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Prezados empresários e comerciantes.

Iniciamos neste ano a periódica quadrianual mudança dos 
nossos gestores municipais. Nova gestão, novas pessoas, 
novos pensamentos e novas expectativas.

Para nós da ACE, que temos a tradição de não só pedir, mas 
também de nos colocar como parte da solução dos proble-
mas, já contatamos o Executivo Municipal, em particular a 
Secretaria da Indústria e Comércio, para manifestarmos os 
nossos anseios e ficarmos à disposição para colaborar na 
realização de projetos em parceria, como tem sido nos 
últimos anos.

Temos a certeza de que os objetivos da ACE são os da 
maioria da classe empresarial, principalmente, o de desen-
volver as empresas de outras regiões da cidade e dos varia-
dos segmentos econômicos. Desde o Microempreendedor 
Individual, até empresas de maior porte, passando pelas 
microempresas. Pensamos, sem egoísmo, propiciar o 
crescimento de todos que se arriscam e se dedicam ao 
nobre papel social e que são esquecidos pelos governos.

Tratamento melhor deveriam receber as empresas que 
mais empregam no Brasil: as micro e pequenas empresas e 
agora com os Microempreendedores Individuais, aqueles 
que normalmente trabalham em casa, com a família.

Cidade mais desenvolvida economicamente, com a vinda 
de mais empresas, de todos os portes, de todos os segmen-
tos, oriundas de outras regiões. Criação de mais trabalho e 
emprego, maior arrecadação e maior capacidade de reali-
zação do município na criação e aperfeiçoamento dos 
serviços ao cidadão. É tudo que queremos.

Nítidos são os sinais de que a cidade está se desenvolven-
do, basta nos despirmos da carranca do apocalipse e nos 
comportarmos como pessoas que vêm de fora. Termos a 
coragem e caráter para lembrar do que falamos há um ano, 
dois anos, três anos, quatro anos, enfim onde a nossa 
memória isenta de tendências e preferências puder alcan-
çar e hoje compararmos com os acontecimentos recentes.

Por exemplo, o CEA - Centro Empresarial Aeroespacial 

cujas obras estão em andamento e que foi muito criticado 
por muitos, mais por miopia cerebral do que convicção, 
pois sem averiguação, preferiram contrariar o óbvio e 
importante para a vida de todos, inclusive daqueles que 
preferiram fazer apologia ao negativismo.

Um empreendimento cobiçado pelos maiores municípios 
da região foi renegado por boa parcela da nossa popula-
ção. Lamentável. Mais uma vez o povo joga contra a pró-
pria cidade. Talvez a tão sonhada mudança tenha que 
começar com o crescimento e amadurecimento dos que 
vivem aqui.

Prevê-se um incremento da arrecadação com impostos no 
município da ordem de 60%, quando toda a cadeia produ-
tiva aeronáutica que lá se instalará e arredores estiver em 
pleno funcionamento. Dá para imaginar o que será possí-
vel realizar aos cidadãos, qual a proporção que a cidade 
deve atingir? Temos a certeza de que muitos não devem 
imaginar pois a tal miopia não permite enxergar o futuro, 
somente o presente. Paciência.

Temos uma novidade que é a sondagem para instalação de 
um novo banco comercial em Caçapava e que muito auxili-
ará os empresários e a população em geral. Lembrem-se 
do que a ACE informou a você nos últimos anos do que 
estava ocorrendo e certifiquem-se do que realmente 
aconteceu. Ainda neste ano faremos um resumo para 
todos se lembrarem e acreditarem mais na sua Associação 
e em Caçapava.

Na ACE, sempre em direção à inovação, teremos eventos 
em novos formatos, e que certamente agradarão aos 
participantes. Estamos planejando também palestra com 
profissional de renome.

Contamos agora com uma consultora de vendas para 
melhor atender aos associados da ACE e quem mais quiser 
se associar. Com ela novas parcerias serão oferecidas. 
Fiquem de olho.

