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l Chegou a primavera! Com ela, 

celebramos os 75 anos da Enti da-
de em um coquetel no qual pude-
mos receber nossos associados, 
amigos e parceiros para homena-
gearmos empresas que se desta-
caram no cenário empresarial ao 
longo deste últi mo ano. Muitas 
são as conquistas que agora co-
memoramos...

A certi fi cação da ISO 9001:2008 
está cada dia mais próxima com o 
andamento de nossas reuniões 
em grupo para implantação de 
nossas normas de qualidade. Esta 
é uma grande vitória por ser um 
sonho da atual diretoria, desde 
que assumi a presidência desta 
casa há mais de 4 anos, me pro-
pus o desafi o de estabelece r pro-
cedimentos que garantam a sati s-
fação total de nossos associados 
e, agora, estamos a pouco passos 
de efeti vamente certi fi car a Asso-
ciação Comercial e Empresarial de 
Guarati nguetá. 

Também agora já estamos pre-
parando a campanha promocio-
nal para o Natal, serão muitos e 
variados prêmios que estamos es-
colhendo a dedo para presentear 
o consumidor que presti giar o 
comércio de nossa cidade duran-
te a época de vendas do fi nal do 
ano, melhor período para o setor. 
Realizar campanhas promocionais 
é uma característi ca de nossa en-
ti dade que já as organiza há mais 
de 40 anos com o objeti vo de in-
crementar as vendas de natal ao 
mesmo tempo em que valoriza 
e presenteia o consumidor que 
comprar nas lojas parti cipantes. 

Você lojista, não pode fi car fora 
dessa! Para parti cipar basta entrar 
em contato com nosso departa-
mento comercial e adquiri cupons 
que serão distribuídos aos cientes 
que comprarem em sua empresa 
durante o período de vigência da 
campanha.

E por falar em vendas de fi nal de 
ano, outubro chegou trazendo com 
ele as oportunidades de negócios 
inerentes ao período. É chegada a 
hora de preparar sua loja para re-
ceber os clientes que sempre che-
gam nesta época. Com a injeção de 
dinheiro proporcionada pelo paga-
mento das primeiras parcelas do 
décimo terceiro, o comércio já pode 
se preparar para a melhor época do 
ano para aquecer as vendas, pen-
sando na melhor maneira de atrair 
clientes. 

Espero que você leitor possa 
aproveitar todas as informações 
que lhes trazemos neste informati -
vo. Desejo a todos um óti mo  mês 
de outubro. 

Bons negócios e boa leitura!
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Estamos próximos à concreti zação 
de uma das mais defendidas causas 
abraçadas pela ACEG: a Zona Azul. A co-
brança para estacionamento em áreas 
denominadas de “Zona Azul” está em 
vias de concreti zação pela Prefeitura de 
Guarati nguetá. O processo de implan-
tação agora está na fase de licitação e 
deve ser fi nalizado ainda este mês.

“Nós sempre lutamos para que 
este momento chegasse e agora 
já o visualizamos. A implantação 
da Zona Azul é uma bandeira de-
fendida pela Associação Comercial 
para que o acesso do consumidor 
às empresas que estão, principal-
mente, no Centro e demais regiões 
de tráfego intenso, seja facilitado 

 Zona Azul deve ser oficializada ainda este ano

A polícia de São Paulo investi ga 
um novo golpe por meio de bole-
tos bancários. Golpistas fraudam 
o número do código de barras das 
contas para desviar o dinheiro dos 
pagamentos. Uma pessoa foi pre-
sa em fl agrante sacando o dinheiro 
desviado. 

Segundo a polícia, depois que a 
numeração do código de barras é 
trocada, o dinheiro pago vai para 
a conta corrente dos criminosos. 
O delegado Eduardo Gobbetti   ex-
plica que a adulteração acontece 
por pessoas que trabalham nas 
empresas. 

“São pessoas que trabalham 

de modo que as vendas não sejam 
prejudicadas pela falta de estacio-
namento ”, refl ete Márcia Molina.

