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EDITORIAL

Alexandre Dias
Presidente da ACEG

Caro leitor,
 A valorização do tempo é 
fundamental para o êxito de suas 
ações. Por mais que pareça lógico, é 
preciso entender que o ano só possui 
365 dias e deixar alguma coisa para 
depois nem sempre é a melhor opção.
 Sei bem que momentos de 
descontração são essenciais para um 
bom clima de trabalho e, consequen-
temente, para o rendimento dos 
colaboradores. Contudo, é importante 
que estejamos conscientes do valor 
do tempo.
 Muitos que seguiram a velha 
máxima de que o ano só começa 
depois do carnaval, ficaram sujeitos a 
ouvir a frase “começou hoje o ano 
d a q u e l e s  q u e  e s t ã o  5 4  d i a s 
atrasados.”. Mas na ACEG essa frase 
não faria sentido.
 Estamos trabalhando a todo 
vapor desde o início do ano. Antes 
disso, esquematizamos todas as 

ações que serão desenvolvidas, para 
não perdermos as centenas de 
grandes oportunidades que nos 
esperam.
 Em março, contra todas as 
incertezas que pairam sobre a 
política e a economia no Brasil, 
desenvolvemos o projeto Liquida 
Guará, evento que reuniu um grupo 
de empreendedores que acredita 
nas ações da ACEG.
 Mesmo diante das adversi-
dades, o comércio não pode parar e 
para fortalecer os empreendedores, 
a ACEG também não para. Talvez, 
seja essa visão empreendedora da 
Entidade que a mantêm com tanto 
prestígio entre os empresários e a 
população local.
 A l é m  d e s t e  e v e n t o , 
cumpriremos toda agenda do ano, 
inclusive, com grandes novidades 
mês a mês. Objetivando sempre 
oportunidades que contribuam com 
o dia a dia do comerciante – novos 
cursos, palestras e eventos.
 No entanto, para o êxito 
dessas ações e para que o entusias-
mo não se apague, precisamos que o 
comerciante abrace as ideias com 
mais rapidez e firmeza. Afinal, um 
bom empreendedor deve partir do 
pressuposto que empreender é 
assumir riscos. Não existe negócio 
que seja cem por cento seguro.
 Planejamento – essa é a 
indicação para o ano.

 Neste tempo da quaresma a 
Igreja nos propõe da IV Campanha 
da Fraternidade Ecumênica (CFE) a 
reflexão do tema “Casa comum, 
nossa responsabilidade” e o lema 
“Quero ver o direito brotar como 
fonte e correr a justiça qual riacho 
que não seca” do livro de Amós 5.24. 
A proposta vem de encontro a Encí-
clica do Papa Francisco, “Laudato Si”; 
“Louvado sejas”; "Sobre o Cuida-do 
da Casa Comum"; na qual o papa 
critica o consumismo e desenvolvi-
mento irresponsável e faz um apelo à 
mudança e à unificação global das 
ações para combater a degradação 
ambiental e as alterações climáticas.
 A CNBB com o CONIC (Con-
selho Nacional de Igrejas Cristãs do 
Brasil) alertam-nos a assegurar o di-
reito ao saneamento básico para to-
das as pessoas e empenharmo-nos, à 

luz da fé, por políticas públicas e atitu-
des responsáveis que garantam a in-
tegridade e o futuro de nossa Casa 
Comum.
 Nem sempre estamos aten-
tos para atitudes simples, por exem-
plo, o descarte correto do lixo, ligar 
nossas casas às redes de esgoto, 
cuidar da água, entre outras. A falta 
desses cuidados fere a Criação, de 
forma que, no lugar de flores, jardins e 
frutos diversos vemos esgoto a céu 
aberto, rios poluídos e monoculturas. 
A diversidade da criação de Deus 
desaparece.
 Justamente nesse momento 
de reflexão estamos diante de uma 
guerra contra o mosquito Aedes 
aegypti. Dom Raymundo Cardeal 
Damasceno Assis, Arcebispo de 
Aparecida pede a todos nós que 
ajudemos no combate contra esse 

vírus: “Dirijo-me para lhe pedir que 
conclame toda a sua comunidade a 
participar na luta contra o mosquito 
Aedes aegypti ,  transmissor da 
dengue, da chikungunya e do zika 
vírus. A saúde, dom e direito de todos, 
deve ser assegurada, em primeiro 
lugar, pelo Poder Público, mas a 
responsabilidade pelo bem comum 
de todos é também dever de cada 
cidadão”.
Fonte: CNBB – site Arquidiocese de 
Aparecida.



