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Capacitação

Eventos da ACE atraem mais de 1.700 no 1º
semestre
A meta da diretoria executiva da Associação Comercial e Empresarial de Guarulhos (ACE)
comandada pelo presidente Wilson Lourenço em transformar a entidade em referência no
desenvolvimento empresarial já vem se tornando uma realidade. A prova disto é que o
número de participantes nos cursos palestras, treinamentos e workshops promovidos
pela entidade no primeiro semestre deste ano cresceu mais 60% em relação ao mesmo
período do ano passado.

Empreendedores tem procurado cursos e palestras da ACE

No primeiro semestre de 2008 a Associação Comercial promoveu 35 eventos e
contabilizou 1.087 participantes. Já em relação ao mesmo período em 2009, a entidade
avançou no número de capacitações que foram organizadas pelo departamento de
desenvolvimento empresarial ou que receberam o apoio institucional da entidade: foram
48 eventos, totalizando 1.782 pessoas, entre associados e não associados.
Para o diretor de capacitações da ACE, Wilson Giglio, os empresários guarulhenses tem
percebido a importância da capacitação para o desenvolvimento de seus
empreendimentos. “Os eventos promovidos ou que recebem o apoio da ACE são de
extrema necessidade para empresários e seus colaboradores que ao se qualificarem
influenciam de forma positiva na infraestrutura de seus negócios e, consequentemente,
na melhoria do atendimento de seus clientes”, disse.
Já o presidente da ACE, Wilson Lourenço, afirmou que a entidade continuará apostando
no desenvolvimento empresarial de seus associados. “Não há mais espaço no mundo dos
negócios para empreendedores que não buscam se capacitar. É por meio do
desenvolvimento empresarial que muitos empresários poderão colocar seus
empreendimentos no trilho do crescimento, principalmente as micro e pequenas
empresas que influenciam de forma direta na economia de nosso país”, falou.
Auditório – A inauguração do auditório “Luis Roberto Mesquita” foi fundamental para
que a Associação Comercial solidificasse sua meta de se tornar referência na organização
de capacitações. A infraestrutura do local tem sido cada vez mais requisitada por
empresas interessadas em sua locação.
A locação do auditório ou da sala de treinamento possui preços convidativos tanto para
associados quanto para não associados. Os interessados podem ligar para a Central de
Relacionamento: (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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