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É com grande alegria que inicio 
este editorial falando sobre o suces-
so de nosso II Meeting Empresarial 
– Indústrias de Guaratinguetá e re-
gião Metropolitana do Vale do Paraí-
ba que, mesmo com outros eventos 
importantes acontecendo na mesma 
data como, por exemplo, a abertu-
ra da Expo Guará e jogo do Brasil 
pela Copa das Confederações, ain-
da assim, o número de participantes 
superou nossas expectativas. Con-
tamos com a presença de 150 pro-
� ssionais representando mais de 80 
empresas de Guaratinguetá e região, 
entre eles representantes do poder 
público regional e do presidente da 
Fiesp e Ciesp, Paulo Ska�  na pessoa 
de Albertino de Abreu. Aprovei-
to a oportunidade para agradecer a 
todos que compareceram ao nosso 
encontro que teve como objetivo a 
abordagem de temas pertinentes ao 
momento vivido pelo setor indus-
trial, agregando informação e co-
nhecimento a todos os empresários 
presentes.

E por falar em momento vivido 
atualmente, não podemos deixar 
de mencionar as manifestações po-
pulares que estão acontecendo em 
todo o país reivindicando a apli-
cação dos recursos disponíveis em 
transporte público, saúde, educação 
e infraestrutura de qualidade. Os 
movimentos re� etem a insatisfação 
das pessoas com o modo de governo 
que vem se repetindo no Brasil e que 
afeta todos os setores da sociedade. 
O comércio tem que estar atento a 
essa nova tendência, pois o consu-
midor brasileiro já não se contenta 
com qualquer coisa, é preciso ofere-

cer produtos e serviços de qualidade 
a um preço justo, nosso público está 
mais exigente e precisamos agora ter 
essa visão e aproveitar as oportunida-
des de negócios e aperfeiçoamento. 
Este momento tem que servir como 
um chacoalhão para todos nós.

Este mês em nossas páginas vocês 
poderão ler sobre nossa participação 
em um evento no Senac que discutiu 
a questão da inclusão do pro� ssional 
no mercado do trabalho, considera-
mos que seja importante esse tipo de 
reunião para que possamos, cada vez 
mais, ajudar a promover a inclusão e 
a dignidade da pessoa humana, não 
apenas dos de� cientes, mas de todas 
as pessoas.

Ainda em nosso informativo des-
te mês, você leitor poderá conferir a 
agenda, o calendário do comércio, 
nossos produtos e serviços, além de 
artigos de nossos colunistas e outros 
assuntos relevantes ao empresário. 
Desejo que tenham uma boa leitura 
e um excelente mês para os negócios! 
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Representantes da Associação Co-
mercial e Empresarial de Guaratingue-
tá participaram no dia 25 de junho do 
World Café sobre “A importância da 
Pessoa com De� ciência no Merca-
do de Trabalho”. O formato ‘World 
café’ é um processo � exível, sensível e 
poderoso para gerar diálogos colabora-
tivos entre os indivíduos sobre diversos 
temas, nos quais eles podem compar-
tilhar seus conhecimentos e descobrir 
novas oportunidades de ação conjunta. 
Baseado nos sistemas vivos, este enfo-
que inovador cria redes dinâmicas de 
conversação que acessam e aproveitam 
a inteligência coletiva de organizações e 
comunidades para responder a pergun-
tas signi� cativas. 

O evento foi organizado pela 
Rede Social “Vem com a gente” do 
Senac Guaratinguetá em parceria 
com o ILA - Instituto Lucas Amoro-
so e com a APAE. A ideia partiu da 
necessidade de se incluir esse tipo de 
pro� ssional no mercado já que, mes-
mo estando previsto em lei, ainda há 
muita resistência na contratação de 
pessoas com de� ciência. As empresas 
que contratam de� cientes, em sua 
maioria, ainda prioriza os que apre-
sentam necessidade físicas e mais le-
ves. Dados indicam que quase 55% 
dos trabalhadores com de� ciência 
tem limitações físicas enquanto que 
os de� cientes mentais representam 
menos de 5%.

