
EMPRESÁRIOEMPRESÁRIOEMPRESÁRIO
MODERNOMODERNOMODERNO

MEGA PREMIADO
Compre nas lojas participantes e concorra!

Guaratinguetá - Ano 13 - Edição 166 - Dezembro 2017

Mala Direta
Básica

9912428397/2017-DR/SPI

ASSOC COM E EMPRESARIAL
DE GUARATINGUETA

Impresso fechado pode 
ser aberto pela ECT

imagens meramente ilustrativas

NatalNatalNatal



ACE Guaratinguetá02

Informativo da Associação Comercial e 
Empresarial de Guaratinguetá

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

www.aceguaratingueta.com.br

Presidente: Ricardo Junqueira Teberga
Vice-presidente: Silmara Bitencourt
1º Secretária:  Maria Teresa C. Sampaio Reis
2º Secretária:  Flávia Caltabiano S. V. T. Bitencourt
1º Tesoureira: Beatriz dos Santos Fialho Bonini
2º Tesoureiro: Alfredo Yoshito Koga
Vogais: Paulo Roberto Gonçalves Diogo, Izilda Ap. 
Marcelino Moreira e Wanderlei Zangrandi
Conselho Fiscal: Ivan Pagotti Lopes, Luiz Rogério de 
Paula e João Bosco Jardim.
Suplentes do Conselho Fiscal: Paulo Santos Klinkerfuss, 
Edson Carvalho Reis e Ana Maria Cavalca Marques

Conselho Deliberativo: Alvaro Azevedo Vital Brasil, 
Antonio Claret Pereira de Araújo, Carlos Eduardo 
Rodrigues Pereira, Celso José Guimarães Aquino, Charles 
Anderson Finger, Fausto José Ribeiro de Barros, 
Francesco Landi, Ivone Ribeiro Varella Issa, João Henrique 
Figueira Cavalca, Marcelo Fernando de Castro, Marcos 
Antonio da Silva Ramos, Marcus Augustin Soliva, Patrick 
Marcelino Silva, Paulo Eduardo Pires Rangel Credidio e 
Wedson de Paula
Suplentes do Conselho Deliberativo: Edmilson Silva 
Pereira, Eduardo Luiz Filippo Braga, Iosef Awada e Patrícia 
Gonçalves.
Conselho Nato: Alexandre Dias, Antonio Carlos 
Caltabiano, Antonio de Oliveira Neto, Armando Joaquim F. 
Xavier Georges Habib França Nicolas, Jorge Issa 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.

EDITORIAL

Ricardo
Teberga

Presidente 
da ACEG

EXPEDIENTE

 Com otimismo iniciamos o últi-

mo mês do ano, preparando-nos para 

sermos cada vez mais a legítima insti-

tuição representante das empresas 

locais de todos os segmentos – indús-

tria, prestadores de serviços, profissio-

nais liberais, mas essencialmente dos 

micro e pequenos empreendedores 

que superam diariamente as adversi-

dades de suas atividades comerciais, 

com o apoio da associação comercial.

 Como afirmou o vice-presidente 

da FACESP, Marco Bertaiolli, no 18º 

Congresso da Facesp, as ACs são por 

analogia “uma extensão das secretarias 

municipais de desenvolvimento econômi-

co dos municípios”, onde atuam criando 

oportunidades de investimento, de 

emprego e de renda.

‘ Dentro de uma instituição como 

as associações comerciais, defendemos 

24 horas por dia os interesses de nossos 

associados. O que foram as duas vitórias 

recentes, uma na Assembleia Legislativa 

do Estado de São Paulo e outra na Câmara 

Municipal de Guaratinguetá, se não uma 

ação institucional e de política de defesa 

de interesses dos empreendedores, que 

por motivo absolutamente voluntário se 

associam à entidade?

 Fazer parte das associações co-

merciais é um desejo de muitos empreen-

dedores, para que seus interesses sejam 

defendidos dentro de uma entidade de 

classe. E nós temos o compromisso de a-

presentarmos esses motivos a eles, ora 

como prestadores de serviços, auxiliando 

O associativismo
 que nos une

naquilo que as empresas não devem e não 

precisam contratar sozinhas, ora como 

instituição onde atividade política é 

essência.

 Em hipótese alguma somos 

partidários, não apoiamos partido A ou B, 

não fazemos política partidária. Mas 

atividade política é nossa essência e nosso 

maior interesse é o desenvolvimento 

econômico, em todas as áreas da 

economia,  para que a geração de 

emprego possa acontecer e nós pos-

samos fazer aquilo que sabemos de 

melhor: CRESCER!

 Em 22 de novembro acompa-

nhamos o veto de uma nefasta lei que 

desde 2015 obriga a comunicação dos 

consumidores por carta de aviso de 

recebimento, erroneamente como uma 

defesa do consumidor,  quando na 

verdade se trata de uma burocratização e 

penalização. Representantes de asso-

ciações comerciais paulistas lotaram a 

Alesp para acompanhar a votação do 

Projeto de Lei 874/2016, que foi aprovado 

por 52 votos, contra 12 contrários. Isso é um 

exemplo de luta de nossa federação, 

formada por nós, associações comerciais 

e associados, pondo fim a essa obri-

gatoriedade e garantindo mais eficiência 

na comunicação com o inadimplente, 

além de eliminar custos cartoriais.

