
5º MEETING EMPRESARIAL5º MEETING EMPRESARIAL5º MEETING EMPRESARIAL
INDÚSTRIAS DE GUARATINGUETÁ E REGIÃOINDÚSTRIAS DE GUARATINGUETÁ E REGIÃO

METROPOLITANA DO VALE DO PARAÍBAMETROPOLITANA DO VALE DO PARAÍBA
INDÚSTRIAS DE GUARATINGUETÁ E REGIÃO

METROPOLITANA DO VALE DO PARAÍBA

Guara�nguetá - Ano 12 - Edição 149 - Julho/2016

ISO 9001



Patrick M. Silva
Diretor da ACEG

EXPEDIENTEEDITORIAL

Alexandre Dias
Presidente da ACEG

Associação Comercial e Empresarial de Guara�nguetá02

Informativo da Associação Comercial e 
Empresarial de Guaratinguetá

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 67 
Guaratinguetá/SP - (12) 3128.2200

www.aceguaratingueta.com.br

Presidente: Alexandre Dias
Vice-Presidente: Silmara Bitencourt da Silva
1º Secretário:  Guilherme F. Ribeiro Câmara
2º Secretário:  Vanessa A. de Castro Cunha
1º Tesoureiro: Ricardo Junqueira Teberga
2º Tesoureiro: Izilda A. Marcelino Moreira
Vogais: Clederson Finger, Irlandês Zachi Naufal e João Bosco 
Jardim

Conselho Fiscal: Ivan Pagotti Lopes, Maria Teresa Coelho 
Sampaio e Wedson de Paula
Suplente de Conselho Fiscal:  Ana Maria Cavalca, Edmilson 
Silva Pereira e José Francisco Ferraz
Conselho Deliberativo: Alfredo Yoshito Koga, Antonio Augusto 
Ribeiro, Carlos Eduardo Rodrigues Pereira, Davide Cappellino, 
Ivone Ribeiro Varella Issa, Luiz Adolfo Belekevicius, Marcelo 
Fernando de Castro, Marcos Antonio da Silva Ramos, Marcus 
Augustin Soliva, Nesken Diniz, Patrícia Gonçalves, Patrick 
Marcelino Silva, Paulo Roberto Gonçaves Diogo e Paulo Santos 
Klinkerfuss
Suplentes: Flávia Caltabiano de Sampaio Vianna Taques 
Bitencourt, Beatriz dos Santos Fialho Bonini, Edson Carvalho 
Reis, Eduardo Luiz Filippo Braga
Conselho Nato: Jorge Issa, Armando Joaquim Fernandes 
Xavier, Antonio de Oliveira Neto, Antonio Carlos Caltabiano, Luiz 
de Oliveira França, Georges Habib França Nicolas e Márcia 
Aparecida Bandeira Molina.

JORNALISTA RESPONSÁVEL
Nicolas Nathan - MTB 0080041/SP
jornalismo@aceguaratingueta.com.br

EDITORA
Edluce Silva .  comunicacao@aceguaratingueta.com.br

DEPARTAMENTO COMERCIAL
Gisele Andrade . comercial@aceguaratingueta.com.br

PROJETO GRÁFICO E IMPRESSÃO 
i9 Design e Soluções Gráficas - Lorena/SP 
(12) 3301.0677 . 98151.8583

TIRAGEM: 2.000 exemplares

Registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas 
de Guaratinguetá sob o nº 16 das folhas vºe.

