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Aconteça 2018!

 Após extenso período de re-

tração, tudo indica que a recuperação 

da economia brasileira está consolida-

da [redução do desemprego, cria-

ção de novos postos de trabalho, re-

cuperação das vendas do varejo, au-

mento da produção industrial e do con-

sumo, etc.]. Para milhões de empre-

endedores chegou o momento avançar e 

progredir.

 No terceiro trimestre de 2017, o 

Produto Interno Bruto (PIB) apresentou 

crescimento de 1,4%, em relação ao 

mesmo período do ano anterior, segundo 

o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). 

 Na comparação com o período 

abril-junho o crescimento foi de 0,1%, 

resultado pouco abaixo das expectativas 

de mercado (predominantemente 0,3%), 

mas ainda assim ratifica os diversos sinais 

de que a pior recessão da história ficou 

para trás.

 Pelo lado da demanda, o con-

sumo das famílias cresceu 2,2% no 

terceiro trimestre de 2017, frente ao 

primeiro trimestre de 2016, devido à 

recomposição da renda (em decorrência 

da queda da inflação), à maior geração de 

empregos e à expansão do crédito, com 

juros menores e prazos de financiamentos 

maiores.

 Pelo lado da oferta, depois de um 

longo período, todos os três grandes 

setores apresentaram crescimento de 

sua atividade no terceiro trimestre de 

2017, frente ao mesmo período do ano 

anterior, destacando-se alta de 1,0% dos 

serviços, que constituem o principal setor 

produtivo da economia brasi le ira , 

impulsionados pelo comércio varejista e 

atacadista.

 Apesar do grande nível de 

incerteza que prevalece no cenário 

político, em que não sabemos quais serão 

os candidatos à Presidência da Repú-

blica, tampouco qual será a plataforma 

em termos de polít ica econômica, 

a  tendência  é que esse “v iés de 

crescimento” continue sua trajetória, 

possivelmente de forma mais intensa 

neste novo ano.

 Em síntese, os resultados acima 

confirmam a percepção de retomada 

gradual da atividade econômica. E ainda 

temos mais exemplos de situações 

concretas que alimentam a nossa 

esperança em 2018, como as novas 

regras do Simples Nacional e a Reforma 

Trabalhista.

 Diante dessas projeções, a 

ACEG reafirma seu compromisso de 

continuar focada no empoderamento da 

c lasse empresar ia l ,  o ra  pe la  v ia 

institucional, ora pelas ações de incentivo 

ao consumo e fomento da economia 

local (campanhas promocionais e 

eventos segmentados).

 Na oportunidade, destacamos 

que o encerramento da campanha “Natal 

Mega Premiado” será no próximo dia 13 

de janeiro. E mais uma vez faremos o 

sorteio dos prêmios na Praça Conselheiro 

Rodrigues Alves, com uma festa aberta 

ao público em geral.

 E ainda teremos muitas no-

vidades para 2018... Afinal, quando 

assumimos a gestão desta Entidade, 

assumimos também o compromisso 

de continuar aquecendo os pilares 

da economia e fazendo girar a roda 

do progresso. Para isso, contamos 

com sua participação apoiando o 

desenvolv imento e levantando a 

bandeira do associativismo. 