 Recentemente estivemos na 

Câmara Municipal de Guaratinguetá 

também para acompanhar a votação de 

outra bandeira associativista levantada 

por nossa associação, o Projeto de Lei 

38/2017, que estabelece regras para o 

funcionamento das feiras itinerantes no 

município, as quais provocam prejuízos ao 

setor comercial da cidade. Estamos 

numa ação nitidamente institucional, 

defendendo os interesses da nossa 

cidade, das micro e pequenas empresas e 

do comércio local. Mais uma vitória, e isso 

demonstra que nós precisamos cada vez 

mais nos fortalecer. Pois o que vai gerar 

desenvolvimento é a nossa força de 

trabalho, que é gigantesca e o asso-

ciativismo que nos une.

 Por fim, que união seja uma 

palavra de ordem nos negócios e na vida 

particular de todos nós. Dezembro é 

tempo de confraternização, portanto: boas 

confraternizações, um feliz Natal e um Ano 

Novo de protagonismo, empreende-

dorismo e desenvolvimento.
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ACE Guaratinguetá

01. O presidente Ricardo Teberga e os conselheiros Ana Maria Cavalca e Marco Antonio (Bigode) no evento “Casa Aberta”, promovido 
pelo SENAC Guaratinguetá. 02. Acontecimento histórico (pernoite do príncipe regente Dom Pedro durante a Jornada da 
Independência) reúne alunos de São José dos Campos no atual prédio da ACEG, que em 1822 era a casa do Capitão-Mor. 03. Em 
parceria com a ACEG, a Semetra promoveu uma palestra sobre “O estresse no Ambiente de Trabalho / Como o empresário pode se 
prevenir investindo em segurança do trabalho”04. Nos dias 13 e 14/11, a ACEG esteve em Cunha criando oportunidades para 
empresários e consumidores, uma parceria entre a Entidade e Prefeitura Municipal de Cunha 05. O consultor Marcos Correa, da QI 
Treinamento e Consultoria, e o associado Ewerton (Chinelos do Valle) durante a Assessoria Empresarial de novembro – serviço gratuito 
e exclusivo a todos associados 06. Diretores e conselheiros da associação, ao lado de representantes do legislativo, acompanharam a 
votação do PL que regulamenta a instalação e funcionamento das feiras itinerantes no município. #BandeiraAssociativista  07. Durante 
a última reunião de 2017, os diretores e conselheiros da ACEG comemoraram os resultados alcançados pela Entidade em prol do 
desenvolvimento local 08. Representantes do CIEE, SENAC, ACEG, SEBRAE e SINCOMERCIO dão continuidade em ações 
coordenadas em prol dos interesses do setor produtivo e da comunidade 09. Ana Claudia (ABRH-SP Regional Vale do Paraíba), 
Guilherme (CIEE) e Marcos Arcanjo (ACEG) no lançamento da 1ª Feira do Estudante – Expo CIEE 2018, em São José dos Campos 
10. O presidente da ACEG, Ricardo Teberga, o presidente dos Correios do Brasil, Guilherme Campos, a vice-presidente e a gerente da 
ACEG, Silmara Bitencourt e Edluce Silva, no 18º Congresso Facesp 11. Pamela, Fábio, Silmara, Ricardo, Edluce e Nicolas no 18º 
Congresso Facesp, realizado em Atibaia-SP 12. Mais de 1.200 empreendedores e representantes de entidades empresariais 
prestigiaram o 18º Congresso Facesp, que aconteceu nos dias 22, 23 e 24 de dezembro.

01. 02. 03.

10. 12.11.

07. 09.08.

04. 05. 06.



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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EM PAUTA

Parceria entre ACEG e TV Band 
Vale gera oportunidade exclusiva 

para os associados

ACE Guaratinguetá

 A Associação Comercial e Em-

presarial de Guaratinguetá (ACEG) 

acertou no dia 23 de outubro os de-

talhes finais de sua parceria com o 

programa Vale Shop, da TV Band Vale, 

um convênio para o empreendedor 

apresentar o diferencial de seu negó-

cio a toda Região Metropolitana do 

Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira 

e Litoral Norte.

 O presidente da Entidade, Ricar-

do Teberga, se reuniu com a gerente 

Edluce Silva e representantes da emis-

sora, Rosana Almada e Edinaldo Santos, 

para alinhar o melhor custo benefício 

exclusivo aos associados no projeto 

Especial Guaratinguetá.

 “Como o próprio nome diz, é uma 

oportunidade única para as empresas da 

cidade, principalmente se forem associa-

das, pois os preços são bem diferencia-

dos. Juntos, criamos um projeto que 

atende às necessidades atuais dos pe-

quenos negócios, por exemplo, com 

redução de custo e pagamento para o ano 

que vem”, explicou Ricardo Teberga.

 Paralelo a toda propaganda de 

TV, as empresas contarão com duas ou 

uma produção mensal de vídeo (audiovi-

sual), sem custos adicionais, que serão 

disponibilizadas para uso em suas redes 

sociais, além de hospedagem gratuita no 

site do programa e divulgação nas redes 

sociais do Vale Shop. 

C O N D I Ç Õ E S  P A R A  E M P R E S A S 

ASSOCIADOS  À  ACEG:

Aproveitamento comercial – 08 inserções 

semanais, podendo chegar até 18 

inserções semanais:

- 1ª Opção: exibição em semanas conse-

cutivas, (4 semanas por mês, 07 dias por 

semana), valor semanal de R$ 395,00, 

referente a comerciais de 15 segundos (+ 

05 segundos bonificados). Investimento 

mensal de R$ 1.580,00, faturado via boleto 

para o dia 15 do mês seguinte ao de 

exibição. Duas produções mensais, ou 

seja, dois comerciais diferentes por mês, 

oferecendo a oportunidade de gerar um 

maior número de campanhas de venda, 

sem custo de produção!

