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Palavra do Presidente 
Gerardo Pedro Sauter

>>

Novos Sócios
CHECK-UP MOTOR PEÇAS E 
ACESSÓRIOS
Ramo: Peças e acessórios para 
veículos.
AV. FRANCISCO MONTEIRO, 2.435 - 
SANTA LUZIA - RIBEIRÃO PIRES
TELEFONE: 4828-5100

DANÇA E TERAPIA
Ramo: Escola de dança
RUA DOUTOR VIRGÍLIO GOLA, 107 - 
PASTORIL - RIBEIRÃO PIRES
TELEFONE: 4828-4558

FL EXATA COMERCIAL E 
CONSTRUTORA
Ramo: Construtora
RUA PREFEITO CIDO FRANCO, 149 -  
CENTRO - RIO GRANDE DA SERRA
TELEFONE: 4822-8230

INFRA INFO INFORMÁTICA
Ramo: Equipamentos e suprimentos 
de informática
RUA FORMOSA, 91 - CENTRO 
RIBEIRÃO PIRES
TELEFONE: 4828-2520

LEONE MOBILLE
Ramo: Comércio de móveis
AV. FRANCISCO MONTEIRO, 897 - 
SANTANA
RIBEIRÃO PIRES
TELEFONE: 4823-1785

NIVALDO ELETRICISTA E 
ENCANADOR
Ramo: Eletricista e encanador
RUA BORBA GATO, 19
COLONIA – RIBEIRÃO PIRES
TELEFONE: 9 9574-1295

NOBRE CARGO LOGISTICA E 
TRANSPORTE
Ramo: Logística e transporte
RUA PEDRO RIPOLI, 2.222
RONCON – RIBEIRÃO PIRES 
TELEFONE: 4824-4024

ONIX OCUPACIONAL
Ramo: Assessoria em segurança do 
trabalho
RUA DANIEL BERG, 658
PARQUE MARAJOARA
SANTO ANDRÉ
TELEFONE: 4828-5637

OUROPÉ
Ramo: Calçados e acessórios
R. DO COMÉRCIO, 127 LOJA 17
CENTRO – RIBEIRÃO PIRES
TELEFONE: 4828-2481

TOLEDO EMPRESARIAL
Ramo: Contabilidade
RUA DO COMÉRCIO, 56 SALA 4
CENTRO – RIBEIRÃO PIRES
TELEFONE: 4825-6163

VACO CORRETORA DE SEGUROS
Ramo: Corretora de Seguros
RUA EUCLIDES DA CUNHA, 117 1º 
ANDAR SALA 13
CENTRO – RIBEIRÃO PIRES
TELEFONE: 4824-5656

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
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Presidente 
Gerardo Pedro Sauter

Vice Presidente da 
Indústria

Lauro Yukio Akao Filho 

Vice Presidente de Ação 
Política e Institucional
Marcelo Dias Menato

Vice Presidente de 
Administração e Finanças

Silvio Junji Nakahara

Vice Presidente de 
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Eliete Vieira da Silva

Vice Presidente do 
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Germano Borba 

Diretor Secretário
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Projeto Gráfico

@aciarp ACIARP - Ribeirão Pires

Está chegando a hora da eleição 
para a prefeitura de nossa cidade. É hora 
também de decisão, pois ao escolher um 
candidato estaremos decidindo o desti-
no e o futuro ao longo dos quatro anos 
seguintes para nossa cidade.

Teremos uma nova pessoa como 
prefeito ou prefeita, já que temos uma 
candidata, e uma Câmara de Vereado-
res renovada em pelo menos 60%. Nós, 
como empresários, devemos votar após 
uma profunda análise dos currículos, 
propostas e capacidade administrativa 
dos candidatos para que sejam inves-
tidos do direito de atuar como nossos 
representantes.

 
Entre agosto e setembro promove-

mos a Sabatina Aciarp, com os quatro 
candidatos a prefeito de Ribeirão Pires, 
onde o empresariado teve a oportunida-
de de ouvir as propostas para o desen-
volvimento econômico de nossa cidade. 
Algumas delas são novidades importan-

tes, como aquelas voltadas para o forta-
lecimento da economia local, como por 
exemplo, a que vem de encontro a um 
projeto de sucesso dentro das Associa-
ções Comerciais do Brasil, que é fazer 
com que o funcionalismo público, cujo 
público se aproxima de 3.500 pessoas, 
tenha um vale-refeição para gastar so-
mente em nossa cidade, o que iria fo-
mentar e muito os negócios de merca-
dos,  bares e restaurantes.

