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Palavra dos Presidentes: O legado de Gerardo Sauter
e os desafios de Marcelo Menato.

>> Gerardo Pedro Sauter
Estes 6 anos que passei como Presidente da ACIARP foi de grande
aprendizado pessoal , pois representar nossos empresários perante a sociedade, o poder publico e
entidades de classe foi um grande
desaﬁo na minha gestão. Me lembro no meu primeiro ano que não
sabia o que fazer em prol dos empresários, mas quando ﬁz um curso
de preparação para presidentes foi
que me deu um norte e comecei
a fazer uma gestão diferente dos
meus antecessores.
Foi na sequência que também me
tornei Vice-Presidente de todas as
Associações do ABC, onde implementei o novo serviço de consultas
SCPC que virou Boa Vista Serviços.
Fizemos da nossa equipe uma refe-

rência no ABC, onde apresentamos
excelentes resultados e retorno
aos nossos associados. Fizemos as
Rodadas de Negócios entre indústrias, vários cursos como o Master
Mind, que é um case de sucesso na
ACIARP e que abriu mais turmas no
estado de São Paulo. Uma das ações
que mais me deixou orgulhoso foi
lançar o Churrascão da ACIARP,
onde pude conversar e conhecer
nossos associados e trocar cartões e
até mesmo fazer negócios com empresas que não teriam conhecido
se não fosse dessa maneira. E neste
último ano tenho que parabenizar
toda minha equipe que sempre me
apoiou e foi o ano que mais usufrui
como associado, pois utilizei o Clube
de Benefícios onde tive descontos
desde convênios médicos, academia de ginástica, escola de idiomas
e descontos de empresas associadas. Hoje posso falar vale a pena se
associar.
Quero desejar ao novo Presidente
Marcelo Menato e toda sua Diretoria uma grande gestão, cheia de realizações, com novas ideias, melhora
das velhas ideias, e vou continuar
apoiando nossa entidade que tanto
lutamos para fortalecer e crescer
nestes 6 anos que estive à frente.
Agradeço a compreensão e apoio
de todos nesta jornada.
Gerardo P Sauter

do Chocolate, administrar a Vila do
Doce e Rodoviária, enﬁm, tornou-se
uma parceira da cidade e que continua até hoje com o nosso caro Prefeito Saulo Benevides. Nosso ex-presidente Gerardo Sauter, com uma
ótima gestão que fez, deixou todos
os convênios e parcerias em dia.

>> Marcelo Dias Menato
Fui presidente da ACIARP no biênio
2003/2004. Foram anos em que
uma de nossas reivindicações era
conseguir que a prefeitura implantasse a chamada Zona Azul em Ribeirão Pires. Na época, a então Prefeita
Maria Inês, teve a visão e acreditou
que nossa entidade poderia administrar o estacionamento rotativo
resolvendo, assim, fazer um convênio conosco.
A decisão foi correta e hoje o serviço é essencial para o bom funcionamento das atividades dos nossos
empresários e comerciantes na cidade. Sem dúvida uma conquista da
ACIARP!
Os anos passaram e com o Prefeito
Clóvis Volpi, empreendedor que é,
as parcerias foram aumentando e a
ACIARP ajudou a realizar o Festival

Mas teremos anos difíceis pela frente. O baixo crescimento aliado à alta
da inﬂação são prenúncios de diﬁculdades para todos os setores empresariais e que, com a crise hídrica
e possibilidades reais de apagão deixam ainda mais incertos os rumos da
nossa economia.
Hoje, passados todos esses anos, posso dizer que nesta minha nova gestão
e com os meus diretores e conselheiros, o foco será no associado.
Já entramos em contato com a SICOOB Crediacisa e estamos acertando uma parceria que possibilitará
termos a primeira cooperativa de
crédito para os empresários da nossa
cidade, com juros e tarifas menores,
e será uma nova possibilidade de ﬁnanciamento para as micro e pequenas empresas locais.
Os desaﬁos serão grandes, mas tenho certeza que a ACIARP com a
grandeza dos seus 55 anos de história, 500 associados, com seus diretores e funcionários terão êxito em
mais essa nova fase!
Marcelo Menato