- 2ª Opção: exibição em semanas alterna-

das, (2 semanas por mês, 07 dias por se-

mana), valor semanal de R$ 395,00, refe-

rente a comerciais de 15 segundos (sem 

bonificação). Investimento mensal de R$ 

790,00, faturado via boleto para o dia 15 do 

mês seguinte ao de exibição. Uma pro-

dução mensal, sem custo!

- 3ª Opção: exibição em semanas conse-

cutivas, (4 semanas por mês, 07 dias por 

semana), valor semanal de R$ 550,00, re-

ferente a comerciais de 30 segundos. In-

vestimento mensal de R$ 2.200,00, fatura-

do via boleto para o dia 15 do mês seguinte 

ao de exibição. Duas produções mensais, 

ou seja, dois comerciais diferentes por 

mês, oferecendo a oportunidade de gerar 

um maior número de campanhas de ven-

da, sem custo de produção!

- 4ª Opção:  exibição em semanas 

alternadas, (2 semanas por mês, 07 dias 

por semana), valor semanal de R$ 550,00, 

referente a comerciais de 30 segundos. 

Investimento mensal de R$ 1.100,00, 

faturado via boleto para o dia 15 do mês 

seguinte ao de exibição. Uma produção 

mensal, sem custo!

 Essas condições são válidas para 

contratos de 6 meses. Para mais informa-

ções, fale com Marcos Arcanjo – e-mail 

servicos@aceguaratingueta.com.br / 

telefone (12) 3128-2200.

ACEG oferece 
desconto de 
20% nas 
consultas da 
Família Acerta

 A Associação Comercial e 

Empresarial de Guaratinguetá (ACEG) 

está oferecendo desconto de 20% em 

todas as consultas da Família Acerta 

(309, 310, 311 e 312), pertencentes ao 

Serviço Central de Proteção ao Crédito 

(SCPC). A promoção é válida de 1º a 31 

de dezembro de 2017.

 De acordo com a gerente 

executiva da Entidade, Edluce Silva, o 

objetivo dessa ação é incentivar a 

utilização do serviço mais completo de 

análise de crédito disponível no 

mercado. “Em junho fizemos a migração 

do portfólio PJ, agora será a vez da 

migração do portfólio PF. O novo menu, 

ou seja, a Família Acerta, reúne todas as 

respostas que os comerciantes 

precisam para vender e receber”, 

explicou Edluce Silva.

 O  E m p r e s á r i o  M o d e r n o 

apresenta mais informações sobre as 

consultas da Família Acerta no espaço 

de serviços (na página 8). Em caso de 

dúvidas sobre a promoção, fale com o 

responsável pelo Atendimento PJ – 

SCPC, Ivo Ribeiro: (12) 3128-2203 / 

scpc.empresarial@aceguaratingueta.

com.br.

Informações: 
(12) 3128.2210

cobranca2@aceguaratingueta.com.br

Você Empresário tem inadimplência
 em sua firma? Nós temos a 

solução: CRC - Central de 
Recuperação de Crédito
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EM PAUTA

Rede de Descontos
 e Vantagens

Já economizou hoje? 
Associados, funcionários e dependentes:

Utilizem a rede de vantagens e descontos ACEG.

www.aceguaratingueta.com.br/redevantagens

Associado:
FAÇA PARTE DESSA REDE VOCÊ TAMBÉM!!!

- Reajuste Unimed: usuários do Plano 

de Saúde Unimed Regional sem 

coparticipação, será aplicado o reajuste 

de 8,63% no valor das parcelas mensais, 

conforme FIPE SAÚDE (outubro/ 16 – 

setembro/17), a partir do dia 1º de de-

zembro de 2017. Em caso de dúvidas, 

entre em contato com o nosso Departa-

mento de Convênios: (12) 3128-2205 / 

convenio@aceguaratingueta.com.br.

- Reajuste Correios: usuários do SCPC, 

o Governo oficializou o reajuste nos pre-

ços dos Correios com a portaria nº 6.366, 

publicada no Diário Oficial da União de 31 

ACEG alerta os associados para os reajustes anuais
de outubro de 2017. Dessa forma, em 01 

de novembro de 2017, a Boa Vista SCPC 

repassou o reajuste nos serviços Carta 

Simples (1,242%) e Carta Registrada com 

AR (13,94%), o qual será aplicado no fatura-

mento de dezembro da ACEG (boletos 

com vencimento em janeiro de 2018).

- Reajuste CertoCar: usuários do SCPC, a 

partir de 1º de janeiro de 2018, alguns mó-

dulos do CertoCar sofrerão atualização de 

preço em decorrência de reajuste de 

custo dos insumos pelos fornecedores. 

Veja os percentuais de atualização:

Percentual de reajuste: 2,48% (índice 

IPC/FIPE)

- Certocar Base de Leilão

- Certocar Chassi X Motor

- Certocar CRLVS Adulterados

- Certocar Decodificador de Chassi

- Certocar Precificador Fipe

Percentual de reajuste: 2,97% (índice IPCA)

- Certocar DPVAT

- Certocar Hist De Pagamentos DPVAT

- Certocar Hist De Pagamentos DPVAT 

Sintético

- Certocar Sinistro

- Certocar Veículos Por Documento

- Certocar Veículos Por Documento 

Sintético

 U m  d o s  m o m e n t o s  m a i s 

esperados pelos trabalhadores e 

comerciantes brasileiros se aproxima. 