 Feliz 2018!
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ACONTECEU

ACE Guaratinguetá

01. Os colaboradores e o presidente da 
ACEG, Ricardo Teberga, juntamente com 
os proprietários da Sumirê, Alfredo e 
Keiko, na inauguração da loja no Buriti 
Shopping 02. A colaboradora da ACEG, 
Silvia Barroso, e representantes de outras 
organizações participam dos Módulos 
para desenvolvimento do Plano Diretor de 
Turismo 03. O advogado da ACEG, Fábio 
Cardoso, participou do 1º Workshop sobre 
Compliance & Integridade, ministrado 
pelo especialista Eduardo Oliveira 04. Em 
dezembro, as equipes da ACEG e SAEG 
desenvolveram trabalho de conscientiza-
ção no centro comercial. #ReciclaCentro 
05. O presidente Ricardo Teberga, em 
nome da ACEG, recebeu a homenagem 
de Entidade parceira Isa Vale do Paraíba 
Section Honors & Awards 2017, na Hípica 
06. Após um ano de muito trabalho, 
desafios e conquistas... Uma pausa para o 
tradicional Café de Natal da equipe ACEG 
07. Colaboradores da ACEG e da APAE 
participaram de um treinamento sobre 
ISO 9001 08. Parceria entre ACEG e 
Prefeitura, por intermédio das Secretarias 
de Turismo e Cultura, deixou o Natal mais 
iluminado em Guaratinguetá. Entre os dias 
4 e 24/12, a população prestigiou diversas 
atrações artísticas e culturais, além da 
decoração natalina e parque de diversão 
gratuito para as crianças.

01.01.01. 02.

03. 04.

07.

05. 06.

8.1 8.2

8.3 8.4 8.5
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ACE Guaratinguetá

 A Associação Comercial e 

Empresarial de Guaratinguetá (ACEG), 

juntamente com a Federação das 

Associações Comerciais do Estado de 

São Paulo (Facesp), composta por mais 

de 400 associações comerciais, come-

moraram a sanção da Lei 16.624/2017, 

que revoga a obrigatoriedade do Aviso 

de Recebimento (AR) e devolve ao 

consumidor paulista o direito de ser 

informado por carta simples em casos 

de inclusão de seu nome em cadastros 

de proteção ao crédito.

 “Foi uma vitória muito grande 

para as associações comerciais paulistas, 

ratificando a importância do asso-

ciativismo na defesa dos interesses 

coletivos”, disse o presidente da ACEG, 

Ricardo Teberga.

 Sancionada pelo Governador do 

Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, no 

último dia 15 de dezembro, a lei entrou em 

vigor na data de sua publicação. Com 

isso, o Serviço Central de Proteção ao 

Crédito (SCPC) e outros birôs de crédito 

de ixam de ser obr igados  a  usar 

correspondência com AR e podem 

também fazer a comunicação por meios 

eletrônicos, tornando o procedimento 

mais rápido, barato e transparente.

 Imposto às empresas que 

operam cadastros de negativação pela 

Lei 15.659/15, o AR é sete vezes mais caro 

e tem taxa de entrega bem menor do que 

a carta simples, já que vários fatores 

contribuem para o não recebimento por 

parte do devedor, o que onerava 

empresas e consumidores. Se o devedor 

não fosse encontrado em casa para 

assinar o AR, a alternativa do comerciante 

era protestar a dívida em cartório. Com 

ACEG comemora sanção da lei que facilita 
comunicação com consumidor inadimplente

isso, a dívida não poderia ser negociada, 

ou seja, o consumidor seria obrigado a 

pagá-la à vista, com juros, multas e taxas 

cartoriais.

 Desde 2015, a Facesp vinha lide-

rando mobilizações e dialogando com o 

governo e com os deputados estaduais 

para que a decisão fosse revertida. Afinal, 

o AR era exigido apenas no Estado de São 

Paulo. Sensível ao apelo da federação, o 

governador propôs o Projeto de Lei 

874/16 para acabar com o AR.

 "Hoje é um dia vitorioso para a 

Facesp. Essa luta que expusemos, e que 

estava dando um prejuízo terrível e 

prejudicando o consumidor, agora chega 

ao fim de maneira exitosa. Agradeço de 

coração a todos que estiveram ao nosso 

lado nessa luta", comemorou Burti, que 

também preside a Associação Comercial 

de São Paulo (ACSP).

 Para o governador Geraldo 

Alckmin, é necessário “desburocratizar, 

diminuir o custo Brasil, estimular a 

atividade econômica, para que as 

pessoas possam realizar sua vocação de 

servir o próximo através de sua atividade 

profissional e pessoal. É exatamente isso 

o que estamos fazendo com essa nova lei: 

protegendo o consumidor. Estamos 

evitando onerar o consumidor, encarecer 

o crédito e prejudicar a atividade eco-

nômica", disse o governador durante a 

cerimônia de sanção.