Ótimo ano a todos.

ACE Caçapava

A ACE Caçapava está trabalhando no planejamento de 
atividades para esse ano que se iniciou. Muitas novidades 
estão sendo preparadas para os associados.

Para melhorar a concessão de crédito, cobrança, gestão de 
carteira e prospecção de novos clientes, a ACE está estu-
dando a liberação de novas consultas do banco de dados 
SCPC, que possui mais de 4,5 bilhões de informações e 
torna a gestão administrativa e financeira da empresa mais 
segura e estável. Em breve, você receberá novas informa-
ções sobre essas consultas.

Também tem sido intensificado o trabalho de busca de 
novos parceiros e convênios, o que significa que cada vez 
mais os associados terão benefícios e descontos especiais 
nos mais diversos segmentos empresariais.

Sobre as capacitações, neste ano, uma nova parceria com a 

Associação Prosperidade Seicho No Ie vai oferecer aos 
empresários da cidade palestras com foco no sucesso e 
vida próspera. Aguarde mais informações sobre esses 
eventos diferenciados. Também teremos a vinda do 
SEBRAE Móvel em Caçapava, o escritório itinerante de 
capacitações instalado na Praça da Bandeira. Por fim, 
planejamos realizar um grande evento com um palestran-
te renomado na região, evento que muito em breve tam-
bém será divulgado. 

Todas essas ações serão realizadas ainda neste primeiro 
semestre! Como você vê já estamos trabalhando a todo 
vapor para beneficiar você, associado. As demais novida-
des serão anunciadas ao longo do ano. Se você tiver algu-
ma sugestão entre em contato com a ACE Caçapava. 
Estamos de portas abertas para receber sua proposta de 
melhoria de nossos serviços. 

Novo ano, nova gestão pública
Palavra da Diretoria
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O ano de 2012 foi um ano de grandes realizações e con-
quistas para a ACE Caçapava e seus associados. A entidade 
buscava mais do que nunca oferecer aos empresários 
serviços de qualidade e úteis para o desenvolvimento das 
atividades empresariais. 

Capacitações
O reflexo disso foi a quantidade de capacitações realizadas 
na entidade ao longo do ano. Em apenas dez meses exatos 
48 eventos foram promovidos pela ACE, a grande maioria 
deles em parceria com o SEBRAE, entidade referência 
quando se trata do desenvolvimento das micro e peque-
nas empresas. Estima-se que 1075 pessoas foram capacita-
das.

Palestras com os mais diversos temas, do marketing ao 
financeiro, foram oferecidas aos associados gratuitamente. 
Para aqueles que desejavam um esclarecimento mais 
específico e particular, a ACE trouxe inúmeras consultorias 
individuais com os consultores do SEBRAE. Pela primeira 
vez a ACE sediou o Circuito SEBRAE, evento de grande 
porte, que reuniu cerca de 100 pessoas em seu auditório.

As famosas �Missões Empresariais� também ganharam 
espaço em 2012. Tivemos duas visitas aos desfiles do Mega 
Polo Modas, o maior shopping de atacado da América 
Latina, uma visita à Expo Parques e Festas, grande evento 
de negócios deste segmento, e à Feira do Empreendedor, 
evento do SEBRAE realizado a cada dois anos. 

A ACE também atendeu ao pedido dos empresários e 
ofereceu capacitações ao funcionário gratuitamente, por 
meio do curso �Conhecendo melhor a empresa onde 
trabalho�, realizado em parceria BrasilTreina Ensino 
Profissionalizante, um benefício que somente as empresas 
associadas puderam desfrutar.