01. A Unidade do Sicredi em Guaratin-
guetá recepcionou os novos associa-
dos à Cooperativa de Crédito com um 
excelente café da manhã, no Salão da 
ACEG.#genteQUEcooperaCRESCE. 
02. O vereador Marcelo Meireles, o 
presidente da ACEG Alexandre Dias e o 
presidente do COMTUR Luiz Antonio, 
no encontro que originou o abaixo-
assinado em prol de câmeras de 
monitoramento na cidade. #Assine 
#NossaForçaPodeMais. 03. A reunião 
mensal dos diretores da ACEG é 
tradição e fonte de sucesso. Dessa vez, 
para analisar os relatórios da entidade, 
a diretoria reuniu-se no Parrilla Café, na 
Vi la Paraíba em Guaratinguetá. 
#trabalhandoPARAoBEMdeTODOS. 
04. Silvia Barroso, convênio ACEG, a 
coordenadora de projetos sociais do 
UNIESP Ana Lúcia e o advogado da 
ACEG Fábio Cardoso, unidos em busca 
de novos benefícios aos associados à 
ACEG. 05. O presidente da ACEG 
recebeu o Sr. Nelson Baracho, membro 
da imprensa local e parceiro da 
Associação, para finalizar detalhes da 
divulgação do Liquida Guará. 06. No 
último dia 3 de fevereiro, na Associação 
Comercial de São José dos Campos, os 
representantes dos Grupos das 
Associações Comerciais reuniram-se 
para traçar estratégias em prol do 
fortalecimento das entidades, cidade 
e região. 07. A equipe ACEG esteve 
no bairro São Dimas levando serviços 
gratuitos à comunidade, através 
do Projeto “ACEG no seu bairro”. 
#ACEGcontribuindoPARAoSEUcresci
mento.
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 É muito gratificante quando 
vemos a crescente participação dos 
conselheiros e da sociedade civil 
nas reuniões mensais do COMTUR, 
isto significa que a gestão parti-
cipativa é realmente a diretriz para 
nossa caminhada. A última reunião 
aconteceu na sede da ACEG, vários 
assuntos extremamente importantes 
foram tratados com o Secretário 
de Turismo, representantes de 
entidades e empresários ligados ao 
turismo.
 O foco da reunião é dar 
cont inu idade a  assuntos  que 
estavam em andamento desde o 
último encontro, a propósito, assunto 
é o que não falta para essas reuniões! 
Estamos trabalhando a todo vapor 
para adequar as leis e portarias que 
regulamentam o COMTUR, visto que 
já é sabido que de acordo com a Lei 
nº 1.261, de 29 de abril de 2015, que 
estabelece condições e requisitos 

para a classificação das Estâncias e 
Municípios de Interesse Turístico. 
Para tanto, temos que nos adequar à 
nova realidade a qual Guaratinguetá 
está inserida. Sabe-se que, de acordo 
com reuniões e conversas firmadas 
com o prefeito e secretários, a 
portaria ainda está em processo de 
andamento. Estamos aguardando a 
finalização.
 Quanto aos novos projetos 
que receberão investimento do 
DADE (Departamento de Apoio ao 
Desenvolvimento das Estâncias), 
que estão iniciando a fase de 
estudos, a solicitação do COMTUR é 
a participação, desde o início, na 
escolha e elaboração de tais pro-
jetos, pois, os integrantes do con-
selho e os empresários e repre-
sentantes de entidades ligadas 
diretamente ao turismo conhecem 
as necessidades e dificuldades 
turísticas in loco.

 O que precisamos nesse 
momento é unir cada vez mais 
nossas forças para poder auxiliar os 
governantes da cidade quanto ao 
rumo que Guaratinguetá deverá ter 
para transformar nosso querido 
município em uma cidade acessível, 
acolhedora e responsável.
 Agradeço e aproveito para 
convidar a todos para as próximas 
reuniões do COMTUR na sede da 
ACEG. A nossa ideia é unirmos 
forças do COMTUR, Conselheiros, 
Prefeitura Municipal, Associação 
Comercial e seus Associados, 
imprensa e população em geral 
para desenvolver Guaratinguetá, 
tornando-a uma cidade referência 
entre as outras Estâncias Turísticas.

Luiz Antonio
Presidente do COMTUR

Conselho Municipal de Turismo

Fala Comtur
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 A 5ª edição da Feira do Em-
preendedor 2016, realizada pelo 
Sebrae-SP, aconteceu de 20 a 23 de 
fevereiro, no Pavilhão de Exposi-
ções do Anhembi, na capital paulis-
ta. O maior evento de empreendedo-
rismo do Brasil registrou recorde de 
público nos dois primeiros dias. Mais 
de 62 mil visitantes passaram pela 
feira em busca de oportunidades de 
negócios, capacitações, palestras e 
orientações voltadas para o em-
preendedorismo.
 O evento contou com cente-
nas de palestras e cursos. Além de 
mais de 400 expositores, um mutirão 
de consultoria em gestão, Desafio da 
Moda, Hackatruck, lojas de modelo de 
material de construção e restaurante, 
e o espaço startup – algumas ativida-
des encontradas pelos visitantes.
 Na segunda-feira, (22), uma 
plateia de quase 800 visitantes 
enfrentou fila para ouvir os ensina-
mentos de Pedro Janot – executivo 
respeitado com passagens pelas 
Lojas Americanas, Companhia de 
Marcas (dona da marca de vestuário 
Richards), Zara e Azul Linhas Aéreas 
Brasileira.
 Para o executivo, o fator de 
sucesso de uma empresa é o sonho 
do empreendedor. “Só o sonho move 
o homem a trabalhar de maneira 
persistente dia e noite e não desani-
mar frente aos desafios”, afirma.
 E de desafios o executivo 
entende! Ao cair de um cavalo 
durante passeio pelo sítio da família, 
em Joanópolis, no interior paulista, 
Janot ficou tetraplégico. Mas ao invés 
de lamúria, o executivo buscou se 
adaptar à realidade e voltou ao 

‘Liderança e cultura organizacional nas pequenas empresas’ 
é tema de palestra na Feira do Empreendedor

trabalho, durante a fase de adaptação, 
as reuniões da diretoria da empresa 
eram realizadas na casa de Janot.
 Segundo Janot, numa peque-
na empresa, o empreendedor deve 
transmitir seu sonho a todas as pesso-
as da organização e esse compartilha-
mento se dá por meio da cultura 
corporativa da organização, tema da 
palestra – o que o executivo define co-
mo “o conjunto de valores, expectati-
vas, atitudes, ritmos e normas da 
empresa.”.
 Veja algumas orientações de 
Janot para ter colaboradores compro-
metidos trabalhando para o sucesso 
da empresa e a satisfação dos 
clientes.