Essa proposta, como já disse, se 
assemelha ao ACCREDITO, cartão 
das Associações Comerciais, que pode 
ser descontado em folha de pagamento 
e somente em Ribeirão Pires, e tanto 
pode ser um cartão-alimentação como 
um cartão de crédito. Em muitas cida-
des do interior o cartão é usado para 
compra de material escolar somente 
dentro da cidade. Essa proposta e esse 
projeto das ACs com certeza fomentaria 
de forma significativa o comércio local.

Em agosto também fizemos nos-
sa primeira Rodada de Negócios. A 
rodada era um dos objetivos desde a 
minha posse como presidente, e foi re-
alizada juntamente com a colaboração 
do ex-Secretário de Desenvolvimento 
Econômico Marcelo Menato, também 
ex-presidente da ACIARP e hoje nosso 
vice-presidente.

A primeira Rodada de Negócios 
aproximou as pequenas empresas de 
grandes empresas compradoras do nos-
so município, que atuaram como em-
presas âncoras, gerando negócios entre 
elas e entre os próprios participantes e 
colaborando no aumento do network 
de cada empresa.

Em setembro realizamos nosso ter-
ceiro Churrascão ACIARP, onde nossos 
associados se encontram para uma troca 
de cartões e experiências com muita ale-
gria e descontração.

A  Campanha Natal Iluminado 
já foi lançada e estamos planejando a 
agenda para 2013 com muitos novos 
projetos em parceria com o SEBRAE e, 
claro, nos preparando para a maratona 
do final de ano que todo empresário 
tem de enfrentar.

Até nosso próximo informativo, es-
perando que ele seja repleto de boas no-
tícias e novidades tanto políticas quanto 
econômicas e sociais.

 
Desejamos sorte ao(a) nosso(a) 

próximo(a) prefeito(a) e aproveito para 
dizer que a ACIARP sempre será um 
parceiro forte no desenvolvimento de 
nossa cidade.

Um grande abraço.
Gerardo P Sauter

Seja você também um 
associado ACIARP. Ligue 
e agende uma visita para 
conhecer os benefícios.
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Entre em contato com a ACIARP e conheça a ferramenta ideal para o seu negócio!       Informações: 2595-0200

Encontre a SOLUÇÃO para sua empresa 
VENDER MAIS  e com toda SEGURANÇA!

Prospecção

Data Plus

Prospecção Qualificada PJ

Análise de Carteira

Enriquecimento de Dados

Concessão

Consulta Pessoa Jurídica

Consulta Pessoa Física

Consultas de Cheques

Consultas de Veículos

Gestão

Gerenciamento de Carteira

Radar SCPC

Radar Imobiliário

Cobrança

Registro de Débito SCPC

Carta Boleto

Soluções de Cobrança
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1ª RODADA DE NEGÓCIOS ACIARP

Esq. p/ direita: Marcelo Menato -Vice-Presidente da Aciarp,
Marcelo Dantas - Secretário de Desenvolvimento Econômico de Ribeirão Pires,

Emanuel José Viveiros Teixeira - Ciesp Santo André,Rodrigo A. Ferreira -
Sebrae Santo André e Gerardo P. Sauter -  Presidente da Aciarp.

Organizadores do evento e Empresas âncoras.

Esq. p/ direita: José Maria  Moura  Lima - do RPFC, Marcelo Menato,
Deborah Perrone e Valéria dos Santos de Sousa Rodrigues - da Aciarp

e Edvaldo dos Santos - Presidente do Ribeirão Pires Futebol Clube

Visão das mesas.

Visão geral das mesas.
Esq. p/ direita: Cristiane Altherman - OBD Eventos,Irina Freire -Gestora Executiva do 

CIESP Santo André e Maisa Sodré - OBD Eventos.
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Blitz Projetos Especiais

CBC - Cia Brasileira de Cartuchos Visão Geral das mesasInox Tech - Grupo Feital

Tubos IpirangaNaturaço Ouro Fino Indústria de Plásticos Reforçados

Coop Varejo

Empresas Âncoras Parceiros
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3º CHURRASCÃO ACIARP
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CERTIFICADO

DIGITAL

ACIARP
é com a
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SABATINAS ACIARP

PALESTRA SEPHAMA
Passo a passo para obter o licenciamento ambiental residencial.

A ACIARP agradece o apoio do Rotary Club Ribeirão Pires e do Rotary Estância, 
especialmente ao Dr. Fernando Dias Sobrinho pela sua atuação como mediador nas sabatinas 
e menção especial aos candidatos que atenderam prontamente ao convite da ACIARP 
e aceitaram responder às perguntas da entidade e do público sobre o desenvolvimento 

econômico de Ribeirão Pires. 
Os agradecimentos também se estendem à Secretaria de Juventude, Esporte, Lazer, 

Cultura e Turismo e à Secretaria de Educação e Inclusão pela cessão de toda a estrutura 
para a realização do evento.