 Segundo Cauê Macris, presi-

dente da Assembleia Legislativa do 

Estado de São Paulo, o poder público tem 

imposto uma quantidade grande de 

normas e regras a seus empreendedores, 

às pessoas que querem avançar, crescer 

e gerar emprego. “Nosso papel é criar 

mecanismos para facilitar a vida das 

pessoas. Esse projeto é uma grande 

vi tór ia para aqueles que querem 

empreender. Parabéns, Alencar Burti, 

pela sua luta e da Facesp, que foi 

fundamental na aprovação desse 

projeto".

Entenda o ciclo associativista que nos 

une

 Filiada à Facesp, a Associação 

Comercial e Empresarial de Guara-

tinguetá é uma entidade de âmbito 

municipal, focada no empoderamento do 

setor produtivo guaratinguetaense e 

formada por mais de 500 empresas de 

diferentes portes e segmentos.

 Filiada à Confederação das 

Associações Comerciais do Brasil (CACB), 

a Facesp é uma entidade de âmbito 

estadual, com a missão de integrar o 

empresariado paulista por meio das 

Associações Comercia is  de cada 

município, e formada por mais de 400 

associações comerciais paulistas.

 A CACB é uma entidade de 

abrangência nacional, formada por 27 

federações, representantes de cada um 

dos estados, e estas agregam 2.300 

associações comerciais e empresariais 

que associam por adesão voluntária mais 

de dois milhões de empresários em todo 

o país, pessoas jurídicas e físicas, de 

todos os setores da economia.

 “Por trás de grandes histórias de 

sucesso, existem grandes parceiros. Por-

tanto, a sanção da lei que facilita a comu-

nicação com consumidor inadimplente é 

também uma vitória de cada associado 

que luta, junto, pela bandeira do empre-

endedorismo”, afirmou Ricardo Teberga.

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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Destrava Brasil

ACE Guaratinguetá

 Para milhões de empresários 

em todo Brasil o 1º de janeiro vai ser o 

dia do crescer sem medo, uma vez que 

passam a vigorar as novas regras do 

Simples Nacional, com a ampliação dos 

limites da receita bruta anual de R$ 60 

mil para R$ 81 mil para os microempre-

endedores individuais (MEIs) e de 

R$ 3,6 milhões para R$ 4,8 milhões pa-

ra as empresas de pequeno porte. 

Além disso, começam a valer as novas 

tabelas e faixas de alíquotas de im-

postos.

 Na prática, as alterações no regi-

me tributário simplificado e unificado de-

cretam o fim da ‘morte súbita’, que é o 

que acontece com boa parte das empre-

sas que saem do Simples e caem direta-

mente na extensa, cara e burocrática teia 

de impostos. Ao garantir o ajuste dos 

degraus de crescimento, o empresário 

ganha fôlego e recursos para investir na 

competitividade de sua empresa.

 Hoje 12,8 milhões de empresári-

os brasileiros estão inscritos no Simples. 

Para 90% deles, o maior benefício é estar 

em dia com as obrigações tributárias. E 

isso não é conversa fiada. Juntos, os 

pequenos negócios pagarão neste ano 

cerca de R$ 72 bilhões em impostos. 

Desde sua implantação, em 2006, a 

arrecadação foi de mais de meio trilhão 

de reais. Além da contribuição tributária, 

geraram, cerca de 500 mil novos postos 

de trabalho somente neste ano.