Contrate por Atitudes
 A contratação por competên-
cias técnicas e habilidade é comum e 
não nada de errado nisso. Mas é 
fundamental avaliar também o 
comportamento do candidato, ou 
seja, suas atitudes no ambiente de 
trabalho.
 Sabe quando você entra em 
um estabelecimento e se depara com 
um funcionário mexendo no celular, 
aguardando você perguntar algo para 
iniciar o atendimento? Esse funcioná-
rio não foi contratado pelas atitudes.

Defina uma proposta de Valor e a 
Pratique
 O executivo disse que a 
proposta de valor deve estar alinhada 
ao que o empreendedor gosta e tem 
afinidade em fazer – e isso deve estar 
claro para todos os envolvidos com a 
organização para que busquem o 
mesmo ideal. “Na Azul, assumimos a 

postura de que gostávamos e nos 
importávamos, realmente com o 
cliente”, afirmou Janot. 

Planeje muito bem a operação da 
empresa
 O empreendedor deve ter 
foco sobre qual cliente a empresa que 
atender, para que possa analisar os 
comportamentos que ele tem e o que 
espera dos produtos e/ou serviços 
oferecidos pela empresa. “Quem 
atende a todos não atende ninguém”, 
afirmou Janot.
 O exemplo utilizado pelo 
executivo foi em sua trajetória na 
empresa Zara. “A empresa vende para 
clientes que se enquadram dentro de 
um determinado estilo de moda. Se 
você estiver acima do peso, por 
exemplo, não vai comprar lá, pois não 
terá números grandes, terá que 
comprar em outra loja”, disse Janot.

Lidere pelo exemplo
 A responsabilidade do em-
preendedor é liderar uma equipe com 
justiça, apontar os melhores cami-
nhos e motivar os colaboradores de 
maneira que os sigam. Mas é preciso 
que o empreendedor seja exemplo 
daquilo que prega. “O exemplo é a 
melhor forma de educação, cria 
aderência aos valores e ajuda na 
formação emocional dos demais”.
 Já no fim de sua palestra, 
Pedro Janot disse outra característica 
do bom empreendedor – ele deve ser 
otimista. “Mas também devemos ser 
realistas. Numa tempestade, devemos 
ajustar as velas do barco em vez de 
esperar que o vento mude de direção”, 
disse.
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 A  AC E G  –  A ss o c i a ç ã o 
Comercial e Empresarial de Guara-
tinguetá, em parceria com a empre-
sa de treinamentos Q.I Consultoria, 
proporcionou aos empreendedores 
de Guará e região uma noite de 
reflexão sobre as mudanças com-
portamentais dos consumidores. A 
palestra ministrada pelo sócio-
proprietário da Q.I Consultoria, 
Marcos Côrrea, no último dia 15 de 
fevereiro, reuniu 30 participantes no 
salão de eventos da ACEG.
 “Estamos passando por um 
período conturbado. Além de estar-
mos vivendo uma forte crise nacio-
nal, resultados de ‘N’ questões e 
decisões equivocadas; passamos 
também por um período de mudan-
ças estruturais, ou seja, mudança nas 
estruturas de mundo que nós co-
nhecemos”, disse o palestrante.
 Para estimular a reflexão crí-
tica dos participantes, Marcos rela-
tou exemplos dessas mudanças a-
presentadas pelo cliente nos dias 
atuais. “Pense comigo por um minu-
to. Você aceitaria esperar 2 horas ou 
mais na fila para ter um produto? 
Somente se não tivesse outra opção 
ou valesse muito a pena!”.
 “Para entender um pouco 
mais disso, pensemos no exemplo 
dos automóveis. A geração atual não 
deseja mais tanto ter um carro, como 
gerações anteriores desejavam; e 
isso se deve por alguns motivos, 
como a dificuldade de se encontrar 
vagas nas cidades, o trânsito cada 
vez mais caótico e violento e ainda, a 
perda do ‘status’ que o carro trazia 
para seu proprietário. A geração 
atual cresceu vendo seus pais 
‘sofrerem’ para se locomover de 
carro e gastando fortunas para se 
manterem com seus veículos, assim, 

cresceram rejeitan-
do o carro por ser u-
ma fonte inesgotável 
de chateações, logo, 
se o único objetivo 
que possuo ao ter 
um carro é me loco-
mover, o farei por 
outros meios menos 
chateadores, e isso 
explica o sucesso da 
plataforma UBER ou 
mesmo o aumento 
das pessoas dessa nova geração que 
começa a ir trabalhar de bicicletas”.
 “Assim funciona o mercado 
hoje, todo consumidor tem diversas 
opções para escolher, não somente u-
ma ou duas, logo, ele sempre escolhe-
rá aquela que for mais viável para ele, 
aquela que de fato entregará maior 
valor a ele. As empresas precisam, 
cada vez mais, pensar em duas ações, 
a primeira é estar acessível sempre 
para seus clientes (loja física com ho-
rários flexíveis, sites de internet, redes 
sociais, etc.) e a segunda é proporci-
onar uma experiência de consumo e 
entregar um valor altamente superior 
que seus concorrentes”.
 “Não imagine que seu cliente 
vá perder uma hora de almoço para 
comprar ou fazer contato contigo, e 
muito menos que vá pagar mais caro 
em seu produto somente pelo 
produto, o cliente hoje tem PODER, 
mais do que nunca, com raras 
exceções, ele pode escolher dentre as 
centenas de opções, aquela que mais 
lhe agrada. Seja uma loja online ou 
física, para seu cliente te escolher, é 
você que terá de se adaptar a ele. Não 
tente fazer do cliente um refém de 
seu sistema. Ele quer liberdade, 
liberdade para te escolher, mas ainda 
assim liberdade. O cliente de hoje, 