Na abertura dos trabalhos houve a 
apresentação do Coral do Silêncio do 
Senac que interpretou, por meio da 
linguagem de sinais, a música “Velha 
Infância”. Em seguida Luiz Eduardo 
Boudakian do projeto Aprendendo a 
Viver ministrou uma palestra motiva-
cional que emocionou todos os presen-
tes. Luiz Eduardo sofre com uma doen-

ACEG parti cipa de World Café no Senac
ça degenerativa desde a infância e expôs 
durante sua explanação como aprendeu 
a aceitar suas limitações e viver feliz 
consigo mesmo, uma verdadeira aula 
de perseverança.

Kátia M. Jorge e Júlio, coordenado-
ra e advogado do ILA, também falaram 
sobre os trabalhos desenvolvidos no 
Instituto e sobre as necessidades e di� -
culdades enfrentadas diariamente, bem 
como sobre a legislação vigente. 

Márcia Molina, presidente da 
ACEG, participou do evento, pois 
considera “fundamental a sociedade 
acordar para a questão da inclusão do 
pro� ssional com de� ciência no merca-
do de trabalho. A gente percebe que as 
limitações que cada um deles tem na 
vida, muitas vezes, acabam sendo tram-
polins para lançá-los alto no desenvolvi-
mento pro� ssional, é fundamental que 
cada um faça a sua parte. Na Associação 
vamos criar em nosso setor de Bolsa de 
Empregos um banco de dados especí� -
co para esses pro� ssionais, dessa forma 
teremos ferramentas de aproximar os 
empresários desses pro� ssionais”.

Finalizando a noite, aconteceu o 
World Café propriamente dito, onde 
os participantes trocaram ideias sobre 
questões relativas à inclusão da pessoa 
com de� ciência no mercado de traba-
lho, o papel da sociedade neste proces-
so, das empresas e do poder público.

A realização desta ação de inclusão 
já gerou resultados: a partir do dia 01 de 
julho o Senac irá oferecer para os con-
veniados ao ILA e à Apae cursos pro� s-
sionalizantes. Essa iniciativa é parte do 
programa PET Trampolim – Programa 
de Educação para o Trabalho – que terá 
carga horária de 580 horas voltado para 
pessoas com de� ciência mental e tem o 
objetivo de prepará-los os para a vida 
pro� ssional. 

Os diversos momentos do evento: Coral do Silêncio do 
Senac, palestra de Luiz Eduardo, rodadas de discus-
sões e a equipe da Rede Social “Vem com a gente”

Os diversos momentos do evento: Coral do Silêncio do 
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Somos uma loja de moda íntima e sex shop completa. 

Alguns dos itens que você encontra em nossa loja: 
calcinhas, soutiens, tops, pijamas, camisolas, short 
dool, cintas, meias esportivas, meias � nas, cuecas, linha 
Plus,linha infantil, anágua, extensores, alças avulsas, 
itens para maternidade, espartilhos, corpetes, corsele-
tes, e não podemos esquecer do sex shop completo com 
acessórios, fantasias e cosméticos das mais conceitua-
das marcas do mercado. 

Temos loja virtual para os itens de sex shop, entre-
gamos em domicílio:

www.malicialoja.com.br para todo o Brasil.

A loja tem ambiente amplo e localização que garan-
te total conforto durante sua compra.

Novidades chegam todos os meses para melhor 
atendê-lo. 

Trabalhamos constantemente para manter qualida-
de, bom preço e alto padrão de atendimento.

  Em Julho estaremos com a Campanha “SUA COM-
PRA EM DOBRO”! 

Toda compra feita, ganha um cupom para sorteio no 
� nal do mês e concorrerá ao mesmo valor de sua compra 
revertido em produtos da Malícia Moda Íntima!

Gostaríamos de agradecer a todos nossos clientes e 
parceiros que contribuem para que a Malícia Moda Ín-
tima seja a maior e melhor opção em moda íntima e sex 
shop da região.