 Numa época em que se discute 

como diminuir a carga tributária, os resul-

tados obtidos pelo Simples mostram que 

o melhor caminho é o da simplificação e 

desoneração. É claro que o sistema tem 

imperfeições. A inadimplência, por exem-

plo, chega a 11% do total dos optantes, 

considerando apenas as microempresas 

e empresas de pequeno porte. Isso é o 

resultado da combinação da falta de 

planejamento e gestão, dos efeitos da cri-

se econômica e de um processo que não 

é tão simples. São necessários muitos 

cálculos para se chegar ao valor a ser pa-

go. Mas isso não pode ser empecilho para 

o avanço necessário. Até quando vamos 

ter que trabalhar 153 dias para pagar im-

postos e arcar com uma carga tributária 

de 34% do Produto Interno Bruto (PIB)?

 O atual sistema tributário é inefi-

ciente e ultrapassado e precisa ser rein-

ventado, incorporando as mudanças o-

corridas na economia global, com a ex-

pansão do setor de serviços, o surgimen-

to de novas formas de trabalho e a gera-

ção e incorporação de inovações tecno-

lógicas no dia a dia.

 É hora de fazer um audacioso e 

corajoso movimento rumo à simplificação 

e buscar urgentemente soluções que ti-

rem das costas do setor produtivo o peso 

da burocracia e dos tributos, garantindo 

oportunidades para que as empresas in-

vistam em criatividade, inovação, compe-

titividade. Não precisamos começar do 

zero. Já temos inúmeras iniciativas, como 

a do Simples, que tornaram possível a 

inclusão de milhões de empreendimen-

tos no sistema formal da economia e 

ampliaram em mais de duas vezes a 

sobrevida dos pequenos negócios. Com 

os ajustes que entram em vigor em 2018, 

a previsão é que o número de pequenos 

negócios no Simples chegue a 18 milhões 

em cinco anos.

 Esta tem que ser nossa agenda, 

conectada à nova realidade do mundo 

que vive em rápida e vigorosa trans-

formação. Continuaremos o trabalho de 

colocar definitivamente esses temas na 

pauta do Brasil.
Paulo Skaf

Presidente do Sebrae-SP

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

Especial 
Guaratinguetá 
vai ao ar no dia 
20 de janeiro

 

 Com abertura exclusiva da 

Associação Comercial e Empresarial 

de Guaratinguetá (ACEG), o projeto 

Especial Guaratinguetá vai ao ar no 

próximo sábado (20/01). Exibido a toda 

Região Metropolitana do Vale do 

Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral 

Norte, de segunda a sexta, das 14h30 

às 15h, e nas manhãs de sábado e 

domingo entre 7h e 10h .

 Esse projeto consolida uma 

parceria entre ACEG e Vale Shop TV, da 

emissora de televisão Band Vale, que 

oferece o melhor custo benefício para 

o empreendedor guaratinguetaense 

apresentar os diferenciais de seu ne-

gócio com um retorno garantido.

 Além de toda propaganda TV, 

os parceiros contarão com uma ou duas 

produções mensais de vídeo (audiovisu-

al) que serão disponibilizados para uso 

particular, além de toda divulgação nas 

redes sociais e no site do programa 

apresentando por Astrid Cesar, Adezílio 

Andrades, Cris Fraccari e Julinho Ribeiro.

 Se você ainda não adquiriu es-

se benefício, entre em contato com a 

ACEG e aproveite a oportunidade – (12) 

3128-2200 / 3128-2219 - Marcos Arcanjo.
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BASF continua apostando na região de GuaratinguetáBASF continua apostando na região de GuaratinguetáBASF continua apostando na região de Guaratinguetá

 Mesmo em um cenário econô-

mico desafiador que o Brasil enfrenta, a 

BASF continua acreditando no potencial 

de crescimento da região e, em espe-

cial, de Guaratinguetá. Prova disso são 

os investimentos que a multinacional 

fez ao longo da história de seu Comple-

xo Químico, localizado em Guaratingue-

tá - um dos principais da América do Sul. 

Os investimentos em infraestrutura, 

que apresentaram recorde em 2017, 

contribuindo para o desenvolvimento 

econômico de Guaratinguetá.

