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A Polícia Militar acaba de receber três novas bicicletas para 
patrulhamento da área central da cidade, resultado de um 
projeto idealizado pelo Conseg - Conselho Comunitário de 
Segurança - e apoiado pela ACE Caçapava. 

A cerimônia oficial de entrega aconteceu no dia 20/09 no 
auditório da ACE com representantes da PM e do Conseg, 
além de outros convidados.

O projeto das bicicletas teve início em dezembro de 2011 
com a participação de 37 empresas da cidade, sendo 33 de-
las associadas à ACE, que efetuaram doações pecuniárias 
para a aquisição dos equipamentos. Ao longo de 2012 e do 

primeiro semestre de 2013 estava tramitando dentro da 
Polícia Militar o processo de doação, que reúne inúmeras 
etapas e é bastante complexo.

Desde julho de 2012, a área central já estava recebendo es-
te reforço na segurança, com o empréstimo de duas bici-
cletas de outra cidade. Agora, porém, o patrulhamento 
com bicicletas ganhará novo reforço: serão três policiais cir-
culando pela área central durante o horário comercial. 

Parabéns a todos que participaram deste projeto, fazendo 
sua contribuição e garantindo uma maior segurança a nos-
sa cidade, às nossas empresas e à população caçapavense. 

ACE e Conseg realizam entrega das bicicletas de patrulhamento à Polícia Militar
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Quem já enfrentou vestibular, concurso ou frequentou universidade 
certamente deve ter recebido a resposta de que �o enunciado faz parte 
da prova�, ante as perguntas dirigidas ao instrutor ou professor que a 
aplica. Na vida sempre nos deparamos com situações parecidas em que 
o preparo para uma �prova� deve envolver conhecimentos até mesmo 
do preâmbulo . Não se atinge o ponto principal queimando etapas. Não 
se resolvem problemas sem o devido conhecimento e sem cumprir fase 
por fase.

Nós, brasileiros mais esclarecidos, estamos acostumados a observar e a 
condenar situações análogas em época de eleição, quando achamos 
absurdo candidatos que mal sabem ler e escrever, ou que tem pouca ou 
nenhuma noção do que está se propondo a fazer. Reparem que sempre 
estamos diante de casos semelhantes.

No dia 15 de outubro próximo estaremos novamente diante do compro-
misso de associado da ACE para eleger os nossos representantes para o 
próximo biênio. Nos últimos anos a nossa entidade tem se tornado 
referência para os empreendedores que querem melhorar as suas 
empresas e suas vidas. Pelo menos os que têm de fato participado e 
aproveitado de tantos benefícios criados. Neste contexto é natural e 
importante que haja maior interesse dos associados para gerirem a ACE, 
que vem se tornando um belo cisne, uma alusão à estória do Patinho 
Feio. Porém, é imprescindível que os interessados possuam capacitação 
e os associados de conhecimento sobre os postulantes, sob pena de 
incidirmos nos mesmos erros que cometemos como eleitores dos 
nossos representantes da vida pública.

Demonstrar conhecimento da entidade, normas estatutárias, rotinas 
administrativas, capacidade e até mesmo como participar do processo 
eleitoral é o mínimo esperado dos candidatos que se habilitam a gerir, 
comandar, planejar a nossa entidade, que vamos lembrar é empresarial 
e tem uma finalidade muito nobre e de extrema responsabilidade para 
ser um simples alvo de desejo, apenas pelo desejo.

A noção de associativismo: a nossa entidade é uma Associação, nos faz 
obrigatoriamente pensar nos associados de todos os segmentos e de 
todas as regiões de Caçapava e não somente numa rua de empresas do 
ramo lojista. Para os que não sabem, a ACE representa hoje cinco 
segmentos que são indústria, comércio, serviços, MEI e autônomos e 
seus associados estão espalhados por várias regiões da cidade. Portanto 
não cabem medidas egoístas apenas para o centro da cidade, embora 
seja também muito importante e que tem recebido várias realizações 
nos últimos anos. Estamos falando de uma entidade capaz de nortear os 
rumos econômicos da cidade através da preparação dos empreendedo-
res, dos colaboradores e das empresas para torná-los aptos a exercerem 
com capacidade o ofício de gerar a própria renda e de milhares de 
pessoas. Não pode, portanto, ser apenas instrumento de ascensão 
social, capricho ou de orgulho desvairado de alguns.

Já dizia um ex-presidente da entidade que a ACE é tão forte quão fortes 
são os seus associados. Eu diria que a ACE é tão forte quão fortes e 
sábios são os seus associados. Não é razoável falar somente daquilo que 
a ACE não faz ou deixa de fazer, o que é perfeitamente plausível ante o 
universo de coisas desejáveis de serem realizadas, mas se o foco for 

naquilo que a entidade realiza, então enxergaremos uma infinidade de 
ações importantes à classe empresarial/empreendedora que a miopia 
cerebral de alguns acaba não permitindo ver. Basta escolher sob qual 
prisma queremos enxergar.