Aproveitamos para convidar você que ainda não nos 
conhece a fazer uma visita na 

Rua Dr. Ernesto de Castro, 58 - Centro, pertinho da 
Matriz Santo Antônio.

A Malícia Moda Inti ma completa 4 
anos de existência em Guarati nguetá 

A SOESP ODONTO é uma empresa que nasceu e cres-
ceu no Vale do Paraíba, fato que nos dá muito orgulho. São 
21 anos cuidando do sorriso dos colaboradores de centenas 
de empresas que con� aram a nós essa responsabilidade. 

Cumprimos essa missão por meio dos planos odonto-
lógicos que permitem o acesso das pessoas à mais moderna 
Odontologia sob os cuidados de uma ampla e competente 
rede de cirurgiões-dentistas.

Há muitas vantagens ao disponibilizar o benefício do 
plano odontológico SOESP ODONTO aos colabora-
dores e seus familiares. A principal delas é uma vantagem 
competitiva: uma equipe de boca saudável e sorriso bonito. 
Um time como esse só trás ganhos para a empresa.

Conheça nossas soluções em planos odontológicos em-
presariais e desfrute das condições especiais da parceria 
ACEG / SOESP ODONTO para os associados.

Deixe a SOESP ODONTO cuidar do seu time!

A SOESP ODONTO cuida do seu ti me
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Nos últimos anos, tem se desenvol-
vido um estudo internacional liderado 
pelo Príncipe Charles da Inglaterra, em 
parceria com a ONG GRI (Global Re-
porting  Initiative)  para apresentação de 
demonstrações contábeis mais e� cientes.

Assim, foi criado por um grupo de 
especialistas do mundo inteiro, o RELA-
TÓRIO INTEGRADO, que tem a � na-
lidade de ser um balanço mais completo 
e atraente para o mercado.

Esse RELATÓRIO esta sendo testa-
do em noventa empresas do mundo in-
teiro. No Brasil fazem parte deste projeto 
piloto as empresas: AES, PETROBRÁS, 
BNDES, NATURA, VIA GUTEM-
BERG e CCR.

Essas empresas estão sendo assessora-
das pelo escritório de Londres do Comitê 
para Relatórios Integrados.

É uma nova forma de Demonstração 

Novidade na demonstração contábil
Contábil mais completa, que não tra-
ta apenas dos aspectos � nanceiros, mas 
apresenta uma perspectiva diferente de 
ver o mundo dos negócios, mostrando 
os informes estratégicos e de gestão das 
empresas.

Através dele será possível medir novas 
informações sobre as empresas como: ca-
pital intelectual (intangíveis baseado no 
conhecimento da empresa), físico (bens 
usados na produção), humano (com-
petências, habilidades e motivações da 
equipe), social (relacionamento com a 
sociedade, clientes e fornecedores) e na-
tural (ativo ambiental).

O Relatório fornece informações de 
fácil acesso com dados integrados e trans-
parentes, que proporcionaram mais uma 
ferramenta para tomadas de decisões.

O objetivo dessa proposta é de 
mudar o pensamento da administra-
ção. É poder ver a saúde da empresa 

com clareza e no seu todo.

As mudanças na contabilidade são o 
re� exo da velocidade com que ocorrem 
as transformações no mundo, como a ir-
reversível invasão da tecnologia da infor-
mação. Nos  resta saber usar tudo isso a 
nosso favor.

Ficar atento a essas novidades é neces-
sário a todo empreendedor de sucesso.

Varejo exibe força em junho
O setor varejista projetou uma alta 

de 6,4% para o faturamento do setor 
em junho na comparação com igual 
período do ano passado, segundo o 
Instituto para Desenvolvimento do 
Varejo (IDV), ressaltando que a alta 
do dólar e as manifestações realizadas 
pelo Brasil podem ter impactado nesse 
avanço. 