Parcerias
Por falar em parcerias, a ACE trabalhou fortemente em 
busca de oferecer mais benefícios aos associados, funcio-
nários e dependentes. Retomamos a parceria com o convê-

nio médico Policlin, com preços diferenciados aos associa-
dos, firmamos parcerias com as empresas Zag Corretoras 
de Seguros, BrasilTreina Ensino Profissionalizante, Image 
Led Door, Ampla Segurança, Laser Idiomas e Fabrício Sagi 
Coaching. Todos oferecem descontos especiais na contra-
tação de serviços.

Ações institucionais
Utilizando-se da representatividade da qual possui, a ACE 
também atuou em busca de melhorias gerais para a cida-
de. Esteve presente, por exemplo, na reivindicação da 3ª 
Vara de Justiça para Caçapava e pleiteou a implantação da 
Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, que beneficia 
diretamente a grande maioria dos empresários de nossa 
cidade.

Em termos de segurança, participou ativamente de dois 
grandes projetos: o policiamento a bicicletas na região 
central e a instalação do videomonitoramento. Mais do 
que beneficiar a classe empresarial, as duas realizações 
favorecem toda a população caçapavense, uma vez que 
inibe as ações dos meliantes. 

Responsabilidade social
A ACE tem a preocupação com o bem-estar das pessoas e 
com o progresso de Caçapava, assim vem investindo em 
ações de cidadania. Em 2012, cedeu gratuitamente seu 
auditório para a realização do curso �Capacitação de 
Agentes Multiplicadores na Prevenção ao Uso de Drogas�, 
ministrado pelo DENARC - Polícia Civil do Estado de São 
Paulo. Cerca de 50 pessoas passaram pela capacitação 
durante cinco dias.

E para encerrar 2012 com chave de ouro, a ACE realizou em 
dezembro a ação social �Eu compro em Caçapava�, que 
envolveu um vídeo exibido na Rede Vanguarda e na RTV 
(TV local da Net) e um hot site, ambos demonstravam a 
importância de comprar em Caçapava e dessa forma gerar 
empregos, renda e impostos na nossa cidade. O vídeo 
ainda pode ser visto em nosso site acecacapava.com.br.
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Eventos que marcaram o ano de 2012: Palestras do Café Empresarial, Missão Empresarial aos desfiles de lançamento de coleções do 
Mega Polo Modas, Atendimento para empresários para confecção do Cartão Nacional de Saúde, mais conhecido como cartão do SUS 
sem filas e sem longa espera, Curso de capacitação voltado para o funcionário das empresas associadas em parceria com a BrasilTreina 
Ensino Profissionalizante, Curso de Capacitação de Agentes na Prevenção ao Uso de Drogas em parceria com a Polícia Civil, 
Atendimento ao empresário formal e informal na Praça da Bandeira por meio do SEBRAE Móvel
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Muitas vezes em meio um diálogo nem sempre apresenta-
mos a postura adequada para o momento. Dominar um 
determinado assunto pode fazer com que pessoas falem 
muito, deixando de ouvir e abrir espaço para outras opi-
niões. Quando isso acontece, é preciso saber a hora de 
parar e escutar verdadeiramente, propiciando um diálogo 
produtivo. Para ajudar você a ter uma comunicação eficaz, 
seguem abaixo algumas dicas:

Postura em reuniões de trabalho
Em uma reunião é muito importante apresentar ideias 
sobre as decisões que estão sendo discutidas. Entretanto, é 
importante ser flexível e respeitar o ponto de vista de 
outras pessoas envolvidas, de forma ética e profissional.

Discordando ou concordando
Mostrar atenção com o que os outros têm a dizer é algo 
que mostra muito sobre quem você realmente é. Mesmo 
discordando da outra pessoa, espere a conclusão do 
pensamento e pontue suas observações no momento em 
que a palavra for direcionada a você.

Um fala o outro escuta
Procure equilíbrio em uma conversa. Faça perguntas sobre 
o tema em questão, mantenha uma postura adequada e 
motive a troca de ideias, respeitando o tempo que a outra 
pessoa expõe argumentos.