Só para citar as realizações mais recentes como o policiamento a bicicle-
tas, o videomonitoramento, a vinda da cooperativa de crédito SICREDI, 
a reforma da Praça da Bandeira, a ponderação de problemas junto ao 
poder público, as novas e modernas modalidades de consultas do SCPC, 
sem contar a diversidade de eventos mais atuais do mercado e que são 
trazidos para Caçapava e na ACE para maior comodidade dos empresá-
rios. Sem falar na constante modernização das instalações e manuten-
ção predial para melhor receber e realizar os eventos aos associados.

Que dirá a legião de novos associados que ingressam na ACE atraídos 
pelos serviços e parcerias, que lhes são oferecidos. Foram muitos 
somente nos últimos 12 meses, formando um portfólio de respeito. 
Temos a convicção que essa atuação da ACE justifica o incremento de 
mais de 25% no quadro associativo no período, atingindo o recorde 
histórico de 340 associados.

Mas nada é por acaso. Existe um trabalho sendo desenvolvido que 
envolve intercâmbio com as outras associações comerciais da região, 
com a FACESP - Federação das Associações Comerciais do Estado de São 
Paulo, com os parceiros e a preparação contínua do nosso quadro de 
colaboradores que participam desse intercâmbio. Isso tem permitido 
que conheçamos as mais modernas práticas das nossas co-irmãs, 
tendências e a possibilidade de trazer aos nossos associados no confor-
to da nossa sede. Não! O pior cego não é aquele que não quer ver, mas 
aquele que não consegue ver, pois não se prepara para ver, mesmo 
sabendo que existe algo importante para ser visto.

Pela segunda eleição consecutiva uma chapa inscrita é impedida de 
concorrer, pois não preencheu os mais básicos requisitos previstos em 
estatuto. Lamentável, mas temos a esperança de dias melhores e 
pessoas mais bem preparadas e à altura da importância da ACE.

A nossa insistência em capacitar os nossos associados não é à toa, pois 
acreditamos que o empreendedor melhor preparado e informado 
consegue agir mais condizente com a postura de um dirigente e adquire 
capacidade de entender entre outras coisas que �O enunciado faz 
parte da prova� e que sem antes entendê-lo não haverá sucesso nos 
passos seguintes, nem mesmo ser um Gestor da ACE.

Caros associados, gostaria que pensassem nisso. A ACE evoluirá mais na 
medida em que seus associados melhor se prepararem e perceberem 
que é preciso participar mais dela, saber o que ela realiza e oferece, 
enxergar valor, conhecê-la com detalhes para não serem induzidos a 
falsas impressões por desconhecimento ou pelo aliciamento por 
pseudos entendidos.

Esperamos por todos no dia 15 de outubro.

Um grande abraço.
Mauro Odaguiri
Diretor Presidente 

Palavra do  Presidente
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COMO POSSO INOVAR?

Muitos empreendedores ainda têm dúvidas sobre como 
podem trazer inovações em suas empresas. A inovação 
pode se fazer presente quando um novo produto é intro-
duzido ou então aperfeiçoado. 

O mesmo vale para os serviços prestados: quando o 
empresário identifica a demanda por um novo serviço, o 
implanta em sua empresa e isso gera um crescimento na 
lucratividade ou participação no mercado, por exemplo, é 
com certeza uma inovação.

Também é possível que isso aconteça quando se muda 
algum processo interno, a área de marketing ou mesmo a 
estrutura organizacional.

A regra é clara: a inovação deve gerar um grande impacto 
nas empresas. 

ACE E SEBRAE TRAZEM WORKSHOP PARA EMPRESÁ-
RIOS DA CIDADE

Para tornar a inovação um assunto mais familiar aos 
empresários de nossa cidade, a ACE em parceria com o 
SEBRAE realizará em outubro o Workshop �Inove para 
ganhar mais�. Neste evento, os participantes aprenderão 
ferramentas para tornar sua empresa ainda mais competi-
tiva. 

O evento divide-se em uma parte mais teórica com apre-
sentação de conceitos sobre inovação e também uma 
parte prática, em que os empresários preencherão um 
questionário que vai se transformar em um diagnóstico. 
Com base nessas informações é possível criar uma estraté-
gia de ação a ser implantada em cada empresa. Além disso, 
haverá interação dos próprios empreendedores, que 
poderão trocar experiências e compartilhar conhecimen-
tos já adquiridos.