De acordo com o Diretor do De-
partamento de Trânsito, Marcelo 
Pazzini, “estamos na fase na qual 
as empresas parti cipantes podem 
apresentar seus recursos. Temos 
três empresas parti cipando do 
processo, nossa meta é que, em 
20 dias, já tenhamos terminado 
os procedimentos e seja defi nida a 
empresa vencedora da concessão 
para que assinemos o contrato”.

A empresa que vencer o proces-
so licitatório irá operar com parquí-
metros e a área de cobertura inclui 
toda a área central, Avenida João 

Pessoa, as imediações de hospi-
tais, da rodoviária, os fundos do 
shopping da cidade e algumas 
regiões do Pedregulho.

“Entre os benefí cios que vi-
sualizamos com a implantação 
da Zona Azul é a rotati vidade das 
vagas, especialmente na área do 
centro comercial, que permiti rá 
que mais consumidores possam 
ter o acesso facilitado para rea-
lizar sus compras”, pondera Paz-
zini.

O processo de licitação teve 
início em meados de abril e deve 
ser fi nalizado, segundo meta es-
tabelecida pelo Departamento 
de Trânsito, ainda em outubro.

 Polícia investiga quadrilha que adultera boletos bancários

Dinheiro desviado já chegou a R$ 2 milhões; uma pessoa foi presa em fl agrante

nas empresas e têm acesso a in-
formação, ou que prestam servi-
ço para eles, porque só eles têm 
como adulterar e saber quando 
acontece o pagamento”.

Em apenas um inquérito da De-
legacia de Investi gações sobre Es-
telionato de São Paulo, o prejuízo 
chega a mais de R$ 2,5 milhões. As 
víti mas são de hospitais e univer-
sidades, em sua maior parte, que 
pagaram a conta em dia.

De acordo com o delegado, 
sempre que o consumidor for pa-
gar uma conta, deve pedir ao fun-
cionário do banco para confi rmar 
o nome do cedente. 

“Se o valor foi muito alto, o 
cliente deve pegar a fatura direta-
mente no local emitente, difi cul-
tando mais a fraude”.

A polícia investi ga esse ti po de 
fraude há três anos. Em alguns ca-
sos foram desviados até R$ 2 mi-
lhões. Para aplicar o golpe, a qua-
drilha precisa saber da existência 
da fatura, o valor exato a ser pago 
e os dados da pessoa que vai rece-
ber o boleto pelo correio.

Empresário fi que atento. Previ-
na-se! Acompanhe seus pagemen-
tos para se certi fi car de que foram 
computados para saldar a dívida 
correta.

Fonte: R7
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Queda da Ponte Metálica em 
Guaratinguetá completa 27 anos

Em outubro de 1987 caía em Guarati nguetá a 
ponte que ligava o Pedregulho ao Centro, conhe-
cida como Ponte Metálica. Construída no século 
XIX, em substi tuição a anti ga ponte de madeira 
que unia os dois lados da cidade.

Em memória deste momento marcante da 
história , nosso Diretor Paulo Klinkerfuss, divide 
conosco suas impressões deste dia em uma crôni-
ca que reproduzimos nesta página:

E a chamada carinhosamente Ponte Velha caiu!
Até parece que, num gesto de protesto  se despediu 

de todos nós.
Até parece que se considerando relegada a um se-

gundo plano, em represália ruiu.
Relegada por que na sua juventude fora a única, a 

melhor, a mais procurada e mais movimentada.
Depois vieram a Ponte Nova e a Novíssima, respec-

ti vamente e sua importância já diminuiu.
Aí sim ela fi cou reduzida a uma só mão e chegaram 

a questi onar sua uti lidade.
Nunca teve um carinho, nunca teve uma maquia-

gem sequer.
Pelo menos nesses últi mos trinta, quarenta anos.
Então ela, a querida Ponte Velha decidiu: Vou dei-

xar de existi r.
Mas sem ódio, apenas triste. E assim  foi.
Num domingo, dia 18 à  tarde, quando  tudo estava 

calmo em nossa Guarati nguetá, a Ponte Velha, respei-
tosamente, avisou antes. E para que não fi zesse víti -
ma, primeiro  com um grande estalo para dali a algum 
tempo ruir fragorosamente para tristeza de todos nós 
que gostamos tanto das coisas de Guarati nguetá.

