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Capacitação

ACE realiza palestras e treinamentos nesta
semana
Esta semana a agenda do departamento de desenvolvimento Empresarial da Associação
Comercial e Empresarial de Guarulhos (ACE) esta recheada de capacitações. Hoje, a
partir das 19h, na Casa do Empreendedor, a entidade recebe o recordista brasileiro de
memorização, Renato Alves, que vai ministrar o curso “Memorização e Concentração”.
O curso, que também acontece nesta quarta-feira, 18, tem por objetivo principal
melhorar a concentração, o estudo, a memorização, a leitura e a interpretação de textos
difíceis, principalmente por conta da internet, televisão via satélite, celulares e outros
meios de comunicação que despejam novas informações todos os dias.
Quem for associado à Associação Comercial paga somente R$ 100,00, não associado, R$
180,00. O treinamento concede, ainda, descontos de até 20% para grupos.
Na quarta-feira, 18, a partir das 14h, a colaboradora da ACE, Gabriela Prestes, conduzirá
um novo encontro do treinamento “A importância do registro de marcas”. Prestes vai
mostrar que o registro de marcas é um exercício de paciência, sobretudo para obter a
aprovação dentro da legislação vigente. A marca de um produto ou serviço vai além da
etiqueta ou rótulo e pode significar na consolidação para qualquer empreendimento.
Já na quinta-feira, 19, o diretor de capacitações da entidade, Wilson Giglio, conduz o
treinamento “Formação de preço para venda”. Segundo Giglio o encontro vai capacitar
todos os participantes a fazerem, sozinhos, a formação do preço para venda de sua
mercadoria, produto ou serviço.
Quem for associado à Associação Comercial paga somente R$ 75,00, não associado, R$
100,00. O treinamento concede, ainda, descontos de até 20% para grupos.
NF-e - Na última quinta-feira, 12, a entidade reuniu 130 profissionais do setor contábil
para a palestra “Nota Fiscal eletrônica (NF-e) e o Sistema Público de Escrituração Digital
(SPED)”, que foi conduzida pelo advogado e técnico em contabilidade, Carlos Eduardo
Lazzarini.
Lazzarini falou aos participantes sobre os conceitos da Nota Fiscal Eletrônica. A NF-e
como sendo um documento de existência apenas digital, emitida e armazenada
eletronicamente, com o intuito de documentar, para fins fiscais, uma operação de
circulação de mercadorias ou uma prestação de serviços, ocorrida entre as partes.
A palestra falou, também, sobre o SPED Fiscal e Contábil instrumento que unifica as
atividades de recepção, validação, armazenamento e autenticação de livros e
documentos que integram a escrituração comercial e fiscal dos empresários e das
sociedades empresárias, mediante fluxo único, computadorizado, de informações.
Acompanhe a programação de cursos e palestras da Associação Comercial através do
site, www.aceguarulhos.com.br . Informações pelo telefone: (11) 2137-9333.
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Sede Bom Clima: Avenida João Bernardo Medeiros, 278
Bom Clima - 07197-010 - Guarulhos/SP - (11) 2137-9333
Ao lado do Fácil Guarulhos
Distrital Cumbica: Rua Capitão Walter Ribeiro, 211 - salas 4/5
Cumbica - 07181-000 - Guarulhos/SP - (11) 2481-5222
A 200 metros do portão principal da Base Aérea
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