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Palavra do Presidente
de São Paulo alcançou, dia 02 de maio,
a incrível marca de meio TRILHÃO
de Reais em impostos pagos por todos
os brasileiros ao governo federal. Pelo
Portal do Impostômetro é possível
calcular o que é possível fazer com os
tributos pagos:
• Construir mais de cinco milhões
de quilômetros de rede de esgoto
• Construir mais de cinco milhões
de postos de saúde equipados
• Construir mais de nove milhões de
postos policiais equipados
• Contratar mais de 35 milhões de
professores para o ensino fundamental
por ano
• Comprar mais de cinco milhões de
ambulâncias equipadas
• Fornecer mais de um bilhão de
cestas básicas para a população

Como presidente da ACIARP e
como empresário tenho me preocupado muito com a nossa economia,
especialmente neste segundo trimestre ao assistir o governo baixar a
taxa SELIC , mexer no rendimento
da poupança, e, coisa inacreditável,
reduzir a carga tributaria desonerando
a folha de pagamento de alguns setores
da industria. Meu advogado costuma
dizer que o governo dá com uma mão
e tira com a outra. Então, seguindo o
ditado, o governo desonera a folha de
pagamento, mas onera o faturamento.
Junte-se a isso a invasão dos asiáticos
que tem preços inacreditáveis, pois não
têm que suportar uma carga tributaria
e encargos salariais como temos em
nosso país. Para provar esse fato, o impostômetro da Associação Comercial

ÁRVORE AGENTE
AUTONOMO DE
INVESTIMENTOS

Ramo: Agente de Autônomo de
Investimentos
RUA SANTA LUZIA, 24
SANTA LUZIA – RIBEIRÃO PIRES

BECO DO ESPETO

Ramo: Restaurante
AV. CAPITÃO JOSÉ GALLO, 85 LOJA
10 - CENTRO – RIBEIRÃO PIRES

CAFETERIA
SENSAÇÃO

Ramo: Cafeteria
PRAÇA SAMUEL SABATINI, 279
CENTRO – SÃO BERNARDO DO
CAMPO
TELEFONE: 4122-1851

CERV MÓVEIS PLANEJADOS
Ramo: Móveis Planejados
RUA EUGENIO RONCON, 58
RONCON – RIBEIRÃO PIRES
TELEFONE: 4475-8892

E-LOG ENTREGAS
PERSONALIZADAS

Ramo: Entregas Personalizadas
RUA FELIPE SABBAG, 158 LOJA01
CENTRO – RIBEIRÃO PIRES
TELEFONE: 2626-0787

ELO CONSTRUÇÕES E
INCORPORAÇÕES

Ramo: Construções
RUA PREFEITO CIDO FRANCO, 143
CENTRO – RIO GRANDE DA SERRA
TELEFONE: 4825-3048

ESPAÇO DA MODA

Ramo: Roupas e Acessórios
RUA FELIPE SABBAG, 62
CENTRO – RIBEIRÃO PIRES
TELEFONE: 4825-2528

FIRMS.NET INFORMÁTICA

Ramo: Equipamentos e
Suprimentos de Informática
AV. JEAN LIETAUD, 73 SALA 05
SANTA TEREZA – RIO GRANDE DA
SERRA - TELEFONE: 4821-1804

Novos Sócios

FORT GV COMÉRCIO DE
PEÇAS E SERVIÇOS

Ramo: Peças e Acessórios para
Veículos
RUA PEDRO RIPOLI, 501/B
BARRO BRANCO – RIBEIRÃO PIRES
TELEFONE: 2863-2728

LABCOLOR

Ramo: Indústria e Comércio de
Tintas
RUA GEOVANINO SHILLA, 81
VILA CARLINA – MAUÁ
TELEFONE: 4543-6029

MERCADO POLEGAR

Ramo: Mercado
RUA ANTONIO ZAMPOL, 57
BOCAÍNA – RIBEIRÃO PIRES
TELEFONE: 4825-9645

NATURAÇO INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE AÇO

Ramo: Indústria e Comércio de
Aço
RODOVIA ÍNDIO TIBIRIÇÁ, 2.875 -

Associação Comercial Presidente
ACIARP
Gerardo Pedro Sauter
R. Stela Bruna C. Nardelli,
Vice Presidente da
257 Centro - SP
Indústria
Estância Turística de Ribeirão
Lauro Yukio Akao Filho
Pires
Tel.: 2595-0200
Vice Presidente de Ação
aciarp.projetos@terra.com. Política e Institucional
br
Marcelo Dias Menato
www.aciarp.com.br
Diretoria 2012/2014
@aciarp