19 de Outubro de 1987, 10 
horas, segunda-feira

Texto de Paulo Klinkerfuss - Diretor ACEG



EMPRESÁRIO
 MODERNO

ACEG / OUTUBRO DE 2014 5



EMPRESÁRIO
 MODERNO

ACEG / OUTUBRO DE 20146

A
co

n
te

ce
u

ACEG celebra 75 anos de 
associativismo 

A Associação Comercial e Empresarial de Guarati nguetá comemorou em setem-
bro 75 anos de fundação. Para celebrar este momento histórico para a Enti dade, 
associados, parceiros e amigos, esti veram presentes ao coquetel comemorati vo pro-
movido pela Casa do Empresário. Na ocasião, foram homenageadas empresas que 
se destacarm no cenário municipal no últi mo ano. Nesta edição receberam placas 
de homenagem o SICREDI e a empresa Teberga e Fernandes. A RA 6, regional da 
FACESP (Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de São 
Paulo) também foi homenageada. A ACEG também mereceu destaque ao receber 
da Câmara Municipal uma placa pelos serviços prestados à cidade.

Confi ra os melhores momentos nas fotos.
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Relatório resumido da pessoa jurídica que contempla infor-
mações cadastrais e restriti vas da empresa, bem como in-
formações básicas de composição societária, com opção de 
consulta ao Score Crédito PJ. Auxilia na análise e no acompa-
nhamento da empresa no mercado
CARACTERÍSTICAS 
•Informações cadastrais: CNPJ, condição do CNPJ, razão so-
cial, nome fantasia, data de fundação, inscrição estadual, si-
tuação da inscrição estadual, endereço completo, telefone, 
natureza jurídica, ati vidade econômica e segmento. 
•Informações contratuais: composição societária – CPF, 
nome e/ou CNPJ, razão social dos sócios/administradores. 
•Informações restriti vas: falência e recuperação judicial, tí -
tulos protestados, ações cíveis, cheques sem fundos. 
•Consultas anteriores: total de consultas realizadas nos úl-
ti mos 12 meses. 
•Informações complementares: alerta de fraudes, acesso 
ao detalhamento dos sócios e outras parti cipações através 
do relatório Parti cipante. 
DIFERENCIAIS
•Em conjunto com o Score de Crédito PJ subsidia análises de 
clientes novos, renovação de limites ou reati vação de clien-
tes. 
•Possui indicador apontando a existência de restriti vos para 
os sócios da empresa. 
•Possibilita ao cliente aprofundar o detalhamento da con-
sulta através do acesso ao relatório do Parti cipante (sócio). 

BENEFÍCIOS 
•Possibilita o detalhamento do parti cipante, seja ele pessoa 
fí sica ou jurídica; 
•Acesso ao banco de dados com qualidade reconhecida; 
•Permite ajustar a oferta de credito dos clientes atuais; 
•Minimiza os riscos durante a concessão de crédito; 
•Auxilia a concreti zar negociações rentáveis. 

Dica: para consultas ao CNPJ de uma fi lial, as informações 
restriti vas e complementares são consolidadas em um único 
relatório com os dados do CNPJ matriz. O único bloco com 
dados referentes ao CNPJ fi lial consultado é o campo de in-
formações cadastrais.

Fonte: Boa Vista Serviços
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881- SCPC/RELATÓRIO 
SINTÉTICO- NACIONAL