odeia ser preso a algo”.
 “Basta você pensar  no 
sucesso da Netflix. Eu não preciso 
mais assinar um pacote caro e cheio 
de canais inúteis para eu assistir os 
filmes que desejo em uma TV por 
assinatura tradicional, basta eu 
assinar a Netflix e eu posso assistir o 
filme que eu desejo, no lugar que 
desejo, como eu desejo (Tv, Celular, 
computador) e a hora que eu desejo 
(podendo por exemplo parar e 
continuar no outro dia, voltar e assim 
sucessivamente). O cliente não quer 
mais ser refém, a ponto de estar 
sentado na frente da TV no momento 
que a TV manda, ele quer poder 
escolher, mesmo que por ventura ele 
escolha ficar sentado lá o dia todo”.
 “E o seu negócio, ele trata o 
cliente como um refém de um 
sistema? Se sim, cuidado, pois as 
estruturas agora são outras e o 
mundo é bem diferente, se ainda não 
se convenceu, veja os estragos que o 
WhatsApp vem causando nas 
operadoras de celulares, ou mesmo o 
Facebook nos tradicionais veículos 
de mídia. Se grandes ‘impérios’ 
comerciais estão sucumbindo, sua 
empresa também pode ser  a 
próx ima v í t ima ! ” ,  conc lu iu  o 
empresário Marcos Côrrea.

Crise Financeira ou Estrutural? Qual te preocupa?

R. Almirante Barroso, 114 - Centro (antiga R. da Palha / Saeg) - Guaratinguetá/SP

Buquê de Rosas
Cestas de Café da Manhã e Ocasiões

Coroas Fúnebres
Decoração de Casamento

Telemensagem

3133.4376 / 3132.8153
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ACEG alerta para abaixo-assinado que circula na cidade
 A Associação Comercial e 
Empresarial de Guaratinguetá – 
ACEG, em parceria com o Conselho 
Municipal de Turismo – COMTUR, 
lançou na segunda-feira (22) um 
abaixo-assinado que será enca-
minhado ao governador Geraldo Al-
ckmin e ao Prefeito Municipal Fran-
cisco Carlos Moreira dos Santos.
 O objetivo do documento é 
cobrar  dos Poderes Públ icos 
providências quanto à instalação de 
câmeras de monitoramento na 
cidade, principalmente na região 
central. “Essa é uma antiga luta da 

Associação Comercial, antes mesmo 
do município ser transformado em 
Estância Turística. Após essa trans-
formação, com o aumento significa-
tivo de turistas na cidade, essa ne-
cessidade tornou-se ainda maior”, 
afirmou o presidente da ACEG, 
Alexandre Dias.
 A decisão pela criação do 
abaixo-assinado que circula na cida-
de originou-se no encontro entre o 
presidente da ACEG, o vereador 
Marcelo Meireles e o presidente do 
COMTUR, Luiz Antonio, no dia16 de 
fevereiro, no Salão da ACEG.

 Segundo o presidente Dias, a 
intenção é colher o maior número de 
assinaturas em um intervalo curto de 
tempo. Para isso, terá que contar 
com a participação de todos. “O 
envolvimento dos empresários e da 
população é fundamental para 
alcançarmos esse antigo sonho da 
Entidade, o qual contribuirá e muito 
com o trabalho da Polícia Militar no 
combate à criminalidade”, disse 
Dias. “Assine, o documento está dis-
ponível na sede da ACEG”, finalizou.   
 Mais informações: 3128-2219 
ou 3128-2217.

Camila Miranda
Psicóloga da ACEG

 Desde criança, muitas mu-
lheres são condicionadas a se-
guirem o padrão de serem “donas 
de casa”, sempre são presenteadas 
com bonecas, utensílios de cozinha, 
l impeza,  etc .  Porém,  mesmo 
crescendo dessa forma, estão 
trilhando outros caminhos, cada vez 
mais se desenvolvendo, capaci-
tando-se e se tornando aptas para 
assumirem diversas funções no 
mercado de trabalho.
 Sexo frágil? Parece que não! 

As mulheres são bata-
lhadoras, traçam obje-
tivos e vão atrás com 
força e determinação. 
S e g u n d o  p e s q u i s a 
realizada pelo SEBRAE 
e divulgada em de-
zembro de 2015, 45% 
dos empreendedores 
no Brasil são mulheres. 
Isso mostra que estão 
cada vez mais inde-
pendentes e sempre 

procuram conquistar seu espaço, 
demonstrando cr iat iv idade e 
perseverança.
 As mulheres possuem carac-
terísticas que são imprescindíveis 
para o mundo corporativo, o que 
permite que consigam alcançar 
cargos de liderança antigamente 
ocupados somente por homens. Elas 
têm maior sensibilidade emocional, 
empatia, facilidade em estabelecer e 
manter relacionamentos, trabalham a 
base da cooperação e do consenso, 

são flexíveis e conseguem planejar a 
longo prazo.
 Enfim, depois de muita luta, 
de muito trabalho para demonstrar 
do que são capazes, as mulheres 
estão conseguindo pouco a pouco 
mostrar que são tão competentes 
quanto os homens e que merecem 
ser valorizadas.
 Desejo para todas as mu-
lheres, em especial neste dia 8 de 
março, que nunca desistam de 
mostrar suas qualidades e sua 
capacidade apesar das dificuldades 
impostas.