Em abril fizemos uma parceria
entre as sete Associações Comerciais
do ABC ( Ribeirão Pires, Mauá, Rio
Grande da Serra, São Bernardo do
Campo,Diadema, Santo André e São
Caetano do Sul) com a Universidade
Metodista através do seu Observatório
Econômico. Como o nome já diz tudo,
o Observatório fará um estudo do perfil dos nossos consumidores antes das
cinco principais campanhas de vendas
do ano como Dia das Mães, Dia dos
Namorados, Dias dos Pais,Dia das
Crianças e Natal.Onde eles compram,
como compram, quais suas preferências de pagamento, qual a cidade que
eles mais gostam de comprar e por
quê, hábitos de compra e muito mais.
Aguardem o primeiro relatório em
breve.

Vice Presidente de
Administração e Finanças

Silvio Junji Nakahara

ACIARP - Ribeirão Pires

ITRAPOÃ – RIBEIRÃO PIRES
TELEFONE: 4823-9800

TELEFONE: 4825-1391

NINE DOTS

Ramo: Roupas e Acessórios
RUA OLIMPIA, 130
OURO FINO – RIBEIRÃO PIRES
TELEFONE: 4824-1934

Ramo: Desenvolvimento de
Programas para Computador
RUA MIGUEL PRISCO, 170
CENTRO – RIBEIRÃO PIRES

NOBRE
REVESTIMENTO

Ramo: Materiais para Pintura
AV. FRANCISCO MONTEIRO, 901
SANTANA – RIBEIRÃO PIRES
TELEFONE: 4822-4236

NOSTRO BECO

Ramo: Restaurante
RUA DO COMÉRCIO, 58 CASA 1
CENTRO – RIBEIRÃO PIRES
TELEFONE: 4825-8925

PRIVATE CLASS

Ramo: Escola de Idiomas
RUA PIEDADE MARIA DIAS, 55
RONCON – RIBEIRÃO PIRES

Vice Presidente de
Estratégia de Negócios
Eliete Vieira da Silva
Vice Presidente do
Comércio e Negócios
Germano Borba
Diretor Secretário
Ailton Marin
Projeto Gráfico

>> Gerardo Pedro Sauter
Aproveitando o clima de eleição
deste ano quero fazer uma agenda de
propostas para que os candidatos à
prefeitura de nossa cidade saibam das
reivindicações dos nossos empresários
em diversos segmentos como Comércio, Indústrias e Serviços e que com
isso os candidatos possam ter uma
real visão do que precisa ser feito e
desenvolvido nos próximos anos para
que nossa cidade continue próspera e
desenvolvida.

ROSANGELA MARIANO

SEFLA CONTABILIDADE

Ramo: Escritório de Contabilidade
RUA FELIPE SABBAG, 200 1º
ANDAR SALA 4Q1
CENTRO – RIBEIRÃO PIRES
TELEFONE: 4823-1355

TOCK ÚNICO CONFECÇÕES

Ramo: Confecções
RUA JOSÉ MARIA DE FIGUEIREDO,
169
VILA FIGUEIREDO – RIO GRANDE
DA SERRA
TELEFONE: 4820-2692

YAZIGI IDIOMAS

Ramo: Escola de Idiomas
RUA STELLA BRUNA C. NARDELLI,

Até a próxima edição
Gerardo P Sauter

179 - CENTRO – RIBEIRÃO PIRES
TELEFONE: 4828-4213

SOFTCLASS
SOFTWARE LTDA

Ramo: Serviços de Tecnologia da
Informação
RUA SANTOS DUMONT, 370
VILA BOCAÍNA – MAUÁ
TELEFONE: 4519-4664

DESAINER COMERCIO DE
VIDROS

Ramo: Comércio de Vidros
AV. FRANCISCO MONTEIRO, 1.804
SANTA LUZIA – RIBEIRÃO PIRES
TELEFONE: 4828-2821