 Prezados colegas leitores, 
não é segredo para ninguém que o 
ano de 2016 tem sido desafiador 
para a economia e política brasilei-
ra. Diante desse cenário, é necessário 
pensar em estratégias alternativas 
para atingirmos bons resultados. As 
adversidades são momentâneas e 
sempre representam uma oportuni-
dade de reavaliar os objetivos, a 
estratégia e focos de atuação, ali-
nhando-os às necessidades atuais e 
futuras dos negócios. É preciso ver o 
momento como uma oportunidade 
para a empresa rever seus processos 
e otimizar recursos, pensando sem-
pre em soluções que atenderão às 
necessidades dos nossos clientes.
 Nesse sentido, precisamos 
estar cada vez mais próximos dos 
nossos clientes para entender e 
poder atender suas demandas. A 
BASF, por exemplo, tem trabalhado 
com cinco pilares de excelência que 
ajudam a atender às expectativas 

dos clientes e manter o crescimento 
sustentável. Esses comportamentos 
de excelência são: espírito de equipe, 
excelência na execução, atitude de 
dono, foco em pessoas e foco no 
cliente.
 Acreditamos que esses com-
portamentos são a base para o nosso 
trabalho e podem nos ajudar a atingir 
nossos objetivos. Percebemos que 
investir em inovação e excelência é 
fundamental para atender às expec-
tativas dos clientes e assegurar a 
competitividade e a sustentabilida-
de dos negócios. Ciente desse cená-
rio, temos implementado uma pro-
funda política focada no relaciona-
mento com o cliente, com o objetivo 
de gerar ainda mais valor. Nos empe-
nhamos para estar ainda mais próxi-
mos de nossos parceiros, de forma a 
aprimorar a gestão da carteira de 
pedidos e fomentar novas oportuni-
dades de vendas.
 Além disso, percebemos que, 

 Caro leitor,

 No dia 16 de julho, co-
memora-se o dia do empresário do 
comércio, uma das profissões mais 
antigas da humanidade. Portanto, 
parabenizo todos os comerciantes 
pelo espírito empreendedor que 
transforma o país. Costumo dizer 
que ser comerciante é mais do que 
um trabalho, é nossa cultura.
 Hoje, o comércio brasileiro é 
muito forte, e mesmo com os 
obstáculos que dificultam nosso 
trabalho, somos nós quem mais 
geramos renda e empregos no 
Brasil. Mesmo com as quedas 
registradas nos últimos anos, o 
avanço do país se deve muito ao 
nosso trabalho diário.
 A ACEG parabeniza todos 
os empresários do comércio 
varejista, atacadista e de serviços 
pelo seu dia. Bem como, a todas 
as pessoas que de alguma for-
ma contribuem para o desen-
volvimento do comércio no país, 
especialmente, os comerciários que 
dão o suporte necessário para que 
as empresas possam empreender e 

fazer a economia girar.
 Como profissional da área, 
digo que devemos aprender sempre 
com os erros e repassar nossos 
conhecimentos e valores às pró-
ximas gerações. Orgulhando-nos de 
tudo o que conquistamos, sem nos 
esquecermos de que precisamos 
contribuir ainda mais para um fu-
turo promissor.
 Por fim, convido você a 
prestigiar a 5ª edição do Meeting 
Empresarial (informações na pág. 
4). Bem como, a 4ª edição do 
Festival de Tira Gosto, iniciativa da 
Aceg para fortalecer a economia 
local e promover a gastronomia da 
cidade, de 11 a 14 de agosto, na Praça 
Conselheiro Rodrigues Alves.