Ascensão da mulher no mercado de trabalho



CRC – Reduza 
os custos com 
cobrança e evi-
te desgaste en-
tre empresa e 
devedor.  Conheça  a  Cent ra l  de 
Recuperação de Crédito, um suporte ao 
empresário na recuperação de dívidas 
inscritas no SCPC (Serviço Central de 
Proteção ao crédito).

Disk MEDICAMENTOS

MEGA MEGA FARMAFARMAMEGA FARMA
CENTRO - Rua Marechal Deodoro, 150 - Segunda à Sábado 

(ao lado das Lojas CEM) Estacionamento GRATUITO

3122.1446 / 3133.5229
PEDREGULHO - Av. João Pessoa, 1384

3125.2039 / 3126.3149
Segunda à Domingo das 9 às 22h

JARDIM DO VALE - Em frente à Igreja FREI GALVÃO

3126.4150 / 3126.4154

WWW.YAZIGI.COM.BR/GUARATINGUETA

AV. CARLOS REBELO JR, 205 - VILA PARAÍBA - GUARATINGUETÁ/SP     (12) 3125.6654

VOCÊ CIDADÃO DO MUNDO

O YÁZIGI LEVA VOCÊ A UM
UNIVERSO DE OPORTUNIDADES!
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A ACEG reúne diversos serviços que auxiliam no desenvolvimento da classe empresarial: análise e
recuperação de crédito, assistência jurídica e marketing, promoções e eventos, gestão e parcerias 

de convênios, certificação digital, projetos de empregabilidade e incentivo ao associativismo.

Certificado Digital 
–  O  Cer t ificado 
Digital é mais uma 
indispensável fer-
ramenta para as 
empresas. Ele garante validade jurídica 
aos  documentos  ass inados  e le -
tronicamente e substitui a assinatura 
manuscrita. Com uma operação simples 
e segura pela internet é possível cumprir 
d iversos  compromissos  lega is  e 
profissionais, sem sair de casa ou do 
escritório. A ACEG é um dos principais 
postos de certificação da região. O 
atendimento é de segunda a sexta-feira, 
mediante agendamento. Descontos 
especiais para associados.

ACCredito – Com 
o  c a r t ã o 
ACCredito o RH 
implementa um benefício real e sem 
custo para a empresa conveniada, por 
meio de um sistema eletrônico (via web), 
q u e  p r o p o r c i o n a  a g i l i d a d e  n a 
administração do convênio de seus 
funcionários, com desconto em folha de 
pagamento. Sua empresa também pode 
pa r t i c ipa r  da  rede  c redenc iada 
ACCredito, oferecendo produtos e 
serviços para os funcionários das 
empresas conveniadas, contribuindo 
para o fomento da economia local e 
fortalecendo o comércio da cidade.

Assessoria Jurídica – O 
associado conta com 
orientação nas esferas 
civil, criminal, traba-
lhista e tributária. O 
Departamento Jurídico 
f o r n e c e  t o d a s  a s 
informações legais para 
o bom andamento do seu negócio. As 
consultas realizadas na sede da ACEG 
são gratuitas, agende seu horário.

Bolsa de empregos – O 
associado tem à sua 
disposição o banco de 
dados de currículos de 
candidatos que buscam 
oportunidades no mer-
cado de trabalho. Po-
dendo solicitar o serviço de recruta-
mento, seleção e avaliação dos melhores 
profissionais disponíveis, ou optar por sua 
própria dinâmica de avaliação, recebendo 
auxílio apenas na divulgação da vaga e 
triagem dos currículos.

ISO em Grupo – Empresas de 
Guaratinguetá e região po-
dem obter a certificação ISO 
9001: 2008 através do projeto 
ISO em Grupo, de forma rápi-
da e sem burocracia ou altos 
custos.

Comunicação – Seja lembrado, divulgue 
sua marca. A ACEG oferece suporte na 
divulgação de produtos e serviços por 
meio do Informat ivo Empresár io 
Moderno, site, redes sociais e e-mail 
marketing.

Comercial – A ACEG conta com uma 
equipe especializada em organização e 
desenvolvimento de campanhas promo-
cionais, cursos, palestras e eventos volta-
dos ao desenvolvimento da classe 
empresarial.

Locação de Sala: o empresário tem à sua 
disposição um espaço destinado para 
reuniões, treinamentos e eventos 
corporativos. Descontos especiais para 
associados.

Plano de Saúde – Em parceria com a 
Sulamérica e Unimed, a ACEG oferece 
planos de saúde sob medida para atender 
às necessidades de seus associados, 
colaboradores e dependentes.

Plano Odontológico – Em 
parceria com a SOESP 
Odonto, operadora de 
planos odontológicos, a 
ACEG coloca à disposição 
de seus colaboradores a 
oportunidade de cuidar da 
saúde bucal com quali-
dade, custo acessível e extensivo à família. 
Em todo o Brasil, você poderá contar com 
uma excelente rede de dentistas.

Registro de Marcas e patentes – A Marca 
é o maior patrimônio de sua empresa. 
Registre sua marca e garanta a exclusi-
vidade de uso e licenciamento. Através 
de parceria com a Vilage Marcas e Paten-
tes, o associado recebe atendimento e 
desconto exclusivos na contratação do 
serviço.
Rede de Desconto – Ofe-
recer descontos e benefí-
cios é uma maneira eficaz 
de atrair clientes para sua 
empresa. Faça parte tam-
bém da rede e aproveite essa oportunida-
de para expandir seus negócios e serviços. 
Através de uma parceria com grandes em-
presas e instituições, os associados, seus 
colaboradores e dependentes têm des-
contos exclusivos em diversos estabeleci-
mentos comerciais e de serviços.