Novos Associados
AGC CALDEIRARIA
Site: www.agccaldeiraria.com.br

CASA BORTOLETTO RIBEIRÃO PIRES
Site: www.facebook.com/
BortolettoRPires

ALCOOL MORENO
Site: www.alcoolmoreno.com.br
AMANDALINA BORDADOS E
PRESENTES
Site: www.facebook.com/amandalina.
com.br

FEDERAL INVEST
Site: www.federalinvest.com.br

MAGAZINE MARIA
TELEFONE: 4824-8057

RIBEIRÃO PIRES FUTEBOL CLUBE
Site: www.rpfc.com.br

COLEGIO JEAN PIAGET
Site: www.colegiojp.com.br

GASEX DISTRIBUIDORA DE GAS E
ACESSÓRIOS
TELEFONE: 4828-5600

MARIA DO CEU MAGALHÃES
TELEFONE: 7897-6744

ROSA DE SARON MODAS
TELEFONE: 4824-1683

DINAMICS INDÚSTRIA COMERCIO
ELETRODOS LTDA
Site: www.generaldinamics.com.br

JARDINAGEM ALVES
TELEFONE: 97458-2698

MRF-X SERVIÇOS RADIOLOGICOS
TELEFONE: 4827-1000

SALÃO BONTEMPO
TELEFONE: 4827-5585

ORTOBOM – RIBEIRÃO PIRES
Site: www.ortobom.com.br

STC SILICONE TECNICO COMPOSTO
LTDA
Site: www.stcsilicones.com.br

ATELIÊ 103 EMPÓRIO E DELICATESSEN
Site: www.atelie103.com.br

EBC INFORMATICA
Site: www.ebcenter.com.br

BYE BYE PAPER
Site: www.byebyepaper.com.br

ECO STAR LAVAGEM E CONSERVAÇÃO
AUTOMOTIVA
TELEFONE: 4823-8782

BICICLETARIA SANTA LUZIA
Site: www.bicicletariasantaluzia.com

EGLE IMÓVEIS
Site: www.facebook.com/egleimoveis

JMRNET SERVIÇOS EIRELI
TELEFONE: 2765-1275
KE MOLDURAS
Site: www.kemoldura.com.br

PADRAO EVOLUÇÃO
EMPREENDIMENTOS LTDA
TELEFONE: 4824-5284

KINNER SILICONE RUBBER INDUSTRIA E
COMÉRCIO LTDA
Site: www.kinner.com.br

REI DA WEB.COM.BR
Site: www.reidaweb.com.br

Diretoria 2015/2017
Marcelo Dias Menato
Presidente
Gerardo Pedro Sauter
Vice Presidente da Indústria
Maria de Lourdes Zampol dos Reis
Vice Presidente de Ação Política e
Institucional

@aciarp

Silvio Junji Nakahara
Vice Presidente de Administração e Finanças
Thiago de Souza Mendes
Vice Presidente de Estratégia de Negócios
César Ricardo dos Santos Ferreira
Vice Presidente do Comércio e Negócios
Lauro Yukio Akao Filho
Diretor Secretário

ACIARP - Ribeirão Pires

Associação Comercial
ACIARP
R. Stela Bruna C. Nardelli, 257
Centro - SP
Estância Turística de Ribeirão Pires
Tel.: 2595-0200
aciarp.projetos@terra.com.br
www.aciarp.com.br
Projeto Gráfico
11 4825-4419
www.intermidia1.com.br

VISÃO ÓTICA
Site: www.visaootica.com
VISION GRAFICA
Site: www.visiongraﬁca.com.br
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“COACHING É TORNAR PRODUTIVAS AS FORÇAS DO INDIVÍDUO” - Peter Drucker
De um lado está o Coach (pronuncia-se coutch) é o treinador,
o guia, o instrutor, a pessoa que
direciona o aprendizado através
de técnicas poderosas e do outro está o Coachee (pronuncia-se
coutchí) que é o cliente. O processo de Coaching ajuda no planejamento estratégico tanto da
sua vida quanto da sua empresa
identiﬁcando a sua identidade, a
sua marca pessoal.