cada vez mais, a inovação é resulta-
do da troca de experiências. Dessa 
forma, apostamos na colaboração de 
parceiros para desenvolver soluções 
que colaborem para o futuro susten-
tável. Essa é a maneira que a BASF 
enxerga para assegurar o sucesso 
dos clientes e companhia.
 Acredito que você empresá-
rio também já tenha uma estratégia 
para o cenário econômico atual. Fo-
co no cliente também está em sua es-
tratégia? Qual o diferencial que você 
tem proporcionado ao seu cliente? 
Boa sorte e sucesso ao seu negócio!
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01. O diretor Vicente Silva participou da missa solene no Santuário Frei Galvão, 
durante assinatura de doação de terreno para ampliação do Santuário 02. Em maio, o 
projeto ‘Aceg no seu bairro’ foi realizado no bairro Cohab, oferecendo serviços 
gratuitos a toda comunidade 03. O presidente Alexandre Dias prestigiou o momento 
em que o Cardeal Dom Raymundo Damasceno recebeu o título de Cidadão 
Honorário de Guaratinguetá 04. Em junho, a equipe Aceg esteve no bairro São 
Manoel, levando serviços gratuitos a toda comunidade, através do projeto “Aceg no 
seu bairro” 05. O presidente Alexandre Dias participou da cerimônia para assinatura 
de ordens de serviço para recapeamento de ruas do Centro Comercial de 
Guaratinguetá 06. Em reunião com representantes da Prefeitura de Guaratinguetá, a 
Aceg doou todo lucro arrecadado no projeto ‘Liquida Guará’, ao Fundo Social de 
Solidariedade 07. Aceg visita a “Casa E – Inovação e sustentabilidade a serviço da 
construção”, através do CCC da Basf, para conhecer as soluções da Casa Econômica 
08. Entrega dos certificados do Prêmio Prefeito Empreendedor, no auditório do 
Senac, em Guaratinguetá 09. Reunião mensal da Diretoria Aceg, marcada pela 
despedida do Sr. diretor Davide Cappellino, presidente da AGC Vidros do Brasil, 
transferido para Bélgica 10. Na noite de São João, a Equipe Aceg se reuniu para um 
happy hour temático, comemoração marcada por símbolos e culinária típica das 
Festas Juninas 11. Aceg investe na capacitação de seus colaboradores, através de 
uma parceria com o professor Marcio Espadas - curso “Atendimento ao Cliente”. 
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EXAMES 
- Admissional 
- Demissional  
- Periódico  
- Retorno ao trabalho 
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EM PAUTA

 O V Meeting Empresarial – 
Indústrias de Guaratinguetá e 
Região Metropolitana do Vale do 
Paraíba será realizado no dia 28 
de julho, às 18 horas, no Complexo 
Químico da Basf, localizado na 
Rua Idrongal, 287 – Engenheiro 
Neiva.
 O tema da quinta edição é 
“Inteligência e Experiência na 
superação das adversidades. O 
futuro é agora!”. Segundo o 
presidente da ACEG, Alexandre 
Dias, a finalidade do encontro 
“é discutir algumas medidas 
necessárias para o aprovei-
tamento das oportunidades em 
tempos de adversidade”.
 A palestra magna será 
ministrada pela economista 
Victoria Coates Werneck, que 
atuou como chefe do Banco 
Suíço de Investimentos UBS e 
Economista Sênior do Depar-
tamento Econômico da Confe-
deração Nacional da Indústria.
 O evento exclusivo para 
profissionais do segmento indus-
trial – empresários, dirigentes, 
gestores, executivos e outros – 
exige cadastramento prévio 
e as vagas são limitadas. Para 
participar, é necessário preencher 
a ficha, disponível no site da 
ACEG, e enviá-la para o e-mail: 
cadastramento@aceguaratinguet
a.com.br. As inscrições seguem até 
o dia 25 de julho.
 Mais informações: (12) 
3128-2215 / 3128-2217.

 Após audi-
toria externa rea-
lizada na segunda-
feira (20), a ACEG – 
Associação Co-
mercial e Empre-
sarial de Guaratin-
guetá mantém sua 
certificação ISO 
9001:2008, con-
quistada em junho 
de 2015. O auditor 
líder da SGS Brasil, 
Edgard Ongarelli, e a especialista 
jurídica, Paula Bourin, passaram o dia 
analisando os processos normati-
zados – controle de documentos e 
registros, desempenhos dos indica-
dores e metas, treinamento dos 
colaboradores, entre outros – e ava-
lizaram a continuidade, uma vez que 
a entidade atendeu a todos os requi-
sitos da Norma de Gestão da Qua-
lidade.
 O presidente da ACEG, Ale-
xandre Dias, ressaltou a importância 
dessa manutenção e mais uma vez 
manifestou satisfação com a equipe 
de colaboradores. “Mais difícil 
do que conquistar o Selo é manter 
os procedimentos normatizados, 
e esse resultado positivo (ma-
nutenção do Sistema de Gestão da 
Qualidade) é fruto da dedicação da 
equipe, que tem prestado serviços 
com exce lênc ia  às  empresas 
associadas”.
 A ACEG passou pela primeira 
auditoria de manutenção, uma 
exigência anual para manter a certi-
ficação ativa e continuar com o título 
de certificada ISO 9001:2008, 
enquanto a recertificação das 
normas é feita a cada três anos. 