O pagamento da segunda parcela do 

13º salário termina na quarta-feira 

(20/12), e os consumidores gua-

ratinguetaenses já planejam o que 

fazer com esse benefício.

 Segundo pesquisa feita pela 

Associação Comercial e Empresarial de 

Guaratinguetá (ACEG), o dinheiro será 

utilizado principalmente para compras de 

presentes de Natal (29%) e pagamento de 

dívidas (22%). Já a quantidade de 

consumidores que planejam poupar é de 

18%, contra 6% que pretendem viajar com 

o dinheiro extra.

 “Diante dos dados locais de 

expectativa de consumo e das pro-

moções e capacitações oferecidas pela 

associação e Entidades parceiras, 

estamos otimistas em relação ao fomento 

da economia no principal período de 

Presentear e quitar dívidas serão os principais 
usos do 13º em Guaratinguetá

vendas para o comércio varejista”, disse o 

presidente da ACEG, Ricardo Teberga, 

fazendo menção à campanha “Natal 

Mega Premiado” que todo ano atrai 

clientes para o tradicional comércio local.

Natal Mega Premiado

 A campanha Natal Mega Pre-

miado, realizada pela ACEG, começou no 

dia 20 de novembro e segue até o dia 13 

de janeiro de 2018, quando será realiza-

do o sorteio, às 12 horas, na Praça 

Conselheiro Rodrigues Alves.

 A ação promocional oferecerá 38 

oportunidades de ganho para os clientes 

que prestigiarem as empresas parti-

cipantes, totalizando mais de 15 mil reais 

em prêmios, entre eles: TV 43’’, re-

frigerador duplex, vales compras de R$ 

500,00, etc. O regulamento da campa-

nha está disponível no site da ACEG 

(www.aceguaratingueta.com.br).

 Todas as empresas locais po-

dem participar dessa ação promocional, 

com vantagens exclusivas para as 

empresas associadas. Para mais informa-

ções e aquisição de cupons, entre em 

contato com Gisele Andrade pelos tele-

fones (12) 3128-2217 / 3128-2200 ou pelo 

e-mail comercial@aceguaratingueta.

com.br.



QUEM SOMOS
O NOSSO OBJETIVO

PROGRAMAS DE 
COMPLIANCE | 
INTEGRIDADE

- Ajudar a proteger a sua empresa no combate à 
corrupção e fraudes no dia a dia do seu negócio.
- Demonstrar e avaliar os riscos atuais da sua empresa
(Lei An�corrupção Brasileira  | Lei 12.846/13)
- Implementar Programas de Compliance e Integridade, 
na interação com  a área de RH, Contábil e Jurídica.   
- Ensinar a proteger o seu Patrimônio, Integridade e 
reputação da sua empresa e seu negócio. (Empresários, 
Sócios, Inves�dores e acionistas)

- Uma Bou�que Consul�ng especializada em 
COMPLIANCE | INTEGRIDADE.
- Somos Especialistas em nossa área de trabalho.
- Corpo de Consultores e Docentes que convive 
todos os dias nesta área de especialização.

FALE CONOSCO 
As nossas consultas são gratuitas 
(12) 3126-4813 | (21) 99529-4474 
www.agenciadeinteligencia.org 
eduardo.diretoria@agenciadeinteligencia.org

O NOSSO OBJETIVO

A sua empresa mais compe��va 
e adequada a uma NOVA legislação !

ÉTICA / ANTICORRUPÇÃO/ TRANSPARÊNCIA
Sistemas de Inteligência / Inves�gação / Mecanismos de 

Supervisão/ Ferramentas de Compliance

ACONTECEU
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Yázigi Guaratinguetá fica entre as 30 melhores 
escolas Yázigi do Brasil

ACE Guaratinguetá

 Nos dias 18 e 19 de outubro de 

2017, aconteceu a Convenção Yázigi 

no hotel Holliday Inn em São Paulo e o 

Yázigi Guaratinguetá foi premiado 

pelo PEF (Programa de Excelência de 

Franquias) como uma das melhores 

escolas da franquia do país. Dentre 

300 escolas Yázigi, 30 foram escolhidas 

para receber esse prêmio, e o Yázigi 

Guaratinguetá foi uma delas.

 O prêmio significa muito para 

todos os envolvidos, pois assim como a 

sigla PEF diz, o Yázigi Guaratinguetá sem-

pre procura maneiras de atingir a maes-

tria em seus serviços. O PEF propõe um 

sistema de gestão orientado para a exce-

lência na operação e auxilia para que as 

escolas tenham o foco constante nos re-

sultados. Com a ajuda desse programa, as 

escolas têm crescido mais e alcançando 

melhores resultados a partir do acompa-

nhamento dos indicadores, que propor-

cionam maior satisfação do cliente.

 Sendo assim, o Yázigi Guaratin-

guetá e todos que fazem parte da sua 

equipe, seguem sempre as normas e 

preceitos pré-estabelecidos para procu-

rar superação no atendimento ao cliente 

e formação cada vez melhor de cidadãos 

do mundo. O prêmio foi entregue para a 

diretora administrativa Cinthya Francis 

Galvão e a diretora pedagógica Letícia 

Francis, e com certeza esse prêmio 

também será compartilhado com todos 

os professores, funcionários e alunos, 

que fizeram parte dessa grande vitória.