Deborah

Perrone
Coach

“ O executivo e a Executiva, quando procuram um Coach, estão em
busca de novos resultados e de
desenvolvimento de competências para executar as mudanças
necessárias em sua vida empresarial. A metodologia do processo de Coaching leva o indivíduo a
se posicionar rapidamente quando a mudança se faz necessária e
a exercer a liderança para guiar e
inﬂuenciar positivamente a sua
equipe. “ (Deborah Perrone)
O Que é Coaching?
Coaching (pronuncia-se coutchin)
não é consultoria e não é men-

toria ainda que faça parte desse
time. Antes, é um processo de
aprendizagem não convencional
que faz uso de ferramentas poderosas que vem de diversas áreas
da gestão pessoal e proﬁssional
propiciando um ambiente seguro para aprimorar competências
e otimizá-las no ganho de tempo, dinheiro e energia. É uma
assessoria de gestão pessoal e
proﬁssional que visa potencializar resultados positivos para um
cliente, grupo ou empresa. O processo pode ser entre duas pessoas ou em equipe.

O Coaching Entende o Passado,
Muda o Presente e Cria um Futuro com Metas para Atingir Objetivos desejados por você!
A parceria entre o Coach e o Coachee busca a evolução, inovação,
crescimento, aperfeiçoamento,
felicidade, bem-estar e qualidade de vida, o que é atingido com
metodologia única e acompanhamento semanal até que o cliente
atinja o objetivo determinado
por ele mesmo. Marketing Pessoal, Liderança, Comunicação,
Personal Coaching ( Autoconhecimento e Autoconﬁança, Missão
de Vida), Micro Empresas (Gestão, Executive Coaching, Team
Coaching, Terapia Financeira,
Prosperidade, e muito mais.

COACH PARA VOCÊ
Marketing Pessoal, Liderança,
Comunicação e Vendas.
O aumento de performance gerado pelo processo de Coaching eleva o nível de resultados, gerando
mais resultados. Pontos abordados: Marketing Pessoal, Liderança, Nova abordagem de vendas,
Administração do Tempo. Foco e
Planejamento, Prosperidade, Mudança de Atitudes e Comportamento e Comunicação Eﬁcaz.

“O processo de coaching realmente foi um divisor de águas na minha vida!! O processo foi como a
lapidação de um diamante. Você
sabe que possui potencial, mas
só precisa que alguém lhe ajude
a dar os passos necessários e foi
exatamente isso que ocorreu. Já
colhi os frutos desta nova postura
proﬁssional!! Foi fantástico!!”
Alessandro Ribeiro. Diretoria de
Rede – Boa Vista Serviços.

COACH PARA SUA EMPRESA
Produtividade, Equipes, Desempenho, Negociação, Vendas e
Lucros.
Aqui, o aumento da performance
é na sua empresa e os resultados
são veriﬁcados no aumento da
lucratividade. Você como líder,
como gestor de equipes, da qualidade de vida de seus funcionários, de conﬂitos, administrador
do tempo e de recursos, um bom
comunicador e mestre na negociação.
Desenvolvimento das Habilidades
Necessárias a um Executivo: Liderança, Comunicação, Pensamento
Estratégico, Planejamento, Resolução de Problemas e Conﬂitos,
Mediação, Negociação e Vendas.