“Através do Sistema de Gestão da 
Qualidade conseguimos buscar 
melhorias contínuas, adequando os 
procedimentos à realidade da 
entidade, garantindo a excelência 
no trabalho”, comentou a co-
ordenadora de qualidade, Pamela 
Ribeiro. “A cada auditoria conse-
guimos a comprovação de que o 
sistema de gestão está sendo eficaz”, 
finalizou.

ISO 9001

 A sigla "ISO" refere-se à 
International Organization for 
Standardization, organização não 
governamental presente em cerca 
de 170 países. A ISO 9001 é um 
conjunto de normas de padro-
nização internacional para um 
determinado serviço ou produto, a 
fi m  d e  q u e  a  q u a l i d a d e  d o s 
mesmos seja permanentemente 
melhorada, sempre com foco no 
cliente.
 A  A C E G  o f e r e c e  a o s 
associados um serviço de consultoria 
rápido, simples e sem burocracia e 
altos custos, para a implementação 
da ISO 9001.

ACEG promove 
o V Meeting 
Empresarial

ACEG mantém Certificação ISO 9001

O auditor Ongarelli reunido com o presidente Alexandre Dias,
a gerente Edluce Silva e a coordenadora de qualidade Pamela
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EM PAUTA

“Gostar de desafios é um elemento fundamental 
para fazer carreira” 

 O presidente da AGC Vidros 
do Brasil, Davide Cappellino, de 46 
anos, sabe muito bem que não che-
gou ao cargo que ocupa por acaso. 
Natural de Piemonte, uma região si-
tuada no Norte da Itália, graduado 
em Engenharia Nuclear pelo Politec-
nico di Torino e com MBA em Marke-
ting Estratégico pela Universidade 
de Bruxelas, Davide entrou na 
companhia em 1996 e trabalhou em 
várias áreas da empresa. Em uma 
entrevista exclusiva, Davide fala da 
sua trajetória profissional.

Empresário Moderno – Onde iniciou 
sua carreira?
Davide Cappellino – Na época da fa-
culdade de Engenharia Nuclear, eu 
trabalhei em uma empresa familiar. 
Depois de terminar a engenharia, eu 
entrei na AGC, onde estou há vinte 
anos.

E. M. – Como foi sua trajetória na 
AGC?
D. C. – Iniciei em uma planta da AGC 
em Piemonte, como engenheiro de 
produção; depois atuei em outras á-
reas como serviço de apoio e com-
pras. Depois fui transferido para a 
Bélgica, para montar um centro de 
compras europeu. De lá, voltei para 
Itália como diretor da planta da 
minha cidade, depois virei Country 
Manager (Gerente Nacional) respon-
sável pelas atividades da AGC na Itá-
lia e voltei na Bélgica como diretor de 
estratégia. Foi quando recebi a mis-
são de desenvolver um estudo para 
construir uma fábrica e entrar no 
mercado brasileiro. Em 2011, cheguei 
a Guará, e assim começou nossa a-
ventura com a construção do time, da 
fábrica e o desenvolvimento do mer-
cado. Foi minha primeira experiência 
como presidente, tocando todas as 
áreas.