O workshop �Inove para ganhar mais� é um evento inédito 
em Caçapava, que muito tem a contribuir para as empresas 
e empresários da cidade. Participe! O evento é gratuito e as 
vagas são limitadas, então aproveite! Faça já sua inscrição 
pelo SEBRAE no 0800-5700800 ou na própria ACE 
Caçapava pelo email comunicacao@acecacapava.com.br 
ou pelo telefone 3654-2700.

Um dos maiores desafios das empresas que vivem 
os dias atuais é obter a habilidade de serem com-
petitivas e bem sucedidas no mercado em que 

atuam. A inovação é o elemento chave da competitividade, 
pois é por meio dela que a empresa alcança melhores 
resultados e consegue se adaptar ao dinamismo inerente 
ao mundo contemporâneo.

Quando se fala em inovação é comum que o empresário se 
pergunte: �inovar custa caro?� ou �é possível inovar mesmo 
em uma pequena empresa?�. Além disso, outro inibidor é a 
incerteza de sucesso e o risco de comprometer todo 
negócio. Contudo, o empreendedor precisa ter consciên-
cia que a mudança é necessária para o crescimento. E 
muitas vezes correr riscos pode trazer excelentes resulta-
dos.

CRIATIVIDADE NÃO É INOVAÇÃO

Ter uma ideia criativa não é sinônimo de inovação. Inovar 
significa implantar uma ação que traga resultados impac-
tantes para a empresa, em termos de crescimento e resul-
tados financeiros.

Por vezes, uma ideia criativa ao ser implantada não apre-
senta resultados relevantes e por isso mesmo não deve ser 
considerada uma inovação. E isso acontece por inúmeras 
razões: o momento não era inadequado, a ação não foi 
bem planejada ou executada etc.

É de extrema importância estimular a sugestão de ideias 
entre os colaboradores, pois eles são a parte operacional 
da empresa e conhecem todo o seu funcionamento.

Ouvir a opinião dos clientes também é essencial, uma vez 
que conhecendo suas necessidades é possível desenvolver 
soluções adequadas. Alguns meios de descobrir o desejo 
dos clientes é realizar pesquisas de opinião e mesmo estar 
mais próximo deles, identificando suas expectativas.

Os fornecedores, por sua vez, estão sempre em contato 
com diversas empresas e podem informar quais são as 
novidades lançadas no mercado.

Porém, toda ideia sugerida, por mais atraente que pareça, 
deve ser cuidadosamente analisada pelo empresário, que 
precisa ser muito criterioso com o que levar adiante ou não.
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resultados e consegue se adaptar ao dinamismo inerente 
ao mundo contemporâneo.

Quando se fala em inovação é comum que o empresário se 
pergunte: �inovar custa caro?� ou �é possível inovar mesmo 
em uma pequena empresa?�. Além disso, outro inibidor é a 
incerteza de sucesso e o risco de comprometer todo 
negócio. Contudo, o empreendedor precisa ter consciên-
cia que a mudança é necessária para o crescimento. E 
muitas vezes correr riscos pode trazer excelentes resulta-
dos.

CRIATIVIDADE NÃO É INOVAÇÃO

Ter uma ideia criativa não é sinônimo de inovação. Inovar 
significa implantar uma ação que traga resultados impac-
tantes para a empresa, em termos de crescimento e resul-
tados financeiros.

Por vezes, uma ideia criativa ao ser implantada não apre-
senta resultados relevantes e por isso mesmo não deve ser 
considerada uma inovação. E isso acontece por inúmeras 
razões: o momento não era inadequado, a ação não foi 
bem planejada ou executada etc.

É de extrema importância estimular a sugestão de ideias 
entre os colaboradores, pois eles são a parte operacional 
da empresa e conhecem todo o seu funcionamento.

Ouvir a opinião dos clientes também é essencial, uma vez 
que conhecendo suas necessidades é possível desenvolver 
soluções adequadas. Alguns meios de descobrir o desejo 
dos clientes é realizar pesquisas de opinião e mesmo estar 
mais próximo deles, identificando suas expectativas.

Os fornecedores, por sua vez, estão sempre em contato 
com diversas empresas e podem informar quais são as 
novidades lançadas no mercado.