O IDV, que reúne empresas asso-
ciadas como Pão de Açúcar, Magazine 
Luiza e Riachuelo, também divulgou 
um crescimento de 4,4% nas vendas 
de maio deste ano em comparação ao 
mesmo período de 2012, abaixo da 
expectativa de crescimento de 7,3% 
para o período.

 Dia das Mães – Citando um Dia 
das Mães mais fraco que o esperado 
neste ano e alta da in� ação de alimen-
tos e bebidas no último mês, o IDV 
reforçou que o setor de não duráveis, 
com maior peso nas aferições do vare-
jo, já aponta re-
cuperação atin-
gindo 6,4% em 
junho. Por isso, 
a expectativa é 
de que o fatura-
mento do varejo 
suba 8,2% em 
julho e 8,3% 
em agosto, nas 
c o m p a r a ç õ e s 
anuais.

Importados – Segundo o vice-pre-
sidente do IDV, Fernando de Castro, as 
varejistas também serão impactadas pelo 
aumento no custo dos produtos importa-
dos com a alta do dólar, especialmente no 
segmento de bens duráveis.

Mara Costa
Consultora em Gestão Finan-

ceira e de Qualidade

Fonte: Diário do Comércio
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A Associação Comercial e Empre-
sarial de Guaratinguetá realizou em ju-
nho no Complexo Químico da Basf o II  
Meeting Empresarial: Indústrias de Gua-
ratinguetá e região Metropolitana o Vale 
do Paraíba. Este ano o evento teve como 
tema: Perspectivas Econômicas para o 
Segmento Industrial.

Foram discutidos temas como Logís-
tica, Comércio Exterior e as Perspectivas 
Econômicas para os diversos segmentos 
da área da Indústria. Os trabalhos tive-
ram início com a explanação de Paulo 
Celso Matias, responsável pela área de 
Operações Logísticas da Basf, falando 

ACEG realiza com sucesso II Meeti ng Empresarial para área da Indústria

sobre os desa� os do setor para o alcance 
da excelência na distribuição da produ-
ção. “Entre os desa� os que se apresen-
tam para a distribuição da produção 
para os diversos pontos de consumo po-
demos citar o investimento em estrutura 
e tecnologia, além do nivelamento do 
padrão de qualidade das empresas pres-
tadoras de serviço nesta área. Para nós, o 
importante que é que haja um fomento, 
um programa de incentivo, para que te-
nhamos mais empresas transportadoras 
com sede na região do Vale do Paraíba, 
atualmente a maior parte delas tem sua 
base operacional nas capitais e isso di� -
culta e encarece o processo. Além disso, 

é preciso que haja uma sinergia de in-
fraestruturas, ou seja, terminais, arma-
zéns e demais necessidades logísticas, 
adequadamente distribuídos para servir 
e� cientemente ao setor”, ponderou Pau-
lo Celso.

Em seguida Felipe Cury, presidente 
da Cacomex – Câmara de Comércio 
Exterior – e da Associação Comercial de 
São José dos Campos, falou sobre a im-
portância e os desa� os para o Comércio 
Exterior na região do Vale do Paraíba. 
“Precisamos dar condições às nossas em-
presas de competirem pelo mercado ex-
terior. Atualmente estamos observando 
que há um decrescimento da exportação 

150 convidados representando mais de 80 empresas do Vale do Paraíba discuti ram as Perspecti vas econômicas para o setor
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ACEG realiza com sucesso II Meeti ng Empresarial para área da Indústria

em relação à importação, estamos com-
prando produtos de fora, isso não é um 
bom sinal. Estamos perdendo a com-
petitividade, enfrentamos problemas 
enormes com a carga tributária, que é a 
maior do mundo, é necessário que haja 
a mudança para que tenhamos sucesso e 
consigamos equilibrar a balança comer-
cial brasileira”, alertou Cury.