Deborah Perrone é administradora de Empresas com pós graduação em Pedagogia Empresarial. É
Executive Coach e também Coach
Corporativo, formada pela Sociedade Brasileira de Coaching.
É também Terapeuta Comportamental com formação pela Escola
de Negócios Master Mind Brasil,
licenciada pela Napoleon Hill Foundation, USA e presente em mais
de 126 paises. Como Executive
Coach tem especialização em LIDERANÇA, MARKETING PESSOAL,
COMUNICAÇÃO E VENDAS.
www.deborahperrone.com
11- 9.4282-4099 Vivo
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Admix: Solução em Planos de Saúde
Associado: Conheça essa novidade!

Sabemos das diﬁculdades, principalmente para as pequenas empresas, em obter boas condições para contratar planos de saúde, seja
para os sócios ou os funcionários.
O que geralmente ocorre é que os planos têm carências, falta informação de qualidade e o custo quase sempre inviabiliza a contratação.
Pensando nesta questão, a ACIARP aderiu ao projeto da FACESP (Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo) e a Admix Consultoria, líder nacional no segmento de planos empresariais,
no intuito de aproximar as empresas ao que tem de melhor no mercado de planos de saúde.

Zona Azul: Estacionamento para todos.
Dicas para melhor utilização do Sistema Rotativo Zona Azul

• Preencha todos os campos do cartão (placa, mês, dia, horas e minutos), inclusive em horas cheias: Ex:
10horas - 00minutos;

• Preencha o cartão sempre à caneta e nunca o rasure. Nesses casos os
monitores podem corrigir o erro;

• A permanência do condutor ou
de outra pessoa no veículo não
desobriga o uso do cartão;

• Das 12h às 13h30 os veículos
com placa de Ribeirão Pires estão
dispensados do uso de cartão;

• O tempo máximo permitido de
estacionamento numa mesma
vaga é de 2 horas;

• Você pode adquirir seu talão de
Zona Azul com 10% de desconto
no balcão da ACIARP.

A parceria prevê que as empresas associadas poderão contar com consultoria especializada na contratação e gestão do benefício, assessoria
no atendimento, movimentações cadastrais, entre outros serviços.
Atualmente a parceria conta com Bradesco Seguros e com a novidade
do produto da Caixa Econômica Federal que tem uma rede de atendimento bem abrangente.
Todos os produtos oferecidos são isentos de carência. Vale a pena conhecer...
Para maiores informações, basta contatar a FBN (Corretora homologada pela ADMIX) no telefone 4825 6060 ou pelo e-mail beneﬁcios@
fbnseguros.com.br.
Aproveite mais este benefício em ser associado ACIARP e boa saúde
para você!

A Zona Azul conta com 400 vagas em 23 ruas da cidade. Informações e sugestões: 2595-0200

Master Mind: Construindo Futuros Líderes
Master Mind é uma expressão
mundialmente utilizada para designar aquelas pessoas que tem
um desempenho acima da média e
que, por isso, se destacam em suas
áreas de atuação e são bem sucedidas.
Os treinamentos Master MIND de
Alta Performance são inspirados
na obras de Napoelon Hill, como
“ A Lei do Triunfo”, um dos livros
mais lidos e estudados no mundo
e uma das referencias mundiais em
liderança e no livro “ Quem Pensa
Enriquece” , com mais de 30 milhões de exemplares vendidos no
mundo.
NOVAS ATITUDES MELHORES RESULTADOS. É esse o lema da maior
escola de formação de líderes do
Brasil, a Escola de Negócios Master
Mind. O Grupo Master mind é uma
das principais escolas de desenvolvimento de líderes do Brasil e é a
única empresa brasileira certiﬁcada pela Napoleon Hill Foundation
- Purdue University Calumet, Hamont, Indiana, USA. Isso signiﬁca
que nossos participantes recebem