O �sabe tudo�
Controle a vontade de expor todo seu conhecimento de 
uma vez só. Se perceber que você sabe mais do que a outra 
pessoa sobre um determinado tema, seja ponderado nas 
correções e interrupções. Uma conversa tem que ser 
benéfica e proveitosa para ambos os lados, para que haja 
uma troca de informações.

Certifique-se que foi compreendido
Um dos pontos principais em uma comunicação eficaz é 
verificar se a transmissão da ideia foi bem sucedida, ou 
seja, se você se fez entender e se a pessoa captou exata-
mente a sua mensagem. 

Fabrício Sagi
é Executive  Coach

Mantendo o foco em capacitações, a ACE acaba de fechar 
com o SEBRAE a agenda de eventos para os meses de 
fevereiro e março. 

O atendimento individual é uma ótima oportunidade para 
obter esclarecimentos do mundo empresarial diretamente 
com um analista do SEBRAE. Por sua vez, com as palestras, 
os participantes têm a chance de acessar gratuitamente o 
conhecimento, se atualizando sobre diversos temas. 

Confira a programação:

ACE cria Departamento Comercial Comunicação eficaz:
aprenda a ouvir e a se expressar

ACE e SEBRAE iniciam atividades
de capacitação em 2013
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Tendo em vista se tornar uma entidade cada vez melhor e 
mais representativa no município, a ACE está iniciando as 
atividades do Departamento Comercial, criado neste ano 
de 2013. 

O objetivo do departamento é atrair novos associados 
para a entidade e também fazer a gestão do relacionamen-
to com as empresas já filiadas. 

Quer receber uma visita? Basta entrar em contato pelo 
telefone 3654-2705 ou  comercial@acecacapava.com.br. 

Ao mesmo tempo, a ACE tem buscado ampliar seu portfó-
lio de benefícios aos associados, agregando atrativos 
exclusivos às empresas que estão associadas a nossa 
entidade.  Informe-se sobre as novas parcerias da ACE. 
Faça parte desse grupo de vantagens. 

Novos Associados

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

Andrea Ferrari Bolos DecoradosPratika Solutions, 
Paula Artes e Fotografia, Arte e Alegria Festas e 
Deborah Fariah.

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 
propostas realizadas pela ACE em prol do comércio da 
cidade.

Venha fazer parte do nosso time!

Entre em em contato pelo telefone 3654-2705 ou  
comercial@acecacapava.com.br. 

Receitas Operacionais

Disponível Contas a Pagar Receitas com mensalidades 115.246,02

Caixa 2.233,62 Telefone 437,21 Receitas com consultas 124.048,46

Bancos Prêmios de Natal 3.200,00 Outras receitas associados 5.066,54

BB Nossa Caixa 12.229,52 Prêmios Dia das Crianças 150,00 Receitas Promoções 41.655,65

Banco do Brasil 268,73 Contas a Pagar 10.443,75 14.230,96 Locação de salão 5.585,00

Sicredi 13.057,51 25.625,76 Convênio Policlin 66.207,97

Obrigações Sociais Doações 4.566,00

Aplicações Financeiras INSS a recolher 3.465,99 Patrocínios 4.000,00

BB Nossa Caixa 31.828,38 FGTS a recolher 695,90 Locação de equipamentos 150,00

Sicredi 41.434,89 73.263,27 PIS EP a recolher 114,31 Partic. e parcerias 1.881,22