Edson Trajano trouxe para o II Mee-
ting das Indústrias de Guaratinguetá e 
região as perspectivas econômicas para o 
segmento baseado em dados estatísticos 
dos órgãos de pesquisa o� ciais. O que 
pudemos notar é que o quadro industrial 
no Vale do Paraíba, assim como em todo 

o país, está crítico no que tange a pro-
dução. “O que pudemos observar é que 
houve uma modernização no consumo, 
porém, a produção não acompanhou 
esse ritmo. O consumo cresceu mais de 
três vezes o volume de nossa produção, 
o que facilitou a entrada de produtos es-
trangeiros. Esse indicador é preocupan-
te. No entanto, o Vale do Paraíba teve 
um aumento no oferecimento de vagas 
de trabalho que superou a média esta-
dual. Na cidade de Pindamonhangaba o 
número de empregos na área industrial 
quase dobrou entre os anos 2000 e 2011. 
O grande desa� o agora é equilibrar a ba-
lança comercial”, � naliza Trajano.

A presidente da ACEG, Márcia Mo-
lina a� rma que “o evento foi organizado 
baseado em temas pertinentes à realida-
de do segmento em nossa região. Com o 
objetivo de fornecer dados e ferramentas 
que contribuam com o desenvolvimento 
de estratégias para o desenvolvimento 
do setor. Ao � nal da reunião pudemos 
perceber pelos comentários que os parti-
cipantes adquiriram conhecimentos es-
pecí� cos que os ajudarão em suas de� ni-
ções estratégicas de negócios. Podemos 
a� rmar, desta maneira, que nossa meta 
foi atingida e que, para o próximo ano, 
teremos outros temas pertinentes à in-
dústria para discutir”.

150 convidados representando mais de 80 empresas do Vale do Paraíba discuti ram as Perspecti vas econômicas para o setor

Fotos: Melissa Miranda 
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ANA CRISTINA OTHERO DE BRITO                                               (12) 3013-0465

 CALI DISTRIBUIDORA                                                                 (12) 3133-1783

 KADU COMPUTADORES                                                             (12) 3125-4218

 RHIAD MOVEIS                                                                             (12) 3132-5470

CENTRO AUTOMOTIVO BOTOLIVER                                          (12) 3122-4404

MARCO AURELIO CORREA DOS SANTOS                                   (12) 8127-6406

PITANGA MODA FEMININA                                                         (12) 3132-6363

Palestras na Aceg

Tema: Curso Técnicas de Atendi-
mento e Vendas no Varejo
Data: 15 de julho
Hora: 18h
Valor: R$ 50,00 (Associados e 
Estudantes R$ 40,00)
Informações: (12) 8127-6406
contato@qibs.com.br

Tema: Entendendo custos, des-
pesas e preço de venda
Data: 18 de julho
Hora: 19h
Valor: Gratuito
Informações: 3128-2200

Palestras no Sebrae

Tema: Divulgue sua empresa
Data: 17 de julho
Hora: 15h
Valor: Gratuito
Público-alvo: ME
Local: Unidade Guarati nguetá
Informações: (12) 3132-6777

Café da Manhã da Fazen-
da da Esperança

Data: 21 de julho
Hora: 8h
Local: Centro Feminino (Bairro 
São Manoel)
Informações: (12) 3133-1168

Festa Julina na Apae

Data: 4 e 5 de julho
Local: Rua Fernão Dias, 100 - 
Nova Guará
Informações: (12) 3123-2000

Tema: O Líder no Terceiro 
Milênio
Data: 6 de agosto
Hora: 19h
Valor: Gratuito
Informações: 3128-2200

Certi fi cado Digital na 
Associação Comercial

A ACEG disponibiliza a seus associa-
dos um posto volante de certi� cação di-
gital todas as terças-feiras das 9h às 17h.

As principais vantagens do uso do 
certi� cado digital estão nas suas pro-
priedades tecnológicas e legais, atri-
buindo segurança digital e validade 
jurídica em documentos assinados ele-
tronicamente. 

Para agendar seu horário de aten-
dimento basta acessar o site www.ace-
guaratingueta.com.br, clicar no botão 
Certi� cado Digital VALID e escolher 
a opção desejada seguindo os passos 
para validação.