uma certiﬁcação internacional, respeitada mundialmente.
No ambiente corporativo e na vida
pessoal, todos sabem que formação técnica e acadêmica é muito
importante. Um bom currículo, porém, não é suﬁciente, uma vez que,
neste mundo altamente competitivo, o conhecimento está cada vez
mais acessível.
O que faz a diferença, portanto, é
a ATITUDE. Pesquisas comprovam
que 87% das pessoas são desligadas das empresas por questões
comportamentais e não técnicas.
São demitidas por suas atitudes,
não por falta de conhecimento. O
mesmo ocorre quando os proﬁssionais pedem demissão: dois terços dos proﬁssionais decidem sair
das empresas por problemas de relacionamento com seus superiores
ou com seus colegas.
Problemas comportamentais causam prejuízos e bloqueiam o desenvolvimento proﬁssional. As empresas estão repletas de gerentes
sem habilidade para liderar sua

equipe, proﬁssionais com diﬁculdade para se comunicar, vendedores
que não sabem como vender. Tudo
isso drena recursos da empresa,
desgasta o proﬁssional e gera perdas irrecuperáveis em tempo, dinheiro e energia.
O que fazer? Seria ideal se houvesse um método que trouxesse
uma nova forma de ver e viver o
caminho do êxito, que trabalhasse
na raiz do problema, focado em soluções. Um sistema que ensinasse
técnicas seguras que permitissem
ao proﬁssional destacar-se acima
da media e triunfar.
Esse é o foco dos nossos treinamentos de alta performance: Promover Mudanças de atitude que
vão Gerar Resultados Positivos.

NOSSO DIFERENCIAL

MAUÁ: ACIAM – Associação Comercial de Mauá.

• Estamos presentes em mais de
126 países e em todos os estados
do Brasil.

Rua Guido Monte Monteggia, 15
Centro. Telefone: 4309-0600

• Geramos resultados práticos e
imediatos durante o próprio treinamento pois utilizamos o método
Experiential Learning, desenvolvido
na Harvard Business School. Isso
garante efeitos reias, monitorados
e veriﬁcáveis ainda durante o treinamento.

Email: aciam.maua@uol.com.br

• Nossa base ﬁlosóﬁca é Napoleon Hill, autor do livro consagrado
mundialmente desde 1908 e fonte
de muitos escritores atuais.

SANTO ANDRÉ: CIESP – Centro
das Indústrias do Estado de São
Paulo

Você encontra nossos treinamentos
agora também no ABC em parceria
com as seguintes organizações:
RIBEIRÃO PIRES : ACIARP –Associação comercial de Ribeirão Pires.
Rua Stella Bruna C. Nardelli, 257
Shopping Garden - Centro Telefone:
11-2595-0200 Email: aciarp.parcerias@terra.com.br

SANTO ANDRÉ: ACISA – Associação comercial de Santo André.
Rua 15 de Novembro, 442 Centro Telefone: 2199-1662 Email:
ana.guerra@acisa.com.br

Avenida Lino Jardim, 905 Jardim
Bela Vista Santo André SP
Telefone: 3705-4335 Email: atendimento@ciesp.com.br
Representante Licenciada Master
Mind ABC – Deborah Perrone
Email: deborah@mastermind.
com.br Telefone: 11- 9.42824099 vivo.

INFORME ACIARP

5

É A ACIARP OFERECENDO MAIS BENEFÍCIOS PARA AS EMPRESAS, COLABORADORES E COMÉRCIOS!
Conheça dois novos produtos oferecidos pela ACIARP através da FACESP:
CARTÕES ACCREDITO
O ACCREDITO é um moderno sistema de gestão para empresas e
prefeituras, que proporciona vantagens reais para seus usuários,
ao ﬁdelizar o consumidor na sua
própria cidade, fortalecendo assim a economia local.
Acesse o site da ACIARP e responda
à nossa pesquisa para implantação
desta ferramenta em sua empresa!
CARTÃO ALIMENTAÇÃO
Vantagens do cartão: substitui
as cestas básicas para adquirir
gêneros alimentícios in natura

em rede credenciada especíﬁca
(supermercados, minimercados,
mercearias, açougues, padarias e
hortifrutis).

com o comércio local para que seus
funcionários possam comprar em
estabelecimentos da cidade com
descontos em folha de pagamento.