 Isso só demonstra o capricho 

e aprimoramento constante de toda e-

quipe, que demonstrou estar no caminho 

certo para a excelência. Com isso, man-

tendo o PEF como guia e diferencial, o 

Yázigi Guaratinguetá continua buscando 

melhorias e aperfeiçoamentos que 

tornam os alunos muito mais que apren-

dizes e sim cidadãos do mundo.

 Em agosto de 2017, a legisla-

ção sanitária sofreu alteração em 

relação aos critérios estabelecidos 

para o pleito de Licença de Funci-

onamento. A partir da publicação da 

Portaria Estadual CVS 1/2017, todas as 

atividades pertinentes à Vigilância 

Sanitária passam a obrigatoriedade de 

Licenciamento Sanitário anual, mesmo 

aquelas que anteriormente estavam 

estabelecidas somente ao cadastro.

 De acordo com a supervisora de 

Vigilância Sanitária de Guaratinguetá, 

Alessandra Duarte, a Vigilância Sanitária 

Municipal, em atendimento às solicita-

ções feitas por estabelecimentos, vem 

adequando as datas de validade que 

Legislação sanitária sofre alteração
anteriormente estavam sujeitos à reno-

vação de Licença de Funcionamento, 

ficando estabelecido:

- 31/01 - Prestadores de Serviços de 

Saúde, Drogaria e Farmácias; Médicos, 

Dentistas, Psicólogos, Fisioterapeutas, 

Fonoaudió-logos, Nutricionistas, Centro 

de Diagnósti-cos, Podólogas, entre outros, 

etc.

- 31/03 - Laboratórios e Posto de Coletas;- 

- 30/04 - Instituições de Longa Perma-

nência para Idoso, Comunidades Tera-

pêuticas, Serviço de Assistências Social e 

Creches;

- 31/07 -Hospitais e serviços albergados;

-31/10 - Comércio e Indústria de Alimen-

tos;

·-31/12 -Produtos Correlatos, Saneantes 

Domis-sanitários e Transportes;

 “A Vigilância Sanitária vem colo-

car a disposição dos estabelecimentos 

varejistas de alimentos o CURSO DE BO-

AS PRÁTICAS DE MANIPULAÇÃO DE ALI-

MENTOS, que é realizado na última sema-

na de cada mês, com exceção no mês de 

dezembro”, disse Alessandra Duarte.

 Para participar os interessados 

deverão fazer inscrição antecipada 

junto à Secretaria Municipal da Saúde 

e Vigilância Sanitária. Para mais infor-

mações, entre em contato pelo e-mail 

visa@guaratingueta.sp.gov.br, ou pelos 

telefones (12) 3133-1179/3133-1179/3133-

4272 ou 3133-7060.
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EM PAUTA

Novas regras no Simples Nacional começam em 2018

Novos tetos de faturamento: a partir de 

2018, o limite de faturamento para enqua-

dramento do MEI passa de R$ 60 mil para 

R$ 81 mil por ano, uma média mensal de 

R$ 6,75 mil. Já o teto de faturamento da 

Empresa de Pequeno Porte (EPP) passa 

de R$ 3,6 milhões para R$ 4,8 milhões 

anuais, média mensal de R$ 400 mil. 

Porém, as EPP que ultrapassarem o valor 

anterior, de R$ 3,6 milhões de fatura-

mento, terão o ICMS e o ISS calculados 

fora da tabela do Simples Nacional.

Novas alíquotas: também não será mais 

aplicada uma alíquota simples sobre a 

receita bruta mensal. A partir de 2018, a 

alíquota a ser paga dependerá de um 

cálculo que leva em consideração a 

receita bruta acumulada nos doze meses 

anteriores e o desconto fixo. Essas 

mudanças poderão aumentar ou reduzir a 

carga tributária para algumas empresas. 

Por isso, é importante buscar a ajuda de 

um contador.

Redução de tabelas e de faixas: as 

tabelas do Simples Nacional passaram de 

seis para cinco anexos (um para o 

comércio, um para a indústria e três para 

serviços). O número de faixas de alíquotas 

aplicadas diretamente no faturamento cai 

de 20 para seis. Também haverá alteração 

do cálculo do imposto incidente sobre o 

faturamento. Antes, ele era feito pela multi-

plicação da alíquota e do faturamento. A 

partir de 2018 será considerado o valor fixo 

de abatimento da tabela.

Universalização: algumas atividades que 

antes não podiam se enquadrar no 

Simples Nacional serão contempladas na 

nova versão. As principais atividades que 

poderão ingressar no sistema tributário 

simplificado são:

Indústria ou comércio de bebidas alcoóli-

cas, como micro e pequenas cervejarias, 

micro e pequenas vinícolas, produtores de 

licores e micro e pequenas destilarias, 

desde que não produzam ou comercia-

lizem no atacado.

Serviços médicos, como a própria ativida-

de de medicina, inclusive laboratorial e 

enfermagem, medicina veterinária, odon-

tologia; psicologia, psicanálise, terapia 

ocupacional, acupuntura, podologia, fono-

audiologia, clínicas de nutrição e de vaci-

nação e bancos de leite.