Porém, toda ideia sugerida, por mais atraente que pareça, 
deve ser cuidadosamente analisada pelo empresário, que 
precisa ser muito criterioso com o que levar adiante ou não.

| ACE Caçapava4  

Inovar para Crescer

Sua concessionária JOHN DEERE e STIHL em Caçapava 

Rua Romeu Chequer, 48 - Residencial Esperança
Contato: (12) 3655-4247  |  www.tratoragro.com.br

(12) 3655-2674
tRAV. CEL MANOEL ESTEVES, 120 - CENTRO - CAÇAPAVA/SP

AQUARIUM ESPELHO D�AGUAAQUARIUM ESPELHO D�AGUA
monteiro_kleber@yahoo.com.brmonteiro_kleber@yahoo.com.brmonteiro_kleber@yahoo.com.br
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LED DOOR (12) 9794-7676
www.imageleddoor.com.br

ANUNCIE NO PAINEL DE
LED DE ALTA DEFINIÇÃO
DA AVENIDA BRASIL

(12) 3653-5338

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
REVENDA AUTORIZADA

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

MOTOS SUZUKI
100% FINANCIADAS
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Com o objetivo de atualizar os associados da ACE 
Caçapava a respeito do andamento do processo eleitoral 
2013 temos a informar:

1. Recebemos inscrições de 02 (duas) chapas a saber:

a) INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO;
b) RENOVAÇÃO.

2. Ambas apresentaram irregularidades que foram analisa-
das pelo Conselho Deliberativo, que notificou formalmen-
te os responsáveis por cada chapa para apresentarem os 
esclarecimentos necessários, conforme prevê o Regula-
mento Interno para Eleições da ACE Caçapava 2013.

3. A chapa Renovação não apresentou qualquer esclareci-
mento à respeito das irregularidades que foram:

a) Inscrição de 02 (dois) associados inadimplentes com 
a ACE;
b) Inscrição de 01 (um) membro não associado a ACE.

Diante disso, a chapa Renovação teve sua inscrição cance-
lada pelo Conselho Deliberativo, conforme  prevê o Regu-
lamento. 

4. A chapa Integração e Desenvolvimento apresentou 
formalmente os devidos esclarecimentos, acompanhados 
dos respectivos documentos comprobatórios, sendo con-
siderada pelo Conselho Deliberativo APTA a concorrer às 
eleições 2013.

5. Portanto no dia 15 de outubro de 2013 a eleição 
ocorrerá com CHAPA ÚNICA.

6. A ACE está certa do sentimento de compromisso que 
cada associado tem em participar da eleição e convoca-os 
a comparecerem para votação no próximo dia 15 de ou-
tubro.           

Marcos Antônio do Nascimento
Presidente do Conselho

Deliberativo da ACE

Comunicado ACE Eleições 2013

O Presidente do Conselho Deliberativo da Associação Comer-
cial e Empresarial de Caçapava convoca os senhores associa-
dos para a eleição da Diretoria Executiva e Conselho Delibera-
tivo para o biênio 2014/2015, a realizar-se no dia 15/10/2013, 
terça-feira, com início às 9h00 e término às 18h00, na sede da 
ACE Caçapava, sita na Rua Major Benjamim Raymundo da Sil-
va, 30, Vila São João, conforme Artigos 37º e 41º e seus Pará-
grafos do Estatuto Social.

Somente poderão votar os associados com mais de 01 ano de 
�liação e quites com a ACE Caçapava.  Para efeito de veri�ca-
ção dos débitos considerar-se-á os valores vencidos e não pa-
gos até a data da publicação do edital anterior, de 
15/09/2013.

Marcos Antônio do Nascimento
Presidente do Conselho Deliberativo

Edital de Convocação de Assembleia
Geral Ordinária para Eleições 2013
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Parceiros e Serviços

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.

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 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. 

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

13,5 x 9,25

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.

Novos Associados

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

Ramos & Santos, Todo Poderoso, Ieda Flores, Buriti 
Cosméticos e Produtos Naturais, Organização 
Caçapavense de Contabilidade, Feminina, Turma da Tia 
Transporte Escolar, Turma do Tio Transporte Escolar, 
Atelier de Beleza Ellas, Singular Maquetes, Vitão Auto 
Center, Shock Lan House, Colégio São Francisco de 
Assis, Massas Malta, Mata Sede, ABC Transportes e Max 
Água.

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

Mais informações na ACE Caçapava
3654-2700 | comercial@acecacapava.com.br

30
DIAS

VOCÊ SABIA
QUE EM UM
PERÍODO DE 65%

UMA MÉDIA DE DOS VALORES REGISTRADOS
POR SUA EMPRESA SÃO 

RECUPERADOS?

Quer recuperar seu crédito?  
Nós indicamos o caminho:
registre no banco de dados
do SCPC. 

Empresário, alguma vez
você efetuou uma venda
e o seu cliente ficou
devendo? 

A recuperação de crédito

começa com você!

E o melhor:

por apenas R$ 1,60 

Isso é bom para todos: para os empresários, que recuperam

seu crédito, e para os consumidores, que com o “nome limpo”

podem retornar ao mercado de consumo. 