IIRF a recolher 9,33 4.285,53

Créditos a receber Receitas Operacionais Brutas 368.406,86

Valores a rec. Associados 60.810,28

Contas a rec. período ant. 60,62 Receitas Financeiras 6.098,82

Repasse ACSP 1039,63 61.910,53 Resultado período ant. 599.974,09 TOTAL

Resultado do período 41.114,71 641.088,80 659.605,29 Resultado Bruto 374.505,68

Créditos com empregados

Arredondamento salarial 0,59 Despesas Operacionais

Despesas com pessoal 91.003,37

Encargos sociais 29.604,33

Despesas Exerc. Seguinte Impostos, tributos e taxas 1.621,46

Seguros a apropriar 713,18 Dep. SCPC 16.462,80

Dep. Financeiro 79.466,49

Despesas financeiras 8.804,70

Imobilizado Despesas diversas e eventuais 5.471,42

Móveis e Utensílos 60.004,51 Campanhas e promoções 45.496,71

Equipamentos 42.546,41 Dep. Comercial 49.629,61

Const. em andamento 222.276,70 Empreendedorismo 5.830,08

Prédios e instalações 20.685,74

Participação cooperativa 2.000,00 Resultado do período 41.114,71

Software SCPCA 11.375,00 TOTAL

Terreno 136.969,98 495.858,34 659.605,29

Realizável a Longo Prazo

Permanente

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO 

EXERCÍCIO EM 31/12/2012PASSIVO

Circulante

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2012

ATIVO

Circulante
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CNPJ 45.188.554/0001-00
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Muitas vezes em meio um diálogo nem sempre apresenta-
mos a postura adequada para o momento. Dominar um 
determinado assunto pode fazer com que pessoas falem 
muito, deixando de ouvir e abrir espaço para outras opi-
niões. Quando isso acontece, é preciso saber a hora de 
parar e escutar verdadeiramente, propiciando um diálogo 
produtivo. Para ajudar você a ter uma comunicação eficaz, 
seguem abaixo algumas dicas:

Postura em reuniões de trabalho
Em uma reunião é muito importante apresentar ideias 
sobre as decisões que estão sendo discutidas. Entretanto, é 
importante ser flexível e respeitar o ponto de vista de 
outras pessoas envolvidas, de forma ética e profissional.

Discordando ou concordando
Mostrar atenção com o que os outros têm a dizer é algo 
que mostra muito sobre quem você realmente é. Mesmo 
discordando da outra pessoa, espere a conclusão do 
pensamento e pontue suas observações no momento em 
que a palavra for direcionada a você.

Um fala o outro escuta
Procure equilíbrio em uma conversa. Faça perguntas sobre 
o tema em questão, mantenha uma postura adequada e 
motive a troca de ideias, respeitando o tempo que a outra 
pessoa expõe argumentos.

O �sabe tudo�
Controle a vontade de expor todo seu conhecimento de 
uma vez só. Se perceber que você sabe mais do que a outra 
pessoa sobre um determinado tema, seja ponderado nas 
correções e interrupções. Uma conversa tem que ser 
benéfica e proveitosa para ambos os lados, para que haja 
uma troca de informações.

Certifique-se que foi compreendido
Um dos pontos principais em uma comunicação eficaz é 
verificar se a transmissão da ideia foi bem sucedida, ou 
seja, se você se fez entender e se a pessoa captou exata-
mente a sua mensagem. 

Fabrício Sagi
é Executive  Coach

Mantendo o foco em capacitações, a ACE acaba de fechar 
com o SEBRAE a agenda de eventos para os meses de 
fevereiro e março. 

O atendimento individual é uma ótima oportunidade para 
obter esclarecimentos do mundo empresarial diretamente 
com um analista do SEBRAE. Por sua vez, com as palestras, 
os participantes têm a chance de acessar gratuitamente o 
conhecimento, se atualizando sobre diversos temas. 

Confira a programação:

ACE cria Departamento Comercial Comunicação eficaz:
aprenda a ouvir e a se expressar

ACE e SEBRAE iniciam atividades
de capacitação em 2013
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Tendo em vista se tornar uma entidade cada vez melhor e 
mais representativa no município, a ACE está iniciando as 
atividades do Departamento Comercial, criado neste ano 
de 2013. 