 “Nossos investimentos em Gua-

ratinguetá compravam a importância da 

cidade para os negócios da BASF. Vamos 

continuar focados no crescimento de 

nosso Complexo Químico, com o objetivo 

de contribuir, cada vez mais, para o 

desenvolvimento da região“, comenta 

Patrick Silva, diretor do Complexo 

Químico da BASF em Guaratinguetá e 

Infraestrutura para América do Sul.

 A empresa tem como parte de 

suas estratégias o apoio ao desenvolvi-

mento e sustentabilidade das regiões em 

que atua. Em Guaratinguetá, a empresa 

apoiou diversos programas. No aspecto 

ambiental, a BASF é parceria do Produtor 

de Água, projeto da Prefeitura, além de 

manter a Mata Viva, a maior área verde da 

cidade, com mais de 257 mil mudas de 

árvores nativas plantadas.

 Já na área social, a BASF trabalha 

com o Edital Conectar para Transformar, 

programa que prevê ampliar o impacto 

positivo da empresa, conectando os 

desafios sociais à estratégia de negócios 

da empresa. Em 2017, três projetos de 

Guaratinguetá foram apoiados pela BASF: 

Bombeiro Educador, que consiste na 

formação de jovens estudantes da rede 

pública de ensino em noções de primei-

ros socorros, cidadania e preservação 

do meio ambiente e impactou 950 

crianças; Experimento, da Fundação 

Siemens, que visa promover o ensino 

das ciências naturais para 2500 es-

tudantes do ensino fundamental da rede 

municipal; e Caminhar, do Grupo da 

Fraternidade Irmão Altino, que oferece 

ações complementares à rede oficial de 

ensino, de apoio psicossocial à família. 

Adicionalmente, a BASF apoia os Amigos 

do Lixo e Fazenda da Esperança com a 

doação de itens recicláveis que são 

utilizados como fonte de geração de 

renda dessas organizações.

 A empresa acredita que 2018 

será um ano de recuperação da eco-

nomia brasileira, em que a BASF con-

tinuará a investir no país e em toda a 

América do Sul.
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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

 Associado, você sabia que na 
ACEG você não precisa gastar muito 
para ter um bom plano de saúde? 
Temos tabelas e benefícios exclusi-
vos para você!

 O que já era bom ficou ainda 
melhor, a ACEG começou este ano 
trabalhando com os melhores planos 
de saúde do mercado, podendo 
assim criar soluções personalizadas 
para cada Associado.

 Planos PME (grupos a partir de 
03 vidas), Pessoa Jurídica e Pessoa 
Física, com e sem coparticipação, de 
abrangência nacional e regional.

-  S U L A M E R I CA  ( ab rangênc ia 
nacional)

- BRADESCO (abrangência nacional)

- AMIL (abrangência nacional)

- UNIMED (abrangência regional)

- SANTA CASA SAÚDE (abrangência 
regional)

 Novidade: O plano Santa Casa 
Saúde permite que colaboradores 
dos associados contratem o bene-
fício diretamente na ACEG, basta 
comprovar vínculo!

 FAÇA UMA COTAÇÃO DE 
ACORDO COM SEU PERFIL, DE SEUS 
C O L A B O R A D O R ES  E  D E P E N -
DENTES... SURPREENDA-SE! É uma 
ótima oportunidade para cuidar da 
saúde com o que há de melhor no 
mercado.

 L igue agora e fale com 
Silvia Barroso – Departamento de 
C o n v ê n i o s :  ( 1 2 )  3 1 2 8 - 2 2 0 5  / 
convenio@aceguaratingueta.com.br

Nós temos 
novas soluções

 em planos de 
saúde para 

você



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.

Perfumes e Cosméticos
Nacionais e Importados

Linha Profissional para Tratamento de Beleza

Rua Dr. Moraes Filho, 55
Tel. (12) 3132.5813
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O Associativismo é a 

bandeira para uma 

sociedade de resultados! 