Mais informações podem ser ob-
tidas pelo telefone: (12) 3128-2200.
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Julho
01/07 – Maria Lourdes Fradique C. Andrade (Ra-
dio Mix); Nuria Regina Samaha Rabelo (Mil Pre-
sentes); Waltair Aparecido Oliveira (Gigantinho 
Grill)

03/07 – Antonio Altemir de Castro (Sonotica); 
Celina Ferreira Silva Sannini (Procomp); Cesar 
Augusto de Faria (Terabyte); Jose Fernando Godoy 
(Gramados Moveis, Gramados Moveis II); Nesken 
Diniz (Diniz Discos)

04/07 – Iosef Awada (Rei das Balanças); Luis Mar-
to Alves Rodrigues (Recobase)

05/07 – Ana Paula Campiolo (Campiolo Fardas); 
Luis Carlos da Silva (Ciclopark)

06/07 – Alberto Alves dos Reis (Adelino Materiais 
p/ Construção); Celso Henrique de S. Figueire-
do (P M M Propaganda e Marketing e Grupo da 
Fraternidade Irmão Altino); Luis Henrique Kfouri 
Issa (Lojas Teddy); Maria Helena de Andrade Sou-
za (Maria Helena Presentes); Roldão Mariano Fi-
lho ( Móveis Nova América)

07/07 – Adriana Mileo Galvão (Recanto do Bos-
que); José Edson Guimarães (Imobiliária Villa 
Imóveis)

08/07 – Pedro Ricardo Guimarães Veras (Imobi-
liária Veras)

09/07 – Luciana Faria Alves Nascimento (Enigma 
O� cina)

10/07 – Marco Antonio Faury (Reimel);Marco 
Aurélio Figueiredo (Farmavale Farmacia de Mani-
pulação); Sandro Rosa (Quero Cesta)

11/07 – Marco Antonio Valentim (Brilhantes 
Jóias); Nilo Sergio da Silva ME (Ultra Shop Nu-
trição Esportiva)

12/07 – Berenice Kalil Vilela Leite Neves (Senso 
Uomo); Fernanda Fátima Vieira de Oliveira (Bra-
sil Treina Guaratinguetá); Lucia Helena Galvão 
Sarti ( Digalti); Luiz Antonio Alvarenga (Faculda-
de de Tecnologia Profº João Mod); Valdivia  dos 
Santos Bedenik (Plano Mutuo Max –Funerária 
N.S. Glória)

13/07 – Danilo Prado Carvalho Rosa (Editora 
Expedições); Luciana Aline de Carvalho (Odonto-
clinic); Luciano Messicano Paiva (Skina Papelaria); 
Maira de Brito Ferraz (Instituto de Psicologia Santa 
Teresa)

14/07 – Ana Paula Toledo L. Albano Mayella 
(Capim Dourado); Jorge Luis dos Santos Morei-
ra (Sementinha); Marcelo Augusto Galvão Rocha 
(Mercatto da Villa Restaurante)

15/07 – Paulo Sérgio Vilela Salgado (Posto Wimpy 
GNV); Sérgio Luiz Menezes da Silva (Nossa Casa 
Móveis)

16/07 – Antonio Ferri (Ferri Loriggio); Ariane Ro-
drigues Ribeiro (Drogaria Rosa de Ouro); Carlos 
Adilson de Oliveira e Silva (Papelaria Porto); José 
Vicente Junqueira Teberga (Curso Preparatório JV); 
Lourival Matias Barbosa Filho (Ótica Santa Luzia)

18/07 – Luciano Castro Galvão Nunes (Método 
Contabilidade); Richard Klemens  Maria Stroebele 
(Liebherr do Brasil)

19/07 – João Morais Guimarães Silva (Risque Ra-
bisque Papelaria); Renata Maria Nicolau (ACEG)

20/07 – Athaize de Oliveira Barbosa (Byoformula); 
Fabricio Christino Ramos (Plano Assist. Familiar 
NS Fátima)