E. M. – O que mudou na sua vida 
após sua passagem pelo Brasil, 
como presidente da AGC?
D. C. – Foi uma experiência inesque-
cível a nível pessoal e profissional 
também. Na minha vida pessoal 
mudou muito, porque minha família 
foi muito marcada pelo Brasil, as mi-

nhas filhas se tornaram brasileiras, 
elas chegaram aqui com três anos e 
agora levamos de volta para a Europa 
duas brasileiras, até em casa nós fala-
mos português. Profissional porque 
não acontece todo dia, acontece mui-
to raramente, de ter a oportunidade 
de montar uma empresa a partir do 
zero. Nós aprendemos uma coisa 
fantástica que os brasileiros têm – o 
poder do coração, da abertura, da e-
moção, elemento fundamental para a 
humanidade. Na Europa, a cultura nos 
força a usar mais o cérebro do que o 
coração. Vou levar isso comigo para 
sempre.

Leia a entrevista na íntegra, no site da
ACEG – www.aceguaratingueta.com.br

E. M. – Muitas pessoas estudam nas 
melhores universidades, mas não 
assumem cargos de liderança. Onde 
esses profissionais costumam errar 
na carreira?
D. C. – Nos comportamentos! Porque 
as universidades passam conheci-
mento, um elemento importante na 
vida, pois não dá para tomar decisões 
importantes se você não tem um 
conhecimento e uma experiência di-
reta ou adquirida através do estudo. 
Mas os comportamentos se cons-
troem acima da base do conheci-
mento e isso faz a diferença.

E. M. – Considerando o desafio de 
inaugurar a primeira fábrica da AGC 
na América do Sul (Brasil), o que se 
leva de lição para o desafio de 
gerenciar uma fábrica na Bélgica?
D. C. – Que as pessoas são chave. Nós 
engenheiros, muitas vezes nas indús-
trias, temos a tendência de pensar 

em máquinas, processos produtivos 
e produtos. Mas o que faz a diferença 
são as pessoas. Então o que levo da 
minha experiência brasileira para a-
plicar nesse novo desafio, é focar 
sempre nas pessoas. Outra lição é o 
elemento emocional das pessoas. A 
motivação pode fazer uma diferença 
enorme no desempenho e nos 
resultados.

E. M – Sobre sua experiência na 
diretoria da ACEG, faço dois ques-
tionamentos: Qual a importância da 
entidade para a classe empresarial? 
E qual a relevância da participação 
ativa dos diretores?
D. C. – A ACEG tem um papel funda-
mental em Guará. É uma das pou-
quíssimas vozes independentes que 
têm o respeito da comunidade e seja 
fora dos esquemas políticos, repre-
sentando os interesses da população 
como interlocutor oficial. Agora dei-
xando Guará, recomendo ao presi-
dente e aos diretores que continuem 
com esse trabalho. Não tenham 
medo de assumir ainda mais respon-
sabilidade e continuem atuantes. A 
entidade tem vários pilares, é forne-
cedora de serviços, é uma mesa de 
discussão entre os associados e é 
uma interlocutora da sociedade. 
Então quanto mais participação tiver, 
mais efetivas serão as decisões.

E. M. – Por fim, diante do atual cená-
rio econômico brasileiro, que men-
sagem você deixa para os empre-
sários?
D. C. – Que precisamos confiar no 
Brasil. Eu tenho certeza que o Brasil 
tem um potencial enorme de cresci-
mento pela população jovem e pelos 
recursos naturais que tem. Mesmo 
com todos os problemas políticos 
brasileiros, o Brasil é uma grande de-
mocracia, na qual acontecem coisas 
como as que estão acontecendo ho-
je, mas o país tem estrutura política 
constitucional para conseguir resol-
ver todos os seus problemas, talvez 
em um tempo mais longo do que 
queríamos, mas o Brasil vai resolver 
os seus problemas.
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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
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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).