Cód. 2356 – Fire Services – (12) 3132-1471

Cód. 2353 – Work Med – (12) 3133-3631

Cód. 2354 – Loren Seg – (12) 3136-4040

Cód. 2355 – V.M. Auto Mêcanica – (12) 
98139-2234

Novos Associados
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Aniversariantes de Outubro
01/10 – Ramon Azevedo Bustamante (T.L.B).
02/10 – Antônio Manoel F. Alves Junior (Manoel 
Auto Peças); Elaine Barbett a de Castro Mirra (Pas-
so a Passo Calçados/ Arezzo); José Antônio Soares 
Vieira (Restaurante Esperança); Mauricio José Vitt a 
Artoni (Golden Motos); Rodrigo Betti   dos Santos 
França (Bamevap).
03/10 – Carlos Roberto Ramos da Silva (Serramar 
– Cooperati va Lati cínios Guarati nguetá); Deise Shi-
bata (Dóris Magazine).
04/10 – Airton Ribeiro da Cunha (Intervale); Ir-
landês Zachi Naufal (Magazine União).
05/10 – Alcir de Souza Siqueira (Moriá Presen-
tes); Fernando Vianna Hummel Filho (Policlin 
Sante);José Celso Gonçalves Barbosa (Zezinho 
Materiais para Construção); Jose Maria Gonçal-
ves( Garagem Das Malhas e CIA); Maria Lucia 
Mollica Guimarães (LUFATA Comercio Ferro e 
Aço); 
06/10 – Carlos Cesar Barreira Andrade (Vale Fac-
toring); Cleri de Cassia Saquetti   S. Casella (Cia 
dos Espeti nhos);
07/10 – Iara de Oliveira Leite Vieira (Farma Con-
de- Pedregulho/Centro); Wellington de Castro 
Andrade (Farma Uchoas Guarati nguetá); 
08/10 – Almir Jose da Silva (Eletronica Paulis-
ta);Carlos Wagner de Souza (Vale Factoring);Ce-
lia Maria de Souza Maia (Casa da Fechaduras); 
Mary Cristi na de Souza Rezende (Megabyte/Co-
légio Fonte);
09/10 – Benedicto Aparecido Campiolo (Cam-
piolo Fardas); Clara Benedita Justi no (Prati ka 
Multi  Catalogos);
10/10- Maria Aparecida Nunes de Castro (Gra-
mados Moveis); 
11/10- Jose Antonio Marques Telli (Auto Center 
Telli); Maria Aparecida Castro Andrade (Farma 
Uchoas); Mary Honda Takeda (Pastelaria Honda);
12/10 – Giana Emanuela Aires de Oliveira (Senso 
UOMO); Isabel Barbosa Ferreira (Nino Marmora-
ria); João Roberto Tunisse (Nino Escapamentos); 
Rilson Ramos da Silva (Farmacia Santo Antonio); 
Vera Marques (TERWAN Engenharia); 
13/10-Sheila Maria Uchoas Finger (Gold Finger);
14/10- Jorge Luis Brazchi Lima (Tecnoart); Neide 
Sanae Kurita (Beira Rio Materiais para contru-
ção); Renata Caltabiano de S. V. C. Rosa ( Editora 
Expedições); Thiago Madureira Marott a ( Buono 
Veículos);
15/10- Mauricio da Matt a Nepomuceno (HABIT);
16/10- Amadeu do Espirito Santo Fonseca (J K 
Tintas e Resinas); Silvia Aparecida Barroso de 
Oliveira (ACEG);