CIEE (Centro de Interação Empresa-
Escola) – A parceria entre ACEG e CIEE 
garante descontos exclusivos aos associ-
ados na contratação de estagiários e 
aprendizes. Além de oferecer uma grade 
de cursos e palestras.

SCPC – Proteja-se contra fraudes e 
golpes, consulte o SCPC para conhecer 
melhor o seu cliente. O Serviço Central 
de Proteção ao Crédito oferece soluções 
inteligentes para decisões sustentáveis 
de crédito e gestão de negócios com 
uma linha completa de produtos para 
analise de concessão de crédito e 
monitoramento de empresas. Tenha 
informações corretas na hora certa. O 
SCPC proporciona conhecimento na 
construção de ótimas relações entre 
consumidores e empresas. Consulte as 
soluções para: Pessoa Física, Pessoa 
Jurídica, Imobiliária e veículos.

PS Empresar ia l  –  Um 
pronto atendimento para o 
empresariado local. Rece-
ba dicas e auxílios básicos 
sobre as diferentes áreas 
(vendas, compras, financei-
ra e recursos humanos) e 
sobre a gestão da sua empresa. 
Atendimento gratuito para associados.

Filiando-se à ACEG você fará parte de um 
grupo de empreendedores que acredita 
na força do associativismo. Garanta o 
sucesso dos seus negócios, conheça mais 
sobre os serviços oferecidos pela ACEG.
Informações: (12) 3128-2200 
www.aceguaratingueta.com.br



Rua Prolongamento Raul Pompéia 1281    Pólo Ind. II    Guara�nguetá    SP    Telefone  12-3133-6532

Atendemos em 18 municípios,
de Pindamonhangaba até Bananal.

Trabalhamos com as marcas
mais vendidas no mercado.Distribuidor oficial dos Produtos AMBEV.

SE BEBER, NÃO DIRIJA
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Das 8h às 13h

Das 8h às 14h

Das 8h às 18h

Das 10h às 22h

Das 8h às 22h

Das 10h às 14h

Das 12h às 18h

Abertura 
com Acordo

Fechado

Horário de 
Funcionamento

AGENDACALENDÁRIO

NOVOS ASSOCIADOS

CONHEÇA UMA 
GUARATINGUETÁ 
DIFERENTE
Data: 13/03/2016 – Domingo
Horário: das 7h30 às 18h
Roteiro: Café Rural no Rest. Toca 
do Toco, Pilões // Capituba // 
Fazenda da Esperança, Taquaral // 
A l m o ç o  C a i p i r a  n o  C l u b e 
Pedrinhas // Igreja S. Lázaro, 
Gomeral Cachaçaria Pé da Serra, 
Pirizal.
Valor: R$ 80,00
Local de saída: Av. Pres. Vargas, 
em frente ao 315
Contato: Tereza Linhares -  3133-
1783 // Gordo Caltabiano -  3133-
7953

VENDAS: MELHORE SUAS 
VENDAS
23/3 às 18h30
Local: Salão de eventos ACEG
Valor: R$ 80,00. *Gratuita para 
associados à ACEG

ACEG NO SEU BAIRRO
10, 11, 12 e 13 de março, das 10h às 
22h
Local: Campo do Galvão (Buriti 
Shopping)
Informações: (12) 3128-2219

LIQUIDA FLASH
10, 11, 12 e 13 de março, das 10h às 
22h
Local: Buriti Shopping

PRONTO SOCORRO 
EMPRESARIAL
17 de março, das 14h30 às 17h
Local: Salão da ACEG
Gratuito e Exclusivo para as-
sociados. Mais informações: pág. 
10

CAMPANHA DE DOAÇÃO 
DE SANGUE

8 e 22 de março, das 8h às 12h
Local: AME – Rua Guaranis, 35 – 
Pedregulho
Informações: (12) 3123-2900

CAFÉ DA MANHÃ NA 
FAZENDA DA ESPERANÇA
20 de março, das 8h às 11h
Local :  Centro Feminino (São 
Manoel)
Informações: (12) 3128-6282

AGENDA SEBRAE 
GUARATINGUETÁ

Como se tornar um Micro 
Empreendedor Individual
10/03 das 10h às 12h
17/03 das 14h30 às 16h30
24/03 das 10h às 12h
31/03 das 14h30 às16h30
Gratuita

Planejando a abertura da empresa
08/03 das 14h30 às 16h30
15/03 das 14h30 às 16h30
22/03 das 10h às 12h
29/03 das 14h30 às 16h30
Gratuita

Finanças Empresariais – o número a 
seu favor
23/03 das 14h às 18h
Gratuita

Na medida Vendas
14, 15, 16 e 17/03 das 8h às 22h
Valor: R$ 240,00

Na medida Finanças
21, 22, 23, 24 e 29/03 das 18h às 22h
Valor: R$ 260,00

Normas e procedimentos para 
salão de beleza
21/03 das 9h às 17h
Valor: R$ 90,00

*Local: Sebrae Guaratinguetá

05 - 1º Sáb. que recai no 5º dia útil
25 - Sexta-feira da Paixão

28 - São Benedito

MARÇO

Distribuidora de Baterias do 
Vale  (12) 3122.5310
Terranutri - (12) 3133.3057
Fause Frayha - Autônomo
Guará Office - (12) 3133.2963
Laura Frayha - (12) 3125.1297
Cerâmica Fillipo - (12) 3132.6222
Ana Clara - (12) 3126.4024
Élcio Teixeira - Autônomo
Vale Informática - (12) 3132.2677
Leaders Treinamentos (12) 
98207.0311
Mya Gourmet (12) 2103.2721
Cecilia’s Shoes (12) 3125.2713
Hoss Soluçoes (11) 2876.8331