SIPOREX CONCRETO CELULAR
Ramo: Atacadista Especializado
em Materiais de Construção
AV. HUMBERTO DE CAMPOS, 124
CENTRO ALTO – RIBEIRÃO PIRES
TELEFONE: 4828-3300
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Conselho de Mulheres Empresárias

Agenda ACIARP
CONSULTORIAS GRATUITAS COM O SEBRAE - Sobre qualquer tema,
atendimento individual por 1 hora. Todas as TERÇAS-FEIRAS. Agende pelo
telefone 2595-0233/2595-0200.
PALESTRAS GRATUITAS SEBRAE
DIA 29/05 das 9h às 12h – TEMA: FLUXO DE CAIXA
DIA 05/06 das 9h às 12h – TEMA: INVISTA NO PLANEJAMENTO
DIA 12/06 das 9h às 12h – TEMA: GERENCIANDO O FLUXO DE CAIXA
DIA 19/06 das 9h às 12h – TEMA: EMPREENDEDOR INDIVIDUAL
DIA 26/06 das 9h às 12h – TEMA: LANÇAMENTO DE PRODUTOS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA COM EXEMPLOS DE PREENCHIMENTO
DIA 14/06 das 9h às 16h – Investimento: Consulte a ACIARP
CURSO EXCELÊNCIA EM VENDAS
DIAS 20 E 21/06 das 9h às 12h – R$80,00 Associados/R$120,00 Não
Associados
WORKSHOP: COMO O COACHING PODE AJUDAR VOCÊ E SUA
EMPRESA?
DIA 27/06 – das 18h30 às 20h30 – GRATUITO
EM JULHO: 8º FESTIVAL DO CHOCOLATE
EM AGOSTO: 1ª RODADA DE NEGÓCIOS DA ACIARP
REUNIÃO DO CONSELHO DE MULHERES EMPRESÁRIAS: Duas
segundas-feiras por mês, das 09h às 10h, consulte a agenda na ACIARP.

Informações e Inscrições: 2595-0233/2595-0233 – www.aciarp.com.br

Festival do Chocolate 2012
Vem aí!
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COPA ACIARP

CERTIFICADO

DIGITAL
é com a

ACIARP

Um dia

você

vai precisar
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Baile da ACIARP 2012
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Campanha de Natal 2011
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MÓDULO 1
AUTOCOACHING

MÓDULO 4
VENDA DE IDEIAS E CONTROLE

• Conhecer as técnicas para memorizar nomes
• Desenvolver os fundamentos da conversação
• Entender os objetivos do processo
• Autocoaching e trabalho em equipe
• Identificar as 17 leis do êxito da liderança
• Romper as primeiras barreiras da flexibilidade
pessoal

• Aplicar ferramentas para gerenciar o estresse
e a ansiedade
• Conhecer a diferença entre preocupações e
problemas
• Desenvolver uma estrutura de comunicação
persuasiva
• Desenvolver a habilidade de influenciar as
pessoas através da comunicação
• Compreender o valor de usar evidências para
persuadir as pessoas a entrarem em ação
• Utilização da fórmula da comunicação global
(FCG), para vender ideias

MÓDULO 2
POWER MEMORY
• Conhecer os princípios de personalidade
agradável para uma liderança de Alta
Performance
• Entender como utilizar o cérebro de forma
eficaz
• Desenvolver técnica de Power Memory
• Compreender o uso da imaginação, iniciativa
e liderança
• Treinar uma forma profissional de
apresentação em público e se expor em
reuniões

MÓDULO 3
METAS E OBJETIVOS
• Compreender a importância de fixar metas e
objetivos com entusiasmo
• Como construir relacionamentos duradouros
• Como ser um líder mais impactante
• Criar metas para desenvolver a diplomacia
pessoal
• Aprimorar a confiança em nós mesmos,
percebendo nossas qualidades pessoais e
profissionais
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MÓDULO 5
VISÃO ESTRATÉGICA
• Elaborar uma Visão Estratégica de longo
alcance, através de um programa de ação
para resultados da O.M.S
• Compreender a importância de ter um
objetivo principal bem definido
• Como vender ideias sob pressão
• Entender a convicção como uma ferramenta
de liderança, desenvolvendo mais coragem e
confiança