Representação comercial e demais ativ-

idades de intermediação de negócios e 

serviços de terceiros.

Auditoria, economia, consultoria, gestão, 

organização, controle e administração.

Outras atividades do setor de serviços, 

que tenham por finalidade a prestação de 

serviços em atividades intelectuais, de 

natureza técnica, científica, desportiva, 

artística ou cultural, que constituam 

profissão regulamentada ou não, desde 

que não estejam sujeitas à tributação na 

forma dos Anexos III, IV ou V da Lei 

Complementar 123/2006.

Investidor-anjo: foi criada a figura do 

investidor-anjo, beneficiando principal-

mente as startups. Podem ser tornar 

investidor-anjo pessoas físicas ou jurídi-

cas, além de fundos de investimentos que 

queiram investir recursos em micro e 

pequenas empresas. Os investidores 

terão direito a participar dos lucros, em 

contratos com duração de sete anos, mas 

não terão direito a voto nem poderão 

assumir as dívidas da empresa.

Empresa Simples de Crédito (ESC): 

outra novidade é a criação da ESC, figura 

jurídica que teria o papel de expandir a 

oferta de financiamentos para as MPE, su-

prindo lacunas deixadas pelos bancos. As 

ESC só poderão atuar com capital próprio 

e suas atividades devem se restringir ao 

município onde estão sediadas e cidades 

vizinhas.

 Em 1º janeiro de 2018, mais de 

820 mil Micro e Pequenas Empresas 

(MPE) e 513 mil Microempreendedores 

Individuais (MEI) serão impactados 

pelas novas mudanças no Simples 

Nacional, sistema que reduz a carga 

tributária e a burocracia.

 Aprovada pelo governo federal 

em 2016, a Lei Complementar nº 155 pos-

sibilitou a ampliação do parcelamento para 

as empresas do Simples, de 60 para 120 

meses, e a criação do investidor-anjo, me-

didas que já estão em vigor. Mas as princi-

pais alterações ficaram para 2018, entre 

elas novos tetos de faturamento, novas 

alíquotas e redução de tabelas e faixas.

 Ao longo dos últimos dez anos, o 

regime Simples Nacional passou por 

constante evolução, garantindo trata-

mentos diferenciados aos pequenos 

negócios, considerados os “motores da 

economia brasileira”. Segundo o Sebrae, 

atualmente cerca de 12 milhões de 

empresas fazem parte do Simples e, até 

2022, esse número será 43% superior ao 

atual, ou seja, mais de um milhão de novos 

empreendimentos por ano.

As principais mudanças no Simples Nacional que vão impactar os pequenos negócios:

Fonte: SEBRAE
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SERVIÇOS
-  ACCredito - Gestão de Convênio

-  Assessoria Empresarial

-  Assessoria Jurídica

-  Bolsa de Empregos

-  Central de Recuperação de 
Crédito

-  Certificado de Origem

-  CERTIFICADO DIGITAL

-  CIEE

-  Comunicação e Marketing

-  Eventos

-  Gestão em Grupo - ISO 9001

-  Locação de Sala

-  Medicina e Segurança do    
Trabalho

-  Plano de Saúde

-  Plano Odontológico

-  Segurança do Trabalho

-  Posto de Serviços JUCESP

-  Portal Educação - EAD

-  Rede de Descontos e 
Vantagens

-  Registro de Marcas e Patentes

-  SCPC - SERVIÇO CENTRAL DE 
PROTEÇÃO AO CRÉDITO

Nossa missão é representar a classe empresarial e oferecer produtos e serviços 
com qualidade, atendendo a necessidade de todos associados à entidade. 

Por isso, reunimos diversas vantagens que auxiliam no desenvolvimento 
da classe empresarial... Associe-se e aproveite todas as oportunidades.

Para mais informações sobre os 
serviços ACEG acesse o site 
www.aceguaratingueta.com.br 
ou ligue para (12) 3128-2200 ou 
(12) 3128-2205.

PORTFÓLIO

Soluções Empresariais

ACE Guaratinguetá

EXAMES 
- Admissional 
- Demissional  
- Periódico  
- Retorno ao trabalho 
- Mudança de função  
- Consultoria Jurídica 

- Acompanhamento 
de  perícia médica / 
Risco  Ambiental 
- NR8 Edificações
- Arquitetura / 
Engenharia

DOCUMENTOS
- PPRA
- PCMSO
- LTCAT
- PCMAT
 - CIPA
- eSOCIAL 
- PPP
 

Atendemos todas as normas 
regulamentadoras

da Portaria nº 3214/78.

SERVIÇOS OFERECIDOS

Rua Duque de Caxias, 46 . Centro . Guaratinguetá
Tel. (12) 3122.5716 - 99151.8237

semetra.guara@gmail.com

Conheça as novidades no portfólio SCPC – PF

 A partir do dia 2 de janeiro de 

2017, os associados usuários das so-

luções do Serviço Central de Proteção ao 

Crédito (SCPC) contarão com novo 

portfólio de produtos de consultas para 

anál ise de crédito e informações 

cadastrais de Pessoa Física.

 As consultas 757 (SCPC Integra-

da Cheque) e 433 (SCPC Integrada Score) 

serão descontinuadas, exceto para clien-

tes que têm contrato de pacote com 12 

meses de validade. O objetivo dessa 

migração é otimizar os serviços e propor-

cionar soluções mais seguras nas 

transações comerciais.