CARTÃO REFEIÇÃO

CARTÃO EDUCAÇÃO

Vantagens do cartão: Voltado ao
pagamento de refeições em ampla rede credenciada, que inclui
restaurantes, bares, lanchonetes
e similares. É um benefício que
motiva a equipe e aumenta a produtividade dos colaboradores.

Vantagens do cartão: Atende às
prefeituras que fornecem material escolar para os alunos da rede
pública e para as empresas que
tem obrigatoriedade de oferecer
o benefício aos ﬁlhos dos funcionários. Representa uma injeção
de recursos no comércio local,
pois o cartão será aceito somente
pelas papelarias e/ou livrarias da
cidade.

CARTÃO CONVÊNIO
Vantagens do cartão: Atende empresas que possuem convênios

CERTIFICADO DE ORIGEM – Caminho livre para sua exportação
O Certiﬁcado de Origem atesta a origem da mercadoria do país exportador, bem como especiﬁca as normas de origem negociadas nos acordos comerciais entre o Brasil e outros países. O seu principal benefício
é a redução ou a isenção do imposto de importação para seis clientes
no exterior. Dessa forma, as empresas exportadoras são beneﬁciadas,
gerando ganhos em competitividade no preço ﬁnal do produto.
Em breve os associados poderão contar com a ACIARP para a emissão
do Certiﬁcado de Origem através do sistema ECO. O ECO é um sistema
100% on-line de emissão de Certiﬁcados de Origem Digitais da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, que
proporciona aos usuários a obtenção desses documentos de maneira
rápida, prática e segura.
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5º CHURRASCÃO
ACIARP & PRÊMIO
EXCELÊNCIA ACIARP
Em uma noite muito agradável, de confraternização, sorteio de brindes e homenagens aos
parceiros, contamos com a presença de 300 empresários.

Foram homenageados os associados mais antigos e os que mais utilizaram os nossos serviço
2014! Agradecemos a presença de todos!

O
ARP

gens aos associados e

os serviços no ano de

INFORME ACIARP
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PROSPECÇÃO DE NOVOS CLIENTES (CNPJ)
Estamos em um momento crítico de nossa economia nacional, mas podemos aproveitar este momento para prospectar novos clientes, identificando empresas e
fornecedores que têm o perfil que sua empresa procura e visualizando o melhor momento para fechar negócios e rever contatos.
Diante disso, a Administradora do SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito), a Boa Vista Serviços S/A desenvolveu uma novidade em Prospecção de Clientes.
Para o empresário que desejar prospectar novos clientes o procedimento é fácil. É só entrar em contato conosco que enviaremos uma tabela com uma relação de
CNAEs a ser escolhidos e então nos enviar os quais gostariam de prospectar e em qual região do país.
Um detalhe importante: para aderir a essa novidade, a empresa deve ser associada a ACIARP.

Mas quais são os benefícios dessa novidade?
• Realização de campanhas mais assertivas por telemarketing e mala-direta.
• Redução do custo operacional. Evita gastos com quem não tem o perfil
adequado para a aquisição de seus produtos.
• Estratégias de prospecção de clientes e fornecedores direcionados e precisos.
• Aumento da produtividade, devido à seleção de clientes e fornecedores
com perfil adequado para a ação.
• Rentabilização dos clientes por meio de cross sell (oferta de produtos complementares aos que o cliente já possui) e up sell (oferta de produtos premium).