21/07 -  Elaine Rodrigues dos Santos (Farmacia 
Santo Antonio – Beira Rio); Sonia Maria dos San-
tos (Lotérica Mercado do Ouro e Pani� cadora Ca-
tedral); Sonia Maria dos Santos Silva (Pani� cadora 
Catedral); Wanor Lucio Martim França (Imobiliá-
ria Wanor França)

22/07 – Iclea Maria Gi� oni dos Santos (Grupo da 
Fraternidade Irmão Altino); Camila Pereira de Mi-
randa (ACEG)

23/07 – Lea Almeida Mattosinho França (Latici-
nios Funky); Marcelo Medeiros Mirra (Passo a Pas-
so Calçados ); Miriam Chagas Fernandes da Silva 
(Wittlich-Teocenter)

25/07 – Lady Tunisse Penido (Imobiliária V Penido 
Empreendimento)

26/07 – Luci Marcelo de Lima Rocha (Constru 
Facil Andaimes)

27/07 – Geisa Conceição Prado B. Ferreira (Spee-
ch Idiomas);Julia da Silva Oliveira (Casa de Móveis 
Oliveira); Lissandro Viana Linhares (Escola Ven-
cer); Patricia Cristiano (Malicia Moda Intima e Sex 
Shop); Renata Helena Amaral de Carvalho (Mega 
Farma – Centro)

28/07 – Guilherme Klinkerfuss

29/07 – Carlos Eduardo Godoy (Godoy Seguros); 
Juliana Posch (Misturado LTDA ME); Natasha Fer-
reira Penque (Dimarck Esportes LTDA); Solange 
Maria Chamun Jeha (Fábrica de Imagens São Judas 
Tadeu ) 

30/07 – Kelly de Paiva França (Mercatto da Villa 
Restaurante)

31/07 – Liziane Regina Alves R Filippo (Anglo Ves-
tibulares)

Relatório Imobiliário Nacional
 Conheça as informações 
que você  recebe no relatório:
• Síntese cadastral
• Débitos no mercado
• Títulos protestados
• Parti cipações em empresas
• Informações de cheques
• Confi rmação de nome e en-

dereço através do telefone 
informado

• Consultas de telefone dos 
últi mos 36 meses

• Alerta de documentos e che-
ques roubados, furtados ou 
extraviados, informados pelo 
SOS Cheques e Documentos

• Probabilidade de inadimplência 
em um período de 18 meses

• Probabilidade de recuperação: 
em caso de débitos, é exibida a 
probabilidade de o consumidor 
pagar suas dívidas em um hori-
zonte de três a 12 meses

• Consultas anteriores específi -
cas do produto

• Consultas adicionais
• Informações sobre veículos e 

situação
• Informações sobre a empresa 

do parti cipante
Benefí cios
• Concede fi nanciamentos para 

consumidores com bom históri-
co de crédito

• Previna-
se de 
fraudes.
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Em comemoração aos seu 45 anos 
de atividades, a APAE de Guaratinguetá 
idealizou o Informativo APAE, que 
será divulgado bimestralmente e terá 
como objetivo, repassar informações 
sobre todas as atividades desenvolvidas 
pela APAE, seus atendimentos, suas 
parcerias, seus eventos e tudo mais que 
for importante para conhecimento da 
população de nossa cidade e região. 

O informativo APAE era um 
sonho da diretoria comandada pelo 
Presidente Marcio Chagas, que agora 
se tornou realidade e vem ao encontro 
dos anseios de todos aqueles que 
acompanham, ajudam e admiram os 
serviços prestados por esta entidade. 
No informativo número 1, além do 
repasse de informações gerais, das 
palavras do presidente e da diretora da 
escola, podemos encontrar entrevistas 
como o Sr. Celso Grohmann, que foi 
o primeiro presidente da APAE de 
Guaratinguetá, da Dª Marli Miléo, a 
mais antiga voluntária e que até hoje 
atua em ações bene� cientes em prol da 
entidade. Temos também, entrevistas 
com representantes de empresas 

APAE de Guarati nguetá lança seu informati vo

João Vaz, Vice-presidente da APAE, fala 
ao lado dos parceiros Marcus Soliva e 

Ricardo Teberga

parceiras, como são os casos do Sr. 
Willi Nass, diretor-presidente da BASF 
Guaratinguetá e o Sr. Marcus Soliva, da 
Guará Motor/Soliva Motors. 