17/10 – Alfredo Carone Filho (Emporio 77); 
Wanda Maria Ricott a de Mello (UNIODONTO);
18/10- Jose Eiiti  Koyama (Guara ar condicionado); Jose 
Oswaldo Lucas Milet Freitas (Papelaria Casa Milet);
19/10- Edilene Aparecida R.R.B.Bitencourt (Far-
macia Santo Antonio); Edson Soares Marti ns (Vi-
lage Marcas e Patentes); Iraide Vieira dos Santos 
(JOCKO’S); Ivan Pagotti   Lopes (Pagotti   Agricola);
20/10- Denise de Windson Pereira (Adega 
Cunha); Diana Lucia Linhares Dutra (SOESP 
ODONTO); Isabel Cristi na Faria Galvão Santos 
(Industria de Papel Guara); Lucimara Raimundo 
Gil Damato (Contatt o); Maria Sylvia Machado 
Reis Caldas (Banco Brasil); Rossana Aparecida 
Garcia de Andrade( R20 Academia);
21/10 – Celina Zago (AMBAPI); Cleonice A.T. Leite de 
Oliveira(AMBAPI); Marcos Aurélio Correa dos Santos 
(Marcos Aurélio Correa dos Santos); Maria da Gloria 
Galvao C. Fernandes (Patolino Auto Peças);
22/10- Elias Ferreira Messias (Farma Mais Saude);
23/10-Alice Helena Galvao Nogueira Castro (Tale 
Veiculos); Jennifer Lopes de Souza (Ass. Lojis-
tas do Buriti  Shopping); Kati a Daud Oliveira N. 
Grohmann (Lolita’s Folheados/ Cia dos Espeti -
nhos/ Valle folheados); Marco Antonio Antunes 
Amaral (Reti fi cadora Amaral Freios); Natalia Cris-
ti na Oliveira Fabricio (Colegio Pentagono); Paulo 
Roberto Fernandes Faria (Golden Motos); Rafael 
Luis Doria Diogo (Posto Santa Rita);
24/10-Emerson Gomes Ferreira (G S Farma NSA. 
SRA. Fati ma);
25/10-Daniel Marcos Moreira (Ofi cina do Da-
niel); Lucio Flavio Galvao Cesar (Patolino Auto 
Peças); Manuel da Costa E Silva(Hotel Turismo 
231); Patricia Elaine Gonçalves de Silva (Posto de 
molas Guara); Sebasti ana Pinheiro de Assis Maia 
(Lorenseg);
27/10 – Marcus Vinicius Zangrandi Barbosa 
(Imobiliaria Nova Guara);
28/10- Clederson Finger (Gold Finger); Francisco 
Julio Galvão Lucchesi (Kart Guará); Francisco Sérgio 
Casti lho Galvão  (Yazigi); Maria Rita Ramalho de C. 
A. Oliveira (Loja de Embalagens da Cissa)
29/10- Carlos Elias Filho (Marsivan); Eliana Doria 
Diogo (Posto Santa Rita); Laura Galvão Sarti  (DI-
GALTI); Maria Aparecida Ramos de França (Salao e 
Escola Sti llus);
30/10- Adriana Aparecida Oliveira Branco (Plane-
ta Terra); Paulo Rogerio dos Santos Rosa (Sonho de 
Criança);
31/10 – Gilberto Carlos Pedroso (Esti lo Mulher/ 
Cobra Coral); Glaucia Maria G. Loriggio Cavalca 
(Ferri Loriggio); Vinicius Vieira Diniz (Avalon Mo-
tors Comercio e serviços L);

 O “DESAFIO INOVA Paula Souza 
de Ideias a Negócios” é um evento 
que representa uma iniciati va para 
captação de ideias de negócio, cria-
do pela Agência de Inovação INO-
VA Paula Souza, com o objeti vo de 
selecionar projetos e esti mular o 
desenvolvimento do empreende-
dorismo e a criação de Startups. 
As ideias podem ser modeladas em 
Canvas e mostradas para Empresários 
e Investi dores “Anjos”.

No ano passado foram inscritos 
mais de mil projetos em todo o Esta-
do de São Paulo.

INSCRIÇÕES
De 01 de Agosto à 19 de Outubro 
2014
Mas é bom não deixar para últi ma 
hora, pois há 2 ati vidades requisita-
das até a data acima.
QUEM PODE INSCREVER IDEIAS ?
ALUNOS, EGRESSOS, PROFESSORES, FUN-
CIONÁRIOS E PESSOAS DA SOCIEDADE.
NO MÍNIMO 2 PESSOAS E NO MÁXI-
MO 5, SENDO 1(um) OBRIGATORIA-
MENTE: 
ALUNO ou ex-aluno (EGRESSOS) ou 
PROFESSOR ou FUNCIONÁRIO.
Se for menor, deve enviar uma de-
claração assinada pelo responsável, 
usando um modelo do evento.
Site para Inscrição:
IDEIALAB.INOVAPAULASOUZA.SP.GOV.BR

DÚVIDAS: 
- Podem ser enviadas no próprio site de 
inscrição: IDEIALAB.INOVAPAULASOU-
ZA.SP.GOV.BR
- Ou falar com um o “ALI”  – “AGENTE 
LOCAL DE INOVAÇÃO”,  numa ETEC ou 
Fatec mais próxima.
NA ETEC DE GUARATINGUETÁ procurar 
o  “ALI”, prof. HELIO MOREIRA DA SILVA
E-MAIL: helio.silva19@etec.sp.gov.br 
SITE: www.desafi oinovapaulasouza.com.br

Desafio INOVA
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