Maiores informações entre em contato conosco. Tel: 2595-0200

ENCONTRE E FIDELIZE SEUS CLIENTES

TARGET NOVAS EMPRESAS
Toda nova empresa precisa de conta
bancária, telefone, seguros, movéis e
equipamentos, hardware & software,
serviços, etc.
O produto Target Novas Empresas possibilita a prospecção de clientes antes
mesmo deles abrirem as portas.
Para se ter uma ideia, em 2014, foram
abertos 150 mil CNPJs por mês em média. 82% dos CNPJs abertos no Brasil

são pequenas empresas com potencial
para o crescimento e em diversos Ramos de Atividades.

uma equipe comercial que trabalhará essas informações. Este é um produto exclusivo para associado.

Esse produto é customizado de acordo
com o desejo do empresário, como por
exemplo, região, data de fundação,
CNAE ou Natureza Jurídica. O Arquivo
é disponibilizado em Excel, de maneira
de fácil entendimento.

Target Novas Empresas é um produto ótimo para o momento em que
vivemos, de crise na economia nacional.

É necessário que, a empresa tenha

Para maiores informações, entre em
contato com uma de nossas consultoras: 2595-0200

AGENDA

AGENDA SEBRAE
13/05 às 9h30 - Como criar e
manter uma equipe motivada
24/06 às 9h30 - Organize seus
processos para crescer
29/07 às 9h30 - Inove para
ganhar mais

25/08 às 9h30 - Satisfaça e
encante seu cliente
09/09 às 9h30 - Como fazer
MKT relacionamento
22/10 às 9h30 - Planeje suas
vendas
18/11 às 9h30 - Modernize sua
Loja

CURSO SEBRAE
Curso – Na medida
Gestão Financeira
Data: 26/5 até 01/6 das 9h às
13h na sede da ACIARP
Carga horária: 20 horas de
curso e 2h de consultoria
Investimento: R$ 260,00
Inscrições até 15/5

Curso - Prevenção de Acidentes
NR-5 – Flateseg
Data: 15/6 até 19/6 das 8h às
12h na sede da ACIARP
Carga horária: 20 horas de
curso
Investimento: R$ 120,00
Associados | R$ 480,00 Não
associados
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NÚCLEO DE JOVENS, MAS EMPREENDEDORES.
Esta busca deve ser feita para
todas as pessoas – sem exceções, principalmente para que
não cedam ao medo de compartilhar ou ao medo de ser, por
meio de onde estamos, parte
do mundo global que vivemos.
O empenho e o entusiasmo permearão a vontade de defender
nosso mercado, nossa cultura,
a nossa cidade, os nossos empreendedores. Acima de tudo
deve ser claro que a verdadeira
convicção desta iniciativa é con-

tribuir, em primeiro lugar com
nossas pessoas, em segundo
com nossa cidade e assim, se
bem-sucedidos formos, contribuir com o mundo de qual fazemos parte.
O Núcleo de Jovens Empreendedores terá sua retomada
baseada em princípios que focam sempre o futuro. Todo o
aprendizado consolidado será
utilizado para que as tendências
sejam recebidas e adaptadas.

Visto que vivemos claramente
mais uma revolução industrial
- fato social que modifica drasticamente a vida das pessoas,
devemos ter ciência que nossa participação na sociedade é
causadora direta das melhorias
ou a falta delas. Portanto o NJE
será:
• Uma porta aberta para a representação dos jovens empreendedores, para fazer com
que suas idéias sejam ouvidas

e desenvolvidas em ações,
buscando a conquista de um
futuro mais próspero e mais
prazeroso.
• Uma via para o amadurecimento do perﬁl empreendedor,
colocando pessoas no centro do
desenvolvimento de soluções ou
oportunidades, transformando
os nossos impactos em mais positivos e os potencializando.
• Um incentivador na valoriza-

ção de Ribeirão Pires, visando
fortalecer bases para que ela
seja mais competitiva e se desenvolva ambientalmente ordenada, economicamente eficiente e socialmente coerente.
• Um ativo trabalhador na
redução de desigualdades sociais e culturais, valorizando
a diversidade e o respeito às
opiniões de todo indivíduo,
contribuindo para a contínua
evolução desta sociedade.