MÓDULO 6
O PODER DA MUDANÇA
DE ATITUDES
• Descobrir como nossas atitudes estão sendo
influenciadas positivamente
• Reorganizar nossos procedimentos e atitudes
• Perceber a utilização consciente dos
princípios de diplomacia pessoal
• Verificar como nossa habilidade de
relacionamento tem se apresentado

MÓDULO 7
COOPERAÇÃO / ENTUSIASMO

MÓDULO 10
ARGUMENTAÇÃO / NEGOCIAÇÃO

• Conhecer ferramentas de liderança para
conseguir a cooperação das outras pessoas
• Entender o que é uma relação ganha-ganha
• Criar um plano pessoal para influenciar
pessoas
• Entender o entusiasmo como força
transformadora
• Perceber que somos responsáveis por nossas
atitudes

• Treinar ferramentas de negociação de Alta
Performance
• Saber responder perguntas difíceis /
capciosas, discordando com habilidade, sem
causar ressentimentos
• Conhecer a ordem exata para argumentar e
falar de improviso por intermédio das formas
de evidência.
• Como manter o estresse dentro de uma
perspectiva adequada
• Apresentar resultados de controle de
preocupações, como forma de ter uma liderança
serena e gerar confiança nas pessoas

MÓDULO 8
ANÁLISE E RESOLUÇÃO DE
PROBLEMAS
• Método de análise e resolução de problemas
(MASP)
• Mecanismo de auxílio nas tomadas de
decisões
• Como encontrar qualidades pessoais fortes
nas outras pessoas
• Desenvolver a habilidade de reconhecer e
elogiar as pessoas, através de uma forma
adequada

MÓDULO 9
LIDERANÇA AVANÇADA
• Como exercer a liderança baseando-se na
confiança e colaboração
• Como lidar com pessoas difíceis / desafiantes
e tornar-se um líder completo
• Romper as últimas barreiras internas da
flexibilidade
• Sair definitivamente da zona de conforto
através da dramatização e teatralização

NOVAS TURMAS
Contato ACIARP:
2595-0200 / 2595-0233
aciarp.parcerias@terra.com.br

MÓDULO 11
VALORES NA LIDERANÇA
• Como exercer a liderança de forma criativa
• Como enfrentar os momentos negativos dos
relacionamentos
• Como mudar atitudes negativas nas outras
pessoas, sem deixá-las ressentidas ou
ofendidas
• Compreender o poder emocional das nossas
evidências

MÓDULO 12
AVALIAÇÃO CONTÍNUA
• Avaliar o desenvolvimento pessoal
• Apresentar evidências do nosso avanço
• Reavaliação da Visão Estratégica
• Motivar outras pessoas a serem Mentes de
Mestre
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Inova Loja
Desenvolve a capacidade de
gestão dos empresários, atuando
prioritariamente sobre os aspectos
de maior impacto nos resultados das
empresas por meio da intervenção
direta no dia-a-dia do empresário e
com isso melhorando todo o aspecto
de Visual Merchandising, desde a
imagem externa da empresa até outros
elementos da organização interna:
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

Fachada,
Comunicação
Visual externo,
Vitrines
Acessibilidade à loja
Layout geral,
Facilidade de fluxo,
Móveis e equipamentos,
Apresentação,
Disposição e agrupamentos

de produtos,
a Frente mínima,
a Áreas nobres,
a Comunicação visual interna,
a Exposição do preço,
a Precificação,
a Promoções de vendas,
a Iluminação,
a Limpeza,
a Climatização,
a Música ambiente,
a Provadores
a Banheiros.
O Ciclo de Gestão auxilia o
empresário a melhor utilizar ou
implantar controles da empresa como:
fluxo de caixa, controles de compra
e estoque, relacionamento com o
cliente e tecnologia da informação.
Informe-se na ACIARP 2595-0233.

Consultoria

CONSULTORIAS GRATUITAS COM O SEBRAE - Sobre qualquer tema,
atendimento individual por 1 hora. Todas as TERÇAS-FEIRAS. Agende pelo
telefone 2595-0233/2595-0200.