ACIARP e SEPHAMA - Secretaria de Planejamento Urbano, Habitação, Meio Ambiente 
e Saneamento Básico, realizaram palestra para imobiliárias e mais interessados sobre 

licenciamento residencial.

Secretário do SEPHAMA, Temístocles Cardoso Cristófaro, explicando os procedimentos 
para obter o licenciamento ambiental. 
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NOVAS TURMAS
Contato ACIARP:

2595-0200
aciarp.parcerias@terra.com.br

Um dos maiores desafios para o crescimento de qualquer 
profissional é sua capacidade de liderar. Pessoas com atitudes 
inseguras, visão estratégica estreita ou sem capacidade de 
motivar suas equipes têm menos chance de se destacar no 
ambiente corporativo e no mundo dos negócios.

O que o mercado e as empresas procuram
são pessoas com autoconfiança, visãoestratégica, 

entusiasmo e foco nos resultados.

São esses profissionais que trarão resultados positivos para a 
empresa e consolidarão sua vantagem competitiva.

O treinamento MASTER MIND LINCE é uma especialização e 
parte do princípio de que a liderança não é desenvolvida apenas 
por conhecimentos, mas principalmente pelas habilidades 
e atitudes do profissional. Foi concebido exatamente para 
desenvolver as competências essenciais da liderança que 
produz resultados acima da média.

Baseado no modelo Experiential Learning, uma metodologia 
desenvolvida na Harvard Business School, o treinamento 
MASTER MIND LINCE é um método vivencial que transforma 
conhecimentos em habilidades e atitudes. O participante recebe 

recomendações personalizadas e ferramentas práticas para 
aplicação no dia a dia, capazes de gerar resultados imediatos.

O processo MASTER MIND LINCE é aplicado em 12 sessões 
semanais com quatro horas de duração. Esse intervalo é 
condição para que o conteúdo desenvolvido em sala seja 
assimilado e colocado em prática no dia a dia do profissional.

COMPETÊNCIAS
Evolução na vida profissional, evolução na vida pessoal. 

Neste treinamento são desenvolvidas as competências mais 
importantes para se chegar ao êxito profissional e pessoal:

Autoconfiança: Acreditar em si mesmo, gerando segurança 
para vencer a timidez e o medo de romper barreiras.

Comunicação Eficaz: Aprimorar a capacidade de se 
expressar de forma clara e objetiva, contribuindo para as artes 
de negociação e venda de ideias, ampliando a liderança e a 
habilidade de influenciar pessoas.

Inteligência Interpessoal: Avançar nas habilidades de 
relacionamento, melhorando a capacidade de motivar pessoas, 

de unir equipes e de estabelecer harmonia nos ambientes 
familiar, social e profissional.

Controle de Preocupações: Reduzir as tensões e o estresse 
diários, solucionando problemas pessoais e de trabalho com 
naturalidade, organizando melhor o seu tempo e obtendo, dessa 
forma, melhor qualidade de vida.

Visão Estratégica: Visualizar cenários futuros, estabelecendo 
metas sustentáveis e possíveis em médio e longo prazos.

Flexibilidade: Tornar-se mais flexível perante as mudanças e 
conflitos, superando com tranquilidade os desafios profissionais 
e cotidianos.

A quEM SE DESTINA?
Pessoas que desejam maximizar seu desempenho para 
tornarem-se líderes mais eficazes e agregar maior valor à sua 
vida profissional e pessoal, com melhor qualidade de vida.
Duração: 12 sessões de 4 horas semanais. Total: 48 horas.
Número de participantes: Grupos de até 30 pessoas.

Novas Atitudes, Melhores Resultados em Liderança

Conheça também:
Treinamento MASTER MIND – Vendas de Alto Valor Agregado: Após esse treinamento, a sua empresa só verá um único caminho: o aumento dos lucros!

Treinamento MASTER MIND PLENO – Programa de Liderança, Estratégia, Negociação em Oratória: Um curso de oratória diferenciado e inovador. Você vai se surpreender!
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EXECUTIVE COACHING: O caminho mais eficaz para destacar-se no mundo 
corporativo

Coaching é uma gestão de pessoas integrada à gestão de negócios e empresas. 
É um processo que utiliza técnicas, ferramentas e recursos de diversas ciências, 
tais como administração, psicologia e neurociência.