DEPOIMENTO DOS ASSOCIADOS

Deborah

Perrone
Coach

Como associada a Aciarp me proporcionou muitos ensinamentos. Aprendi como atravessar crises empresariais com ideias
compartilhadas entre os associados que efetivamente participam de tudo o que é oferecido pela entidade. O staff da Aciarp
é um dos melhores nesse tipo de organização: Os funcionários
e funcionárias atendem com educação, presteza e sempre estão pensando em como resolver o problema do associado da
melhor maneira possível.
Para mim, o melhor da Aciarp é a interação e seu networking.
DEBORAH PERRONE
WORKTECH

É com grande satisfação que aqui
relato o excelente trabalho desenvolvido pela ACIARP - Associação
Comercial, Industrial e Agrícola
de Ribeirão Pires. Começamos o
trabalho com a ACIARP em 29 de
junho de 2010 e desde então colhemos os resultados propostos
e sempre estamos informados e
avisados de cada evento, palestra,
modiﬁcação e cláusulas. Posso
dizer com toda clareza e objetivi-

dade que a ACIARP foi e é uma
das melhores escolhas quem ﬁzemos até hoje.
Essas prospecções alavancaram
tranquilamente o conhecimento de inadimplentes em mais de
90% nossas vendas, e o mais incrível é que agora antes de qualquer venda consultamos e analisamos antes para evitar certos
transtornos futuros.
Somos atendidos por essa equipe
perto de 5 anos com muita excelência. O que é muito interessante
é o fato de que tudo que a ACIARP
faz é como se fosse para eles,
atenção, dedicação são princípios
natos dessa grande empresa.
Nos orgulhamos por contribuir
com seu crescimento. Temos
esse fornecedor de fato como um
grande parceiro que nos traz um
diferencial que colabora em nossa
prospecção de novos clientes.
Parabéns a ACIARP e cada membro, pois estamos mais que satis-

feitos, vocês realmente valorizam
e se preocupam com seus clientes.
LILIAN P. CALIXTO
MOVEIS CALIXTO

“Parabenizo a ACIARP com sua
Excelente equipe de trabalho
e também através de seus Informativos e Palestras. Colaborando e orientando através da
legislação vigente e em vários
aspectos de extrema importância para o Empreendedor.”
FLAVIA ZENIDARCHETZ HIGA
ÓTICA LINE

10

INFORME ACIARP

Na Campanha “Um Sonho de Natal” ACIARP 2014, tivemos recorde de participação dos lojistas do centro e dos principais bairros!

Gerardo Sauter entrega o Vale prêmio de 1 Palio Fire 0 km à Maura Silva da Costa e um Vale
compras de R$ 500,00 ao vendedor da DARC
MAGAZINE, Edmar Navarrete Romero

Eliete Vieira da Silva entrega o Tablet à
procuradora de Eliza Keiko Kazuki (cliente
da Nova Trentina Imóveis)

Valéria dos Santos entrega o Notebook a
Claudio Francisco da Silva
(Cliente da MM Frios)

Aline Moreno entrega a chave do
Palio Fire 0 km à Maura Silva da Costa
(Cliente da Darc Magazine)

Valéria dos Santos entrega a TV 42” à Gislene Marques da Silva (Cliente da Espaço
Modas)

INFORME ACIARP
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ESCOLHA O DESTINO
E FAÇA AS MALAS,
O RESTO PODE DEIXAR
COM A GENTE.

(11) 2595.8100 | www.teatur.com.br
Acesse e curta nosso
facebook.com.br/viagensteatur
Venha nos visitar! - Av. Francisco Monteiro, 295 - Centro - Ribeirão Pires/SP
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