CALENDÁRIO

NOVOS ASSOCIADOS

AGENDA

SORTEIO – NATAL MEGA PREMIADO

Data: 13/01  Horário: 12h

Local: Praça Conselheiro Rodrigues 
Alves (Centro)

Mais informações: (12) 3128-2215

ASSESSORIA EMPRESARIAL

Data: 18/01

Horário: 14h30 às 17h

Local: Salão ACEG

Valor: Gratuita e Exclusiva p/ 
associados

Mais informações: (12) 3128-2215

EMPREENDEDORISMO E ABERTURA 
DE EMPRESA

Oficina: Começar bem – Formalização

Data: 11/01   

Horário: 14h30 às 16h30

Data: 18/01  

Horário: 10h às 12h

Data: 25/01  

Horário: 14h30 às 16h30

Data: 01/02  

Horário: 10h às 12h

Local: Sebrae Guaratinguetá

Valor: Gratuita

Mais informações: (12) 3128-9600

GESTÃO

Oficina: Ganhe Mercado

Data: 16/01  

Horário: 14h às 16h

Valor: Gratuita

Oficina: Fluxo de Caixa

Data: 31/01  

Horário: 14h às 16h

Valor: Gratuita

Local: Sebrae Guaratinguetá

Mais informações: (12) 3128-9600

CONCURSO DE MARCHINHAS

Encerramento das inscrições: 05/01

Divulgação dos selecionados: 12/01

Ensaio dos selecionados: 16 e 17/01

Primeira eliminatória: 19/01

Segunda eliminatória: 20/01

Final: 21/01

Regulamento: 
www.guaratingueta.sp.gov.br/cultura

Mais informações: (12) 3122-4058 / 3133-
3379

1º FESTIVAL DE MARCHINHAS

Data: 19, 20 e 21/01  Horário: 19h30

Local: Praça Condessa de Frontin 
(Praça da Estação)

Valor: Gratuito

Mais informações: (12) 3122-4058 / 3133-
3379

CURSO: ADMINISTRAÇÃO DE 
ARMAZENAGEM

Data: 27/01 a 10/03 (aos sábados)

Horário: 9h30 às 13h30

Objetivo: aperfeiçoar técnicas de 
operação e procedimentos que visam 
otimizar os custos operacionais de 
armazenagem, agilizar processos e 
garantir a confiabilidade das 

informações

Local: Senac Guaratinguetá

CURSO: LOGÍSTICA EM COMÉRCIO E 
SERVIÇOS

Data: 10/01 a 19/01 (segunda a sexta)

Horário: 19h às 22h

Objetivo: aprimorar os conhecimentos 
relativos à aplicação dos processos 
logísticos na cadeia de valor dos setores 
de comércio e serviços

Local: Senac Guaratinguetá

CURSO: ATENDIMENTO AO CLIENTE

Data: 15/01 a 22/01 (segunda a Sexta)

Horário: 19h às 22h

Objetivo: Preparar o participante para 
identificar e atender as necessidades 
dos clientes utilizando estratégias de 
comunicação, relacionamento e 
operação de forma a proporcionar 
satisfação e fidelização 

Local: Senac Guaratinguetá

Mais informações: (12) 2131-6300

ACE Guaratinguetá

DOCE VIDA
(12) 3013.4110

KNN IDIOMAS
(12) 99657.7113

QUEIJO MUSSARELA 
CAMPOS NOVOS

(12) 3119.1310

01 -  Confraternização Mundial
02 - Compensação dos Domingos

trabalhados
06 -  1º Sábado que recai no 

5º dia útil

JANEIRO

Das 9h às 22h

Das 9h às 18h

Das 10h às 18h

Das 9h às 13h



ESPAÇO SOCIAL

2ª Cavalgada da Solidariedade em prol 
da APAE reúne mais de 400 cavaleiros

ACE Guaratinguetá

 A 2ª Cavalgada da Solidarie-

dade em prol da APAE de Guaratinguetá, 

aconteceu no dia 10 de dezembro de 

2017 e reuniu mais de 400 cavaleiros que 

se reuniram a partir das 9h em frente ao 

Ginásio de Esportes do Pedregulho e 

saíram por volta das 10h30 em uma 

cavalgada rumo ao Recinto de Expo-

sições Manoel Soares de Azevedo, onde 

estava preparado para os participantes, 

um almoço e um show do cantos serta-

nejo André Moraes. 