Perfumes e Cosméticos
Nacionais e Importados

Linha Profissional para Tratamento de Beleza

Rua Dr. Moraes Filho, 55
Tel. (12) 3132.5813

Associados
contam com
novo serviço

EM PAUTA

 A já tradicional festa de 
carnaval dos alunos da APAE de 
Guaratinguetá, o CARNAPAE, 
que aconteceu na tarde de 
quinta-feira antes do carnaval, 
abriu o carnaval 2016 de nossa 
cidade e agitou os alunos, pais, 
cola-boradores e diretores da 
entidade. A festa foi muito con-

tagiante e trouxe momentos de 
diversão para todos os presentes, 
com samba no pé e alegria 
no coração. O CARNAPAE 2016 
foi o primeiro da gestão do 
presidente Neilor Torres que se 
emocionou com a alegria dos 
alunos e de todos os demais 
participantes.
 Além do presidente da 
APAE, estiveram presentes alguns 
membros da diretoria que tam-

CARNAPAE – A festa é dos alunos da 
APAE de Guaratinguetá

bém se divertiram com a festa.
 O pres idente da APAE 
agradeceu a presença de todos, 
saudando os representantes dos 
poderes executivo, legislativo e 
demais representantes da so-
ciedade civil de Guaratinguetá. 
Neilor ressaltou, “em especial, 
agradecemos aos integrantes da 
bateria da BANDA MOLE, que com 
sua presença, animou nossa festa e 
fez todos os presentes dançarem ao 
som das mais tradicionais mar-
chinhas de carnaval e sambas de 
enredo. Foi show!!!”

 A diretoria da APAE a-
gradece a todos os que parti-
ciparam desta festa de carnaval e já 
começa a se preparar para que no 
próximo ano, a festa dos alunos da 
APAE seja ainda mais bonita e 
animada.

 Parceria entre Associação 
Comercial e Empresarial de Guara-
tinguetá – ACEG e a Q.I Treinamento 
e Consultoria gera novo benefício 
aos sócios da ACEG, um Pronto So-
corro gratuito para as pequenas em-
presas. Com início no dia 17 de março, 
o associado contará uma vez por mês, 
de maneira gratuita, com um profissi-
onal da Q.I que fará um “plantão” na 
ACEG, para atender aos empresários 
que desejarem atendimento. O 
plantão ocorrerá toda 3ª quinta-feira 
do mês, das 14h30 às 17h.
 Para ser atendido, o empre-
sário/gestor deve agendar previa-
mente dizendo o nome da empresa e 
o profissional que comparecerá no a-
tendimento. “Todos os assuntos/áre-
as da gestão poderão ser trabalhados 
neste atendimento, sem limitação por 
tipo de problema apresentado”, expli-
cou o sócio proprietário da Q.I Treina-
mentos e Consultoria, Marcos Côrrea.
 Receba dicas e noções bá-
sicas nas seguintes áreas:
- Vendas  - Compras - Financeira -  
Recursos humanos - Processos de 
gestão e muito mais...
 Segundo Côrrea, o pequeno e 
médio empresário sofre em muito, 
devido à alta complexidade existente 
na gestão destes negócios. Sistema 
tributário complexo, dificuldade com 
contratação de mão de obra, dificul-
dade de conseguir investimentos, 
insuficiência de recursos, dentre 
tantos outros motivos que, por muitas 
vezes, levam a empresa ao insucesso 
por conta de desânimo e da falta de 
perspectivas futuras.
 “Contudo, vários destes pro-
blemas podem ser solucionados com 
pequenos ajustes, dicas ou orienta-
ções profissionais” disse o presidente 
da ACEG, Alexandre Dias. “Geralmen-
te, em coisas aparentemente simples, 
o profissional encontra soluções que o 
empresário precisava, mas não via por 
estar imerso na rotina do dia a dia”.



BYODERMABYODERMABYODERMA

Rua São Francisco, 334 - Centro - Guaratinguetá

Tel. (12) 3132.4140/ 3133.4077/ 3122.5712

byoderma.guara@gmail.com

Farmácia de Manipulação

PRODUTOS E MEDICAMENTOS DE QUALIDADE, 

ATENDIMENTO DIFERENCIADO E 

ESTACIONAMENTO EXCLUSIVO.

Informações: 
(12) 3128.2210

cobranca@aceguaratingueta.com.br

Você Empresário tem inadimplência
 em sua firma? Nós temos a 

solução: CRC - Central de 
Recuperação de Crédito

(12) 3133-7088
loja@reidasbalancas.com

UTILIZE A ÁGUA DE FORMA CONSCIENTE
A NATUREZA AGRADECE!
BEBA 2 LITROS DIARIAMENTE

Clínica Exclusiva de Vacinas

Av. Presidente Vargas, 135 - 2º andar - Sala 21 - Vila Paraíba

(12) 3132.4955 / 3125.6238

Vacinação é 
a forma mais 

segura e eficaz
 de prevenir 

doenças graves e 
suas complicações

Tel. (12) 3122.3252 / 98172.0023 / 99723.0023
Rua Pedro Marcondes, 17 - Centro - Guaratinguetá

d e s d e 1 9 9 1

www.accetur.com.br . (12) 3122.2889 / 98138.9892
Rua José Bonifácio, 227 . Centro . Guaratinguetá-SP

Todos os destinos em um só lugar.

AGÊN
CIA

DE TURISM
O

ENCONTRE

celular/whatsapp
(12) 99775.4837

Agende uma visita!