O coaching atua em áreas como empreendedorismo, planejamento estratégico, 
liderança e motivação, para que você possa desenvolver todo seu potencial, 
gerando resultados acima do esperado, atingindo suas metas e chegando ao 
sucesso pessoal e profissional mais rapidamente.

O Executive Coaching utiliza teorias e práticas de maneira intensiva, visando:

•	 Aprimorar	sua	capacidade	de	liderança;
•	 Desenvolver	indivíduos,	equipes	e	organizações;
•	 Aprimorar	competências	de	comunicação,	negociação	e	delegação;
•	 Receber	e	dar	feedback;
•	 Planejar	sua	evolução	profissional;
•	 Desenvolver	capacidades	organizacionais;
•	 Planejar	e	implementar	mudanças.

“O coaching é, comprovadamente, o processo mais eficaz de desenvolvimento 
do capital humano.” Behavioral Coaching Institute

Um	grande	estudo	conduzido	pelo	Dr.	Brian	Underhill	constatou	que	o	
Executive Coaching encontra-se em acelerada expansão. Suas pesquisas 

revelaram que:

•	 43%	dos	CEOs	e	71%	dos	executivos	seniores	entrevistados	já	fizeram	
coaching;
•	 63%	das	organizações	que	participaram	da	pesquisa	planejam	intensificar	
o	uso	do	coaching	nos	próximos	cinco	anos;
•	 92%	 dos	 líderes	 que	 receberam	 coaching	 afirmam	 que	 pretendem	
recorrer novamente a essa prática.

Veja outros dados que comprovam a importância do Executive Coaching no 
mundo dos negócios:
 

•	 48%	das	empresas	utilizam	o	coaching	para	aprimorar	competências	de	
liderança	de	profissionais	de	alto	potencial	(Harvard	Business	Review);
•	 93%	das	maiores	empresas	globais	com	sede	nos	EUA	utilizam	coaching	
(International	Review	of	Industrial	and	Organizational	Psychology);
•	 A	 performance	 das	 empresas	 que	melhor	 desenvolverem	 seu	 capital	
humano	irá	ultrapassar	o	desempenho	das	demais	em	torno	de	30%	a	50%	
(Behavioral	Coaching	Institute).

Fonte: Sociedade Brasileira de Coaching

TREINAMENTO ACIARPEXECUTIVE COACHING
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Mais informações, entre em contato com a ACIARP.
Envie um e-mail para aciarp.parcerias@terra.com.br ou telefone para 2595-0200.

Você também pode encontrar outras informações ao nos visitar no site www.aciarp.com.br.

Pcada anunciante terá no mínimo 
+ de 10 veiculações/hora para um 

público aproximado de “mais de 15.000 
pessoas por dia”.

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!P+ de 100 veiculações/dia + de 

3.000 veiculações/mês para um 
público aproximado de quase 1/2 milhão 
de pessoas/mês!

Experimente anunciar sua empresa na mídia
eletrônica externa! A mídia que mais cresce em todo planeta!!!

• Seladinhas / Banner / Cartazes;

• Administração da campanha e sorteio;

• Mailing das seladinhas – Loja para loja;

• SORTEIO DE 15 PRÊMIOS;

•  Premiação para o lojista/empresário, na premiação de primeiro lugar, e para 

o vendedor, também na premiação de primeiro lugar.

Campanha Natal Iluminado 2012

Benefícios da Campanha

Lojista, faça agora a sua adesão! Informações: 2595-0200

Confira as lojas credenciadas até o momento:

• AMERICA INK

• CASUAL BASIC

• CHIKITITA

• CONTA SERVIÇOS CONTÁBEIS

• CVC VIAGENS

• DROGARIA RODOVIA

• FÉ EM AÇÃO

• FERROJAC OURO FINO

• HORA CERTA ÓTICA E 

RELOJOARIA

• INSENSATEZ

• LDM MODAS

• LOJAS ELITE

• MERCADO ORIENTE

• MODA MANIA

• MODA MANIA JÚNIOR

• MÓVEIS CALIXTO

• MUNDO DOS PRESENTES 

• NATURAL SURF

• ÓTICA PÉROLA DA SERRA

• PERNAMBUCANAS

• PRÍMULA FARMÁCIA DE 

MANIPULAÇÃO 

• RÁDIO SAT ELETRO MAGAZINE

• RIPISOLDAS COMÉRCIO DE 

SOLDAS E FERRAMENTAS

• STHILL

• X-ZONE GAME & CIA
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ACIARP ESTÁ TAMBÉM NO ATENDE FÁCIL

Serviços da ACIARP no Atende Fácil: SCPC, Zona Azul e SEBRAE.