 A organização foi do Clube 

Associação Ecológica Cavaleiros da 

Pedra Oca, que pelo segundo ano 

consecutivo, promove esse evento que 

visa arrecadar fundos e ajudar a nossa 

querida APAE de Guaratinguetá. Como no 

ano passado, forma vendidas camisetas 

aos cavaleiros participantes que, ao 

adquirirem a camiseta, ganhavam um 

ticket para o almoço.

 O presidente da Associação Co-

mercial de Empresarial de Guaratinguetá, 

senhor Ricardo Teberga, foi um dos 

organizadores e fez questão de preparar 

de forma muito bonita, um carro de boi 

que puxou a cavalgada com a imagem 

de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira 

do Brasil. Diretores, colaboradores e 

voluntários da APAE, se dedicaram ao 

evento de forma exemplar, organizando, 

direcionando e cuidando de todos os de-

talhes, para que a cavalgada aconte-

cesse de forma tranquila e que nem os 

cavaleiros, nem os animais, sofressem 

quaisquer acidentes. Com toda a de-

dicação e atenção do pessoal da Pedra 

Oca, dos colaboradores da APAE e do 

pessoal do trânsito da prefeitura mu-

nicipal de Guaratinguetá, tudo aconte-

ceu de forma exemplar, com nenhuma 

ocorrência que pudesse estragar o 

evento, que seguiu até as 15h, com a 

animação e a qualidade do cantor André 

Moraes e sua banda. Ao som da sanfona, 

todos os presentes cantaram as modas 

mais destacadas do cancioneiro popular 

sertanejo brasileiro.

 A APAE de Guarat inguetá 

agradece aos cavaleiros da Pedra Oca e 

todos os demais parceiros que ajudaram 

a organizar e a realizar esse maravilhoso 

evento e espera que no próximo ano, a 3ª 

Cavalgada da Solidariedade em prol da 

APAE de Guaratinguetá cresça ainda 

mais e que ao longo dos anos ela se 

fortaleça e se transforme em mais um 

evento de grande sucesso, como tantos 

outros que a APAE promove em parceria 

com entidades da sociedade civil, que 

muito ajudam na arrecadação de 

recursos tão importantes para  a 

manutenção dos excelentes serviços 

prestados pela APAE aos seus alunos.

 O ano de 2017 se encerra com 

esse último evento e a Diretoria, co-

laboradores, Voluntários e Simpatizan-

tes da APAE de Guaratinguetá, agrade-

cem à toda a sociedade civil de nossa 

cidade, pelo apoio, carinho e colaboração 

que recebeu e também ao poder público 

municipal que não mede esforços para 

ajudar a APAE e todas as demais 

entidades sociais de Guaratinguetá, a se 

fortalecerem e promoverem ações e 

eventos que as ajudam a se manter e a 

investir na melhoria da qualidade dos 

serviços prestados às pessoas mais 

necessitadas.



Revendedor Autorizado

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

Centro - Guaratinguetá/SP

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

(12) 3133-7088
loja@reidasbalancas.com

R. Anita Garibaldi, 30 - Nova Guará - (12) 2103.3134

ENCONTRE

ACE Guaratinguetá

ANUNCIE 
AQUI!

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

Não corra riscos, faça seu certificado 
digital com quem é líder no mercado

Em 2018, a microempresa e a empresa de 
pequeno porte que  tiver empregado 

necessitará de Certificado Digital para cumprir 
com as obrigações da GFIP ou do eSocial.

