera fica na Av. José Olegário de 
Barros, 46/58, Vila Nossa Senhora das Graças, em 
Taubaté. 

A parceria com a UNIP teve início no começo de novem-
bro e o desconto a ser concedido é de 10% nas mensali-
dades acertadas até o dia 6 de cada mês. Esse desconto 
é válido para as unidades de Ensino a Distância da UNIP 
para todos os cursos de graduação e pós-graduação dis-
poníveis nessa modalidade.

Em Caçapava, o polo interativo da UNIP funciona no 
Colégio Objetivo (Rua 28 de Setembro, 497, Vila 
Resende) e o processo seletivo para 2014 já está com 
inscrições abertas no site: www.unip.br/ead. Telefone 
para contato: 3655-2452.

UNIVERSIDADE PAULISTA
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A ACE Caçapava promoveu no final de novembro um even-
to de confraternização para seus associados para come-
morar os bons resultados alcançados em 2013. Cerca de 80 
empresários compareceram ao evento que teve o Buffet 
temático de comidas de boteco.

Muita descontração e alegria marcaram esse encontro, que 
começou com o presidente da ACE, Mauro Odaguiri, apre-
sentando as últimas novidades da entidade como os bons 
resultados do Departamento Comercial (ver matéria na pá-
gina 3), que filiou mais de 80 novas empresas e/ou profissi-
onais liberais em apenas onze meses.

O presidente também aproveitou a ocasião para prestar 
esclarecimentos sobre fatos importantes ocorridos ao lon-
go do ano. Explicou, por exemplo, que a interrupção das 
campanhas promocionais do comércio foi motivada por 

uma nova lei federal que alterou as regras dos sorteios de 
prêmios e que tornou praticamente inviável manter o anti-
go formato de campanhas promocionais. Outros temas 
abordados foram o processo eleitoral da entidade em 
2013, a decoração de natal do comércio e a questão de se-
gurança da região central. 

Outro assunto apresentado aos associados foi a quantida-
de de eventos realizados na última gestão 2012/2013, que 
somam mais de 75 encontros com 1800 participantes. Esse 
recorde de capacitações reforça o compromisso da ACE 
com o desenvolvimento de pessoas e consequentemente 
de empresas, uma das premissas da entidade. 

E para finalizar sua exposição, o presidente prestou contas 
de algumas das metas da gestão 2012/2013, definidas no 
início de seu mandato. Na área de segurança, havia duas

Boteco da ACE reúne empresários para comemorar
os ótimos resultados da entidade em 2013
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metas: o monitoramento da região central por câmeras, 
um projeto iniciado pela a ACE em 2008 e uma conquista 
do município desde 2012, e a doação de bicicletas para a 
PM, um projeto realizado em parceria com o Conseg com o 
objetivo de reforçar o patrulhamento no comércio central 
da cidade.

No campo do desenvolvimento da cidade, a ACE tinha ma-
is duas metas: trazer a cooperativa de crédito Sicredi, inau-
gurada temporariamente na própria sede da ACE em agos-
to deste ano, mas que em 2014 ficará instalada próximo à 
Igreja Matriz. A Sicredi oferece os mesmos serviços de um 
banco tradicional, mas com a vantagem de oferecer um 
atendimento diferenciado além de taxas mais vantajosas 
que as oferecidas no mercado financeiro. Também era me-
ta da ACE apoiar a aprovação da Lei Geral das Microem-
presas, uma lei que beneficia o pequeno empresário da ci-
dade, o que aconteceu em abril deste ano.

O recado final do presidente foi sobre a necessidade de ma-
is participação dos associados em todas as ações desenvol-
vidas pela ACE. É necessário que haja sim volume de pesso-
as nos encontros e nas reivindicações de melhorias que se 
busca para toda a classe empresarial. 

Neste evento, a ACE aproveitou para também realizar o sor-
teio da campanha Indique&Ganhe, promovida ao longo 
do ano e que contou com a participação de 58 empresas. 
Nesta campanha, os associados faziam indicações de no-
vos associados. Os sortudos foram: o Dr. Rodrigo, que levou 
um iPad, pela indicação do novo associado Tinoco En-
genharia. E quem levou o vale compras de R$ 1.000,00 foi a 
Fabiana, proprietária da Azola Modas, empresa indicada 
pelo contador José Félix.

Encerrada a apresentação do presidente e o sorteio, che-
gou o esperado momento dos associados aproveitarem o 
�Boteco da ACE�. Muita descontração, bate-papo e encon-
tros agradáveis marcaram o evento.

Os empresários apreciaram deliciosos petiscos típicos de 
boteco como torresmo, costelinha de porco, bolinho de 
bacalhau, bolinho de carne seca e outros, preparados com 
muito capricho pelo Restaurante Rancho Canto Verde, em-
presa associada à ACE. 

E neste clima de muita alegria e animação, a ACE encerrou 
com chave de ouro o ano de 2013, na expectativa de um 
2014 repleto de mais realizações e de muito sucesso. 
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os ótimos resultados da entidade em 2013
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NOVA LEI DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

A Lei 12.305 de 2010 que instituiu a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos trouxe avanços para o necessário enfren-
tamento dos problemas ambientais, além de colocar o país 
em patamar de igualdade aos países mais desenvolvidos e 
que já cuidam do tema, embora, ainda, ela não esteja com 
plena realização na prática. 

No seu artigo 9º ela define a ordem de prioridade na gestão 
dos resíduos, que deve ser: 1) não geração, 2) redução, 3) 
reutilização, 4) reciclagem, 5) tratamento e 6) disposição 
final adequada.