O Informativo APAE tem o papel 
principal de ser uma ferramenta de 
prestação de contas da entidade junto 
à população, a � m de que todos aqueles 
que ajudam de uma forma ou de outra, 
possam saber como sua ajuda esta sendo 
importante para viabilizar os serviços 
prestados e as atividades que são 
exercidas diariamente junto aos alunos 
portadores de necessidades especiais.

O lançamento do Informativo APAE 
aconteceu no último dia 21/06/13, 
no Restaurante Sabor da Serra e teve a 
presença de cerca de 100 pessoas, entre 
diretores, empregados, colaboradores e 
parceiros, além dos vereadores Marcus 
Soliva, Orvile Teixeira e Dr. Regis, 
representando a Câmara Municipal. 
A presidente da ACEG, Srª Marcia 
Molina também compareceu e teve a 
oportunidade de 
falar para todos os 
presentes sobre a 
parceria de longa 
data entre ACEG 
e APAE.

Salão Social ACEG
Empresário! Realize seu 

evento corporati vo, treinamen-
to e qualifi cação profi ssional 
aqui na Associação Comercial. 

Temos um excelente espaço 
para até 100 pessoas em for-
mato auditório com privilegiada 
localização: área central de Gua-
rati nguetá.

Para Associados a taxa cobra-
da pelo aluguel é apenas a admi-
nistrati va. Aproveite!

Informações: (12) 3128-2205.

Seguro de Vida ACEG

Você que ainda não se cadas-
trou para ter direito ao Segu-
ro de Vida, não perca tempo, 
informe-se agora pelo tele-
fone (12) 3128-2200.

ASSOCIADO: 



11ACEG / Julho 2013

MODERNOMODERNOMODERNOMODERNOMODERNOMODERNOMODERNOMODERNOMODERNOMODERNOMODERNOMODERNOEMPRESÁRIOEMPRESÁRIOEMPRESÁRIOEMPRESÁRIOEMPRESÁRIOEMPRESÁRIOMODERNOMODERNOMODERNOEMPRESÁRIOMODERNOMODERNOMODERNOEMPRESÁRIOMODERNOMODERNOMODERNOEMPRESÁRIOMODERNOMODERNOMODERNOEMPRESÁRIOEMPRESÁRIOEMPRESÁRIOEMPRESÁRIOEMPRESÁRIOEMPRESÁRIOMODERNOMODERNOMODERNOEMPRESÁRIOMODERNOMODERNOMODERNOEMPRESÁRIOMODERNOMODERNOMODERNOEMPRESÁRIOMODERNOMODERNOMODERNO



12 ACEG / Julho 2013

MODERNOMODERNOMODERNOMODERNOMODERNOMODERNOMODERNOMODERNOMODERNOMODERNOMODERNOMODERNOEMPRESÁRIOEMPRESÁRIOEMPRESÁRIOEMPRESÁRIOEMPRESÁRIOEMPRESÁRIOMODERNOMODERNOMODERNOEMPRESÁRIOMODERNOMODERNOMODERNOEMPRESÁRIOMODERNOMODERNOMODERNOEMPRESÁRIOMODERNOMODERNOMODERNOEMPRESÁRIOEMPRESÁRIOEMPRESÁRIOEMPRESÁRIOEMPRESÁRIOEMPRESÁRIOMODERNOMODERNOMODERNOEMPRESÁRIOMODERNOMODERNOMODERNOEMPRESÁRIOMODERNOMODERNOMODERNOEMPRESÁRIOMODERNOMODERNOMODERNO