Assistencia Social

Terezinha de Jesus Matos Silva, Presidente do Conselho Municipal de Assistência
Social, esteve na ACIARP para prestação de contas do repasse da Vila do Doce ao
Fundo Municipal de Assistência Social.
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O que é coaching?

Como o coaching pode ajudar?

Coaching é um processo estruturado e focado em ações,
para ajudar pessoas a progredir em direção às suas metas
mais importantes, conquistar seus objetivos e criar sua versão
da vida ideal e carreira ideal. É uma assessoria pessoal
e profissional que visa potencializar o nível de resultados
positivos nas diversas áreas na vida de um cliente, grupo
ou empresa. É uma parceria entre o Coach (profissional) e
o cliente (Coachee) que busca a evolução, crescimento,
aperfeiçoamento, felicidade, bem estar e aprimoramento da
qualidade de vida. Coaching não é terapia já que terapia busca
o passado para entender o presente e o processo de coaching
tem foco no futuro com ações no presente.O Coaching busca
RESULTADOS.

O termo coach representa o profissional que faz
coaching, e sua função é alinhar-se com as metas
que o cliente quer atingir e colaborar para que este
responsabilize em consegui-las. Ele orienta o cliente na
expansão de suas crenças, de seu poder interno, e o
treina nos novos comporta mentos e habilidades que o
apoiam na conquista de seus objetivos.
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O que oferecemos?
Assement (Serviço), levantamento das suas
necessidades, busca de soluções para os
seus problemas e apresentação de resultados.
A realização do programa ocorre por meio de
reuniões individuais, realizadas nas reuniões pode
ser in company ou em escritório de atendimento.
Duração do processo: de 10 a 12 sessões.

COACHING DE RESULTADOS
• Aumentar a produtividade
• Aumentar o comprometimento e lealdade dos
funcionários
• Assumir posições que envolvam desafios
• Tomada de decisão e solução de problemas
• Obtenção de metas e objetivos / Foco
• Gestão do tempo, de pessoas assim como de
finanças

COACHING SATISFAÇÃO PROFISSIONAL
• Aumentar o nível de realização e satisfação
profissional
• Reduzir o stress

COACHING VENDAS E ATENDIMENTO
• Treinamento personalizado de vendas
• Visão sistêmica da empresa ERP – Enterprise
Resources Planning
• CRM – Customer Relation Management

De acordo com um levantamento apresentado no
Congresso Internacional de Coaching Federation em
2004 as pessoas que participaram de um processo
de coaching tiveram os seguintes ganhos:

COACHING RELACIONAMENTO E
EQUIPES
• Liderar equipes e melhorar o poder pessoal
• Desenvolver habilidades de comunicação
• Capacitação para coordenar equipes
multifuncionais
• Administrar conflitos e técnicas de negociação

COACHING HABILIDADES E
COMPETÊNCIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Liderança
Comunicação
Pensamento estratégico
Planejamento
Resolução de problemas e conflitos e mediação
Liderança Feminina
Finanças
Capacidade cognitiva
Capacidades sociais
Estilos de personalidade
Motivação
Conhecimento
Especialização

Seja você também um empreendedor
de sucesso. Agende uma visita para
uma avaliação gratuita de seu nível
de performance pessoal e profissional
pelo telefone (11) 25950212 ou pelos
e-mails aciarp.projetos@terra.com.br
e aciarp.parcerias@terra.com.br
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Experimente anúnciar sua empresa na Mídia Eletrônico
Externa. A mídia que mais cresce em todo planeta!!!

Pcada anunciante terá no mínimo + de 10 veiculações/hora para um público aproximado de “mais de 15.000 pessoas por dia”.
P+ de 100 veiculações/dia + de 3.000 veiculação/mês! para um público aproximado de quase 1/2 milhão de pessoas/mês!
PACIARP TV é exibida em média 10 h/dia, em 20 TVs LCD 42’’ em 7 locais de exibição: Terminal Rodoviário Turístico (6), Vila do Doce

(2), Shopping Garden (4), nos restaurantes: Canoa Quebrada (6), Rancho do Arthur (1), no Colégio Bandeiras (1) e no site ACIARP!
Perguntas ou comentários.

Envie um e-mail para aciarptv@terra.com.br ou Tel: 4825-4594 ou você também para encontrar mais informações ao nos visitar no site: www.aciarp.com.br.