A Lei instituiu a Logística Reversa dos resíduos e embala-
gens pós-consumo que é a responsabilidade compartilha-
da dos geradores de resíduos: fabricantes, importadores, 
distribuidores, comerciantes e do cidadão.

A União terá de elaborar o Plano Nacional de Resíduos 
Sólidos com um horizonte de 20 anos, os Estados terão de 
elaborar o Plano Estadual de Resíduos Sólidos  e os 
Municípios terão que elaborar o Plano Municipal de Gestão 
Integrada dos Resíduos Sólidos. Para Estados e Municípios 
estes planos são condições essenciais para o acesso aos 
recursos da União. Também os geradores de  resíduos 
sólidos como: indústrias, comércio, construção civil, e 
quem gere resíduos sólidos que não sejam equiparados 
aos resíduos domiciliares, terão de elaborar o Plano de 
Gerenciamento de Resíduos.

O Brasil espera que com estes instrumentos alcance a uma 
das metas do Plano Nacional sobre mudança do clima, que 
é ter o índice de reciclagem de resíduos de 20% em 2015.

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

MATRÍCULAS ABERTAS

2014

Colégio Comercial de Caçapava
Informar é importante... Formar é a solução!

58 Anos de Tradição

Informações na Secretaria da Escola

Avenida da Saudade, 101
contato@colegiocomercialcacapava.com.br (12) 3653-3362

CAFÉ EMPRESARIAL SOBRE VENDAS ENCERRA 
ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO EM 2013

Para encerrar as capacitações de 2013, a ACE e o Sebrae 
realizaram em novembro o Café Empresarial com tema 
�Natal: venda bem, venda mais�, que reuniu 40 empresários 
na entidade. 

Ao longo do ano, a ACE e o Sebrae promoveram cerca de 
30 ações entre palestras, oficinas, consultorias e excursões 
a feiras  e desfiles em outras cidades.

Para 2014,  já estamos preparando um planejamento de 
atividades. Aproveite para nos enviar sua sugestão de te-
ma a ser abordado nos próximos encontros. 

Escreva para: comunicacao@acecacapava.com.br ou nos 
telefone: 3654-2700.
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ASSOCIADOS JÁ ESTÃO APROVEITANDO O CLUBE DA 
MAFERSA

Desde o início de outubro, os associados da ACE e seus 
funcionários estão desfrutando de um novo benefício: o 
convênio com a ADC Mafersa, uma nova opção de lazer 
àqueles que fazem parte da ACE.

Com a proximidade das férias escolares e do verão, essa 
nova parceria fica ainda mais atrativa aos associados, 
especialmente porque a Mafersa conta com uma infraes-
trutura ampla e variada, que atende toda a família.

E o melhor deste benefício é que o valor pago por família 
(cônjuges e filhos até 18 anos) é de apenas R$ 33,00.

Ficou interessado? Entre em contato com a ACE pelo tele-
fone 3654-2705 ou comercial@acecacapava.com.br. 
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13,5 x 9,25

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

ANUNCIE NO PAINEL DE
LED DE ALTA DEFINIÇÃO
DA AVENIDA BRASIL

NOVOS ASSOCIADOS
É com grande satisfação que a diretoria da ACE  dá as  boas vindas 
e recebe nossos mais novos associados:
Maranatha Enxovais, Maria Mole Boutique, Oficina Mecânica 
Giordano, Show de Bola, Restaurante Rancho Canto Verde Dia 
a Dia, Vale Clean, Sacolão Pag Menos, Bandeirante Consul-
toria Tributária, Pazzini Materiais, Maria Bela Infantil, 
Alligator Entretenimento, Subway, Calgeseg Assessoria em 
Segurança do Trabalho, Valcar, Bel Canto Escola de Música e 
Eventos, Perfil Arte e Belelza, GAMT, Uniplan Assistência, 
Maxx Clima Refrigeração e Ar Condicionado, Colégio Santa 
Lúcia, Sonhos e Encantos, Elseg, Stephanie Francine Pereira 
Silva, Estilo MK Modas, Aldeia Móveis, Gi Modas, Cartório 
Postal, Preta Shoes, Franquia Imóveis, Elza Pereira Gomes 
Podóloga, Ungida de Deus, Camicari Modas, ADC Mafersa, 
Sião Zeladoria. 
Venha fazer parte do nosso time! Entre em em contato 3654-2705 
ou comercial@acecacapava.com.br e agende uma visita da nossa 
Consultora comercial.

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.

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.

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.

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

Hotéis: Descontos no Hotel Giprita (Ubatuba) e Hotel Ilha Morena 
(Caraguátatuba).
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. 

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

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

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

ADC Mafersa: Um espaço de lazer com 50.000 m² arborizados, 
com quadras de esportes, campo de futebol, piscinas, salão de 
festas, quiosques etc. Informações: (12) 3654-2700.06�05�68

ADC
Mafersa

Academia Bio Sports: Proprietários e dependentes participam 
da academia com mensalidades a partir de R$ 89,00 e isenção da 
taxa de matrícula, carteirinha e avaliação física.  (12) 3655-2887.

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

UNIVERSIDADE PAULISTA

Faculdade Anhanguera*: Descontos de 30 a 55% para novos 
alunos. Válido para associados, funcionários e dependentes. 
Informações: (12) 3654-2700. *Em breve.

PARCEIROS E SERVIÇOS