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 Sula-
mérica 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 exclusivi-
dade de uso e licenciamento. Através de 
parceria com a Vilage Marcas e Patentes, 
o associado recebe atendimento e des-
conto 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 Empresarial – Um 
pronto atendimento para 
o empresariado local. Re-
ceba dicas e auxílios bási-
cos sobre as diferentes á-
reas (vendas, compras, fi-
nanceira e recursos huma-
nos) 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
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Perfumes e Cosméticos
Nacionais e Importados

Linha Profissional para Tratamento de Beleza

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

(12) 3125.4295    (12) 99773.8363
Entrega em Guará e Aparecida

Segunda a Sábado das 10 às 14h30

Aceitamos cartões:

Marmitex

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

CALENDÁRIO

09 - Revolução de 1932

JULHO

AGENDA

JACOFER - (12) 3132-1030

AC PARK - (12) 3013-9838

RADIO TAXI - (12) 3125-2452

INSTITUTO MIX DE PROFISSOES
(12) 2103-1062

ESPLANADA MOVEIS
(11) 4588-6893

VALE TURBOS - (12) 3127-9765

GASTROCLINICA 
GUARATINGUETA LTDA
(12) 3132-8085

DOLCE LUXO - (12) 9 9133-4225

NOVOS ASSOCIADOS

OFICINA MARKETING EM TEMPO 
DE CRISE (SEBRAE)
Data: 07 de Julho
Horário: 18h às 22h
Investimento: R$ 90,00 por partici-
pante (pode ser dividido em 3x)
Local: Salão da ACEG

P.S. EMPRESARIAL
Data: 21 de julho
Horário: 14h às 17h
Local: Salão da ACEG
Informações: (12) 3128-2215

13º FESTIVAL DA TRUTA DO 
GOMERAL
Data: 7 a 10 de julho

07 de Julho 
Almoço: Som Mecânico 
Noite: Banda Village – Estilo Variado

08 de Julho 
Almoço: Som Mecânico 
Noite: Banda KM 80 – Estilo Rock 
anos 70, 80 e 90

09 de Julho 
Almoço: Banda Requinte – Estilo 
Samba Raiz 
Noite: Banda Paulo Meyer & The 
Thunderheads – Estilo Rock’nrol, 
Blues

10 de Julho 
Almoço: Flávio Pirica – Estilo MPB 
Noite: Banda Paulo Meyer & The 
Thunderheads – Estilo Rock’nrol, 
Blues
Local: Pousada Donana
Informações: (12) 9 97786099 – 
Dona Ana.

CONSULTORIA DE BELEZA 
(SEBRAE)

Data: 13 de julho
Horário: 9h às 12h
Local: Salão da ACEG
Informações: (12) 3128-2215

CONSULTORIA ALIMENTAÇÃO 
FORA DO LAR (SEBRAE)
Data: 27 de julho
Horário: 9h às 12h
Local: Salão da ACEG
Informações: (12) 3128-2215

CONSULTORIA DE HOTELARIA 
(SEBRAE)
Data: 03 de agosto
Horário: 9h às 12h
Local: Salão da ACEG
Informações: (12) 3128-2215

MEETING EMPRESARIAL
Data: 28 de julho
Horário: 18h às 22h
Local: Complexo Químico da Basf
Informações: página 4

NA MEDIDA FINANÇAS
Data: 11, 12, 13, 14 e 15 de julho
Horário: 18h às 22h
Investimento: R$ 260,00
Local: Sebrae Guaratinguetá
Informações: (12) 3128-9600

NA MEDIDA MARKETING
Data: 18, 19, 20 e 21 de julho
Horário: 18h às 22h
Investimento: R$ 240,00
Local: Secretaria de Turismo de 
Guaratinguetá
Informações: (12) 3128-9600