Aceito cartões de 
débito/crédito

Cecília Guimarães

SAPATILHAS E 
SAPATOS EXCLUSIVOS



Há mais de 15 anos atendendo a região

EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL

- PCMSO
- LTCAT
- CIPA
- Cer�ficações de NRs

- Admissional
- Demissional
- Mudança de Função
- Periódico
- Retorno ao Trabalho
- PPRA

EXAMES 
COMPLEMENTARES

- Audiometria

- Espirometria

- Eletrocardiograma

- Acuidade Visual (Escola Optométrica)

- Eletroencefalograma

- Exames Laboratoriais

- RX de TóraxTel. (12) 3133.3631     Rua Coronel Pires Barbosa, 475
Campo do Galvão - Guara�nguetá/SPEmail: contato@drmaro�a.com.br

REDE DE DESCONTOS

SOESP-ODONTO Nacional

Regional

Nacional

3128.2205

3128.2205

3128.2205

UNIMED

SULAMÉRICA

3132.3953

3132.3953

3132.3953

3132.1591

3132.3524

3132.3524

Pediatria

Dermatologista

Obstetrícia/Ginecologia

Cardiologista

Cardiologista

Dra. Margarida G. de S. Cunha

Dr. Sérgio Franklin S. Cunha

Dr. Mauro Guimarães

Dr.Carlos Ney

Dra. Isabel de Fátima Gay da Silva

Dr. João Luiz Gay da Silva

3128.4544Laboratório Médico Vital Brasil

3132.4955Clínica de ImunizaçãoImunocenter Vacinas

Atendimento/RH

Atendimento/RH

Terapia Cognitiva Comportamental

Bruna Baracho Zanetin

Ana Laura B. Galvão

Pedro Ricardo Guimarães Veras

3126.1048/99705.4311

3157.7186

99153.8777

3132.1042

3013.7401

Assessoria e Medicina do Trabalho

OdontoClinic

Dr. Henderson Luiz Malaquias

Bio Medic

Terapêutica - Lorena

Terapêutica - Guará

Byopharmacy

Byoderma

Farmavale - Guaratinguetá

3013.4426

(12) 3153.2744
3133.2908

3122.3979

3133.4077

3122.3100

Vilage Marcas e Patentes

3125.4218

3133.3350/3133.2140

3133.5304

Kadu Computadores

Ideal Centro Automotivo

Informática e CFTV

Mecânica e Assistência Rontan

Alecrim  Espaço de Artes Terapia 

3125.6654Yázigi

FATEA

UNISAL

Colégio Alberto Einstein

(12) 3159.2033

2131.3850

3125.4582

3122.2715

Colégio Tableau

Wizard Idiomas Guaratinguetá

Palácio dos Colchões

XEROX

Copi Center 3132.1333

Accetur 3122.2889

Damásio Educacional

CNA - Guaratinguetá

Easycomp

Connection School

Escola do Comércio

3133.8782

3133.8118

2124.2818

3128.3800

3133.6622

3125.6364

3122.3987

Departamento de Convênio - (12) 3128.2205/3128.2200 - convenio@aceguaratingueta.com.br 

* A responsabilidade da concessão de descontos e benefícios é de cada conveniado.

Restaurante do Frei

SEMETRA 3035.2110 / 3122.5716Assessoria e Medicina do Trabalho

Arte, Terapia e Cursos

UNITAU EAD (12) 3629.2992/3629.2993

UNIARARAS

Supremus Buffet Eventos, festas e coffe corporativos 78147.2489

3128.2205

3132.7499Softvale Informática

3125.9981Convênio: Fornecimento de Marmitex

0800 770 44 55EAD - Graduação e Pós-Graduação

Camila Pereira de Miranda Atendimento Clínico/ RH 99775.5375

SICREDI Linhas de Credito e taxas especiais 3013.9353

3128.2219ACEG

                    Propaganda Sonora  Moto Som Dias 98145.3109/3133.1458

3125.6449Clínica Mais Saúde

Pharma Express Center 3133.8855

Polo EAD Metodista 3122.5980

EAD - Graduação e Pós-Graduação

3125.5004Corretora de SegurosGodoy Seguros

Serviços e Papelaria

3128.6600Instituto Santa Rosa

3125.1571Curso JV

Pousada Taquaral AC de Ubatuba (12) 3834.1449

3133.5440Antonio José de Castro

3132.1544SINCOMÉRCIO

Curso Preparatório

3132.2852Gráfica Purim Impressos, Sacolas e Rótulos

Paresque Odontologia 3122.3252

3133.8181Laboratório de Análises ClínicasLaboratório Santa Paula

99732.6692Nida Violante Consultoria e Palestra Comportamental

Polar Refrigeração e Climatização Instalação e Higienização de Ar Condicionado 3125.8991

Work Med Segurança e Medicina do Trabalho 3133.3631

Cultivar - Escola de Idiomas Curso de Idiomas 3122.2123 /3125.1740

98207 0311Leaders Treinamento e Desenvolvimento Humano

CLÍNICAS/LABORATÓRIOS

PLANOS DE SAÚDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONSULTORIA

ODONTOLÓGICO

ESPAÇO PARA EVENTOS E REUNIÕES

ESCOLA, CURSOS E FACULDADES

FARMÁCIAS

COMÉRCIO

BANCOS

HOTÉIS E POUSADAS / AGÊNCIAS DE TURISMO

MÉDICOS

PSICOLOGIA

Agência de Turismo e Viagens

Sala, Cursos e Treinamentos

Concurso, Pós e MBA

http://convenio@aceguaratingueta.com.br
http://convenio@aceguaratingueta.com.br