 Para que ocorra a queda da 

inadimplência são imprescindíveis análi-

ses inteligentes e robustas. Com as con-

sultas ACERTAs é possível saber o poten-

cial de compra dos consumidores, 

avaliar o risco de crédito, visualizar a 

recomendação da Boa Vista SCPC sobre 

o negócio (Aprova / Não Aprova), a 

sugestão de limite da parcela de crédito, 

dados cadastrais, além de informações 

analíticas, como: renda estimada do 

consumidor e o comportamento de 

crédito da pessoa física no mercado.

 Conhecendo os débitos que o 

consumidor possui, sua empresa reduz a 

chance de fechar negócio com clientes 

que possuem restrições e evita gastos 

futuros com cobrança e negativação.

 Para mais informações, entre em 

contato com o responsável pelo Atendi-

mento PJ – SCPC da ACEG, Ivo Ribeiro – 

(12) 3128-2203 / scpc.empresarial@

aceguaratingueta.com.br.

PESSOA JURÍDICA

181 - Avançada - Empr. Platinum

140 - Intermediária - Empr. Gold

298 - Básica - SCPC Net PJ

467 - Cadastral - Accerto PJ

CHEQUE PF e PJ

906 - SCPC/Cheque

PESSOA FÍSICA

312 -  Acerta Completo

311  - Acerta Mais

310 - Acerta Essencial

309 – Acerta

428 - Cadastral - Accerto PF

820 - SCPC/Fone

CONSULTA DE VEÍCULOS

230 - Certocar

Veja como ficará o novo portfólio de serviços 
SCPC da ACEG



Perfumes e Cosméticos
Nacionais e Importados

Linha Profissional para Tratamento de Beleza

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

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.
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O Associativismo é a 
bandeira para uma 

sociedade de resultados! 

CALENDÁRIO

NOVOS ASSOCIADOS

25 -  Natal
26 - Compensação dos Domingos

trabalhados

DEZEMBRO

AGENDA

ASSESSORIA EMPRESARIAL 

GRATUITA

Data: 21/12 Horário: 14h30 às 17h

Local: Salão ACEG

Mais informações e inscrições: 

(12) 3128-2215

*Exclusiva para associados

VESTIBULAR FATEC – 2018

Inscrições: de 07/11 a 07/12 Site: 

www.vestibularfatec.com.br

Mais informações: 

(11) 3471-4103 / 0800-596-9696

COMO SE TORNAR UM MEI

Data: 12/12

Horário: 14h30 às 16h30

Local: Sebrae Guaratinguetá

Valor: Gratuita

Mais informações: (12) 3128-9600

COMEÇAR BEM – FORMALIZAÇÃO

Data: 07/12

Horário: 14h30 às 16h30

Data: 14/12

Horário: 10h às 12h

Local: Sebrae Guaratinguetá

Valor: Gratuita

Mais informações: (12) 3128-9600

NA MEDIDA FINANÇAS

Data: 11, 12, 13, 14 e 15/12

Horário: 18h às 22h

Local: Sebrae Guaratinguetá

Valor: R$ 260,00

Mais informações: (12) 3128-9600

TRANSFORME SUA IDEIA E

M MODELO DE NEGÓCIOS 

- CANVAS

Data: 11, 12 e 13/12

Horário: 09h às 13h

Local: Sebrae Guaratinguetá

Valor: R$ 190,00

Mais informações: (12) 3128-9600

NATAL CULTURAL

Data: 08/12 a partir das 19h30

Atrações: Projeto Guri; Ação Encena; 

Tiago Feijó – Escritor; Kaic Bo

Data: 09/12 a partir das 19h30

Atrações: Coral Groove e grupo de 

dança; Maria da Glória – Artista 

Plástica

Data: 10/12 a partir das 19h30

Atrações: Stylo Livre – Grupo de 

Dança; Denise Nozaki – Artista 

Plástica; Lincoln Simões

Data: 15/12 a partir das 19h30

Atrações: Projeto Gar’Arte; Ação 

Encena; Espetáculo “Filho de Deus, 

Menino Meu”

Data: 16/12 a partir das 19h30

Atrações: Coral Madrigal; Congada 

Vermelho e Branco; Deck Harry 

e Bruce Arcane – Mágico e 

Ilusionista

Data: 17/12, a partir das 19h30

Atrações: Ginástica Rítmica – Grupo 

Studio K; Nathan Rodrigues – 

Músico; Bruno Gavinier – Músico

Data: 22/12, a partir das 19h30

Atrações: Mara Celi – Teatro; Samba 

com Tereza; Estação da Dança;

Local: Praça Conselheiro 

Rodrigues Alves – Centro

Mais informações: (12) 3122-4058

WORKSHOP COMPLIANCE & 

INTEGRIDADE

Data: 06/12

Horário: 13h às 18h

Local: Hotel Lotus - Rua Abílio Coré, 

251 - Chácara Selles - Guaratinguetá

Mais informações: (12) 3126-4813 (21) 

99529.4474

ACE Guaratinguetá

Mundo Cheff 
(12) 2103-2338

Clínica Bem-Estar
(12) 3122-2411

Objetivo Guará 
(12) 3122-6223

Contemporânea 

Administração
 & Consultoria 
(12) 3132-8007

Espetinho Goiânia 
(12) 2103-1881

Das 9h às 22h

Das 9h às 18h

Das 10h às 18h

Das 9h às 13h

#



ESPAÇO SOCIAL

APAE promove com grande sucesso
o seu jantar do carnê 

Consultoria e Assessoria:
Gestão de produção .  Meio Ambiente

Segurança e Saúde no trabalho
 Consulte-nos!