SEI FORMAR PREÇO
Data: 26 de julho
Horário: 14h às 18h - Gratuita
Local: Sebrae Guaratinguetá
Informações: (12) 3128-9600
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 A tradicional e grandiosa 
Festa Junina da APAE de Guara-
tinguetá, neste ano de 2016 teve 02 
novidades em relação às suas datas, 
primeiro que mudou o mês de 
realização, que nos anos anteriores 
ocorriam no mês de Julho e em 2016 
passou para o mês de Junho, 
entrando ainda mais no clima das 
festas juninas. A outra alteração foi 
feita em atenção aos vários pedidos 
das pessoas que anualmente fre-
quentam a festa e queriam que ela 
se estendesse até o sábado, já 
que ela sempre acontecia em 02 dias, 
nas quintas e sextas-feiras. Como 
fazer 03 dias de festa seria lo-
gisticamente difícil, a diretoria 
resolveu então alterar os dias para a 
sexta-feira e sábado, neste ano, dias 
17 e 18/06.
 Com a grande aceitação da 
festa de 2016, a tendência é que a 
diretoria mantenha os dias de sexta-
feira e sábado para os anos futuros, 
pois as pessoas que compareceram 
em massa ao evento, aprovaram as 
mudanças e contribuíram de forma 
muito generosa para o sucesso do 
evento.
 Foram 02 noites de muita 
festa,  pipoca,  quentão,  chur-
rasquinho, cachorro quente e, em 
especial, solidariedade. Além das 
comidas e bebidas tradicionais desta 

Festa junina da APAE de Guaratinguetá 
é sempre um sucesso

época, que satisfizeram todos os 
paladares, até mesmo dos mais 
exigentes,  a festa teve muita 
animação com as quadrilhas dos 
alunos e professores da APAE, que 
dançaram e balançaram os quadris 
de todos os presentes.
 U m a  vez  m a i s ,  to d a  a 
diretoria, colaboradores e vo-
luntários da APAE, estiveram juntos 
para que a infra-estrutura fosse 
montada e as barracas pudessem 
servir todas as delícias e atrações 
preparadas com muito carinho pelo 
presidente Neilor Torres e toda a 
equipe APAE.
 Depois de tantos anos de 
sucesso, que tal incluir a Festa Junina 
da APAE no calendário turístico e 
cultural de Guaratinguetá?
 Parabéns APAE... Ô festão 
bão sô!!!

 Em junho, a Associação 
Comercial e Empresarial de Guara-
tinguetá lançou a “Biblioteca na 
Aceg”, com o objetivo de promo-
ver o incentivo à leitura dentro da 
empresa e contribuir para que os 
gestores e colaboradores ampliem 
sua formação cultural. 

 Para o fortalecimento desse 
projeto, a entidade conta com seu 
apoio na doação de livros e revistas 
que correspondam ao segmento 
empresarial (gestão, inovação, 
desenvolv imento sustentável , 
serviços financeiros, entre outros). 
Mais informações: (12) 3128-2217

Doação de Livros - Biblioteca na Aceg



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

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

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

R. Pedro Cappio, 170 - Pedregulho - Guaratinguetá
(próximo ao colégio Costa Braga)

3125.4295 / 99773.83633125.4295 / 99773.83633125.4295 / 99773.8363
DISKDISKDISK

Juninho Delivery Juninho Delivery

Entrega em Guará Entrega em Guará 
e Aparecidae Aparecida

Entrega em Guará 
e Aparecida

(12) 3133-7088
loja@reidasbalancas.com

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

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.

ENCONTRE

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

www.destraconsultoria.com.br



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

3133.3350/3133.2140

3133.5304

Ideal Centro Automotivo 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

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.

SEMETRA 3035.2110 / 3122.5716Assessoria e Medicina do Trabalho

Arte, Terapia e Cursos

UNITAU EAD (12) 3629.2992/3629.2993

FHO/UNIARARAS

3128.2205

3132.7499Softvale Informática

0800 770 44 55Graduação e Pós-Graduação EAD

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

Clube ACIU - 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

Sala, Cursos e Treinamentos

Concurso, Pós e MBA

Eventos, Festas, Cursos e Treinamentos

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

Radio Táxi Serviços de Táxi 3125.2452/99705.2452

Pousada Taquaral

Instituto Mix de Profissões- Guaratinguetá Curso Profissionalizante (12) 2103.1062/ 99257.0990

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