O objetivo do departamento é atrair novos associados 
para a entidade e também fazer a gestão do relacionamen-
to com as empresas já filiadas. 

Quer receber uma visita? Basta entrar em contato pelo 
telefone 3654-2705 ou  comercial@acecacapava.com.br. 

Ao mesmo tempo, a ACE tem buscado ampliar seu portfó-
lio de benefícios aos associados, agregando atrativos 
exclusivos às empresas que estão associadas a nossa 
entidade.  Informe-se sobre as novas parcerias da ACE. 
Faça parte desse grupo de vantagens. 

Novos Associados

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

Andrea Ferrari Bolos DecoradosPratika Solutions, 
Paula Artes e Fotografia, Arte e Alegria Festas e 
Deborah Fariah.

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 
propostas realizadas pela ACE em prol do comércio da 
cidade.

Venha fazer parte do nosso time!

Entre em em contato pelo telefone 3654-2705 ou  
comercial@acecacapava.com.br. 

Receitas Operacionais

Disponível Contas a Pagar Receitas com mensalidades 115.246,02

Caixa 2.233,62 Telefone 437,21 Receitas com consultas 124.048,46

Bancos Prêmios de Natal 3.200,00 Outras receitas associados 5.066,54

BB Nossa Caixa 12.229,52 Prêmios Dia das Crianças 150,00 Receitas Promoções 41.655,65

Banco do Brasil 268,73 Contas a Pagar 10.443,75 14.230,96 Locação de salão 5.585,00

Sicredi 13.057,51 25.625,76 Convênio Policlin 66.207,97

Obrigações Sociais Doações 4.566,00

Aplicações Financeiras INSS a recolher 3.465,99 Patrocínios 4.000,00

BB Nossa Caixa 31.828,38 FGTS a recolher 695,90 Locação de equipamentos 150,00

Sicredi 41.434,89 73.263,27 PIS EP a recolher 114,31 Partic. e parcerias 1.881,22

IIRF a recolher 9,33 4.285,53

Créditos a receber Receitas Operacionais Brutas 368.406,86

Valores a rec. Associados 60.810,28

Contas a rec. período ant. 60,62 Receitas Financeiras 6.098,82

Repasse ACSP 1039,63 61.910,53 Resultado período ant. 599.974,09 TOTAL

Resultado do período 41.114,71 641.088,80 659.605,29 Resultado Bruto 374.505,68

Créditos com empregados

Arredondamento salarial 0,59 Despesas Operacionais

Despesas com pessoal 91.003,37

Encargos sociais 29.604,33

Despesas Exerc. Seguinte Impostos, tributos e taxas 1.621,46

Seguros a apropriar 713,18 Dep. SCPC 16.462,80

Dep. Financeiro 79.466,49

Despesas financeiras 8.804,70

Imobilizado Despesas diversas e eventuais 5.471,42

Móveis e Utensílos 60.004,51 Campanhas e promoções 45.496,71

Equipamentos 42.546,41 Dep. Comercial 49.629,61

Const. em andamento 222.276,70 Empreendedorismo 5.830,08

Prédios e instalações 20.685,74

Participação cooperativa 2.000,00 Resultado do período 41.114,71

Software SCPCA 11.375,00 TOTAL

Terreno 136.969,98 495.858,34 659.605,29

Realizável a Longo Prazo
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Parceiros e Serviços

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.

Laser Idiomas: 30% de desconto em todos os cursos (exceto em 
cursos promocionais e na aquisição de material didático). 
Informações:  (12) 3652-7202.

Laser
Inglês e Espanhol

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) 3654-2700.

Convênio Odontológico Soesp Odonto: Planos odonto-
lógicos para o proprietário, funcionários e dependentes a 
preços exclusivos. Informações: (12) 3654-2700.

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: O associado da ACE tem 
acesso ao crédito mais vantajoso, além dos serviços normais de 
um banco comercial. Informações: (12)  3622-2455.

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.