desde 1999

Work
ed

WWork
ed

W SEGURANÇA
OCUPACIONAL

- PPRA   -  PCMSO
- LTCAT  -  PCMAT
- CIPA     - PPP
- Curso de Nrs
- Risco Ambiental

COMPLEMENTARES
- Audiometria
- Espirometria
- Eletrocardiograma
- Eletroencefalograma
- Acuidade Visual (Escala Optométrica)

- Exames Laboratoriais
- Radiológicos de Tórax/Coluna
- Psicológico

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

EXAMES DE SAÚDE

Rua Coronel Pires Barbosa, 475
Campo do Galvão - Guara�nguetá/SP

contato@drmaro�a.com.br
sesmt@drmaro�a.com.br
financeiro@drmaro�a.com.br

Emails: Tel. (12) 3133.3631

ACE Guaratinguetá

 Aconteceu no dia 22/11/17, o 

já tradicional Jantar do Carnê da APAE 

de Guaratinguetá. Esse evento é realiza-

do todo ano e faz parte da estratégia da 

APAE para arrecadar recursos importan-

tes para a manutenção dos seus excelen-

tes serviços prestados aos alunos, onde 

pessoas adquirem um carnê e pagam 

mensalmente um valor que lhes dá o direi-

to a concorrer à 5 prêmios em dinheiro, 

que são sorteados através do resultado da 

Loteria Federal. Cada carnê adquirido pelo 

contribuintes, concorre com 05 centenas. 

 Nesse ano foram distribuídos 05 

prêmios, sendo do 5º ao 3º prêmio, o valor 

de R$ 1.000,00. O 2º prêmio foi de R$ 

3.000,00 e o 1º prêmio foi de R$ 14.000,00. 

No total foram distribuídos o valor de R$ 

20.000,00 aos premiados. A noite foi muito 

agradável e, uma vez mais, o jantar foi 

realizado no salão da Sociedade Hípica de 

Guaratinguetá, com a presença de cerca 

de 300 pessoas, que se deliciaram com os 

sabores do Buffet da Vanessa, a cozinheira 

do Papa, além de se divertirem e curtirem 

o delicioso som comandado pelo DJ 

Edson Almeida. O melhor é que tudo isso 

acontece sem custo para os presentes, 

pois eles todos já contribuíram com as 

mensalidades ao longo do ano.

 Esse jantar é sempre especial, 

pois é o último evento público da APAE no 

ano e serve também como uma confrater-

nização entre a diretoria, seus colaborado-

res/funcionários e a sociedade civil de 

Guaratinguetá, representada pelos ad-

quirentes dos carnês da APAE. Esse ano 

tivemos cerca de 170 carnês, cujos 

contribuintes pagaram o valor de R$ 80,00 

mensais (Fevereiro a Novembro/2017).

 O presidente da APAE de Guara-

tinguetá, Sr. João Vaz, fez questão de agra-

decer à todos os presentes ao jantar e 

ressaltar a importância dessa contribuição 

para que a nossa querida APAE possa via-

bilizar investimentos e continuar a manter a 

sua excelência nos seus serviços e atendi-

mentos prestados ao alunos. João Vaz dis-

se: “Sejam todos muito bem vindos e 

aproveitem essa festa que é feita para vo-

cês, contribuintes do Carnê da APAE. Gos-

taria de agradecer as suas presenças e 

dizer que vocês são pessoas abençoadas 

por Deus, que merecem todo o nosso 

reconhecimento. A APAE de Guaratinguetá 

precisa muito dos recursos gerados pelas 

vendas dos carnês e temos a certeza que 

no ano que vem, continuaremos a ter vocês 

ao nosso lado e, se Deus quiser, vamos au-

mentar ainda mais o número de contribuin-

tes.” Aqueles que quiserem fazer parte 

dessa estratégia de ajuda à APAE, podem 

ligar no telefone da entidade (12) 3123-

2000 e reservar o seu carnê para  2018.

 João Vaz fez também questão de 

parabenizar à todos os membros da 

diretoria da APAE de Guaratinguetá, que 

são pessoas abnegadas e todos voluntá-

rios, que se dedicam o ano todo às causas 

dessa entidade que é um orgulho para a 

nossa cidade. Vaz lembrou também dos 

ex-presidentes que colocaram, cada um 

deles, o seu tijolinho na construção dessa 

fortaleza que hoje é a APAE de Guaratin-

guetá, em especial ao ex-presidente Mar-

cio Chagas e sua esposa Eliana Giannico, 

que juntamente com seus colegas direto-

res, conseguiram superar muitas dificulda-

des e levar a entidade a uma condição 

de excelência, chegando a conquistar o 

selo ISO 9001 em 2016. Parabéns à atual 

diretoria, aos ex-presidentes, ex-diretores, 

colaboradores, voluntários e a todos que 

fazem a nossa APAE seguir em frente, 

sempre fazendo o bem, por que FAZER O 

BEM FAZ BEM!!!



ANUNCIE 
AQUI!

(12) 3133-7088
loja@reidasbalancas.com

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

Revendedor Autorizado

(12) 3132-3726 / 3122-4956
Rua Visconde do Rio Branco, 65

Centro - Guaratinguetá/SP

ENCONTRE

ACE Guaratinguetá