 
 Fale conosco

(12) 3128-2200

NA BOA,



3128.4544Laboratório Médico Vital Brasil

3132.4955Imunocenter Vacinas

3132.1042OdontoClinic

3125.6654Yázigi

FATEA

UNISAL  3159.2033

Wizard Idiomas Guaratinguetá

Connection School

Escola do Comércio
2124.2818

3125.6364

3122.3987

FHO/UNIARARAS (19) 3543.3136Instituição de Ensino Superior - EAD

3128.2219ACEG

Usisaude Clínica Médica

3128.6600Instituto Santa Rosa

3125.1571Curso JV

3132.1544Sincomércio

Curso Preparatório

3133.8181Laboratório Santa Paula

Locação de Sala: Eventos Corporativos

CLÍNICAS/LABORATÓRIOS

3132.3953

3132.1786
3132.3953

3132.1591
3132.3524

3132.3524
Pediatria

Ginecologista

Obstetrícia/Ginecologia
Cardiologista
Cardiologista

Margarida G. de S. Cunha

Sandra Villarino Rana
Mauro Guimarães

Carlos Ney
Isabel de Fátima Gay da Silva

João Luiz Gay da Silva

Instituto Mix de Profissões- Guaratinguetá Curso Profissionalizante 2103.1062/ 99257.0990

Atendimento Clínico

Terapia Cognitiva Comportamental

Bruna Baracho Zanetin

Pedro Ricardo Guimarães Veras

99705.4311

99153.8777

Camila Pereira de Miranda Atendimento Clínico e Consultoria 99775.5375

Sandra Regina Barbosa Psicologia: Clínica e Empresarial 99786.7106/98118.2576

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

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

* Confira os descontos e benefícios no site www.aceguaratingueta.com.br. Atualizada em 01/08/2017

REDE DE VANTAGENS

Gastroclínica - Guaratinguetá 3132.8085
Vacinas e Imunização Humana

Laboratório de Análise e Exames por Imagem

Laboratório de Análises Clínicas
Laboratório de Análises Clínicas

3125.6449

COMÉRCIO

3122.3059Ótica Macedo Ótica
3132.3905Ótica do Zé Ótica
3122.2715Palácio dos Colchões

DENTISTA

98195.9986Maurício Rangel Seixas

3126.2700/99681.9099Andres Coca Implantes Dentais
Clínica Geral/Ortodontista

ESPAÇO PARA EVENTOS

Locação de Sala: Eventos Corporativos/Festas

FARMÁCIAS

3133.4077Byoderma Farmácia de Manipulação

3122.3979Byopharmacy Farmácia de Manipulação
3122.3100Farmavale Farmácia de Manipulação
3133.8855Pharma Express Center Farmácia de Manipulação
3133.2908Terapêutica Farmácia de Manipulação

INSTITUIÇÕES DE ENSINO

3133.5304Alecrim Espaço de Artes Terapia Arte, Terapia e Cursos

CNA - Guaratinguetá 3133.8118Curso de Idiomas

Colégio Alberto Einstein 3128.3000
2131.3850Colégio Tableau

Curso de Idiomas

Curso Profissionalizante

UNITAU EAD 3629.2992EAD - Graduação
Curso de Idiomas 3125.4582
Curso de Idiomas

MÉDICOS

PSICÓLOGOS

3132.3953DermatologistaSérgio Franklin S. Cunha

SERVIÇOS

Village Marcas e Patentes

3133.3350Ideal Centro Automotivo Mecânica 

Copi Center 3132.1333

Semetra 3035.2110Assessoria e Medicina do Trabalho

3128.2205
3132.7499Softvale Informática

3125.5004Planos de Saúde e SegurosGodoy Seguros

Serviço de Papelaria para Festas

3132.2852Gráfica Purim Impressos, Sacolas e Rótulos

Work Med Segurança e Medicina do Trabalho 3133.3631

MBD Informática Ltda ME Automação Comercial 3152.9360

Soesp Odonto Nacional

Regional
Nacional

3128.2205

3128.2205
3128.2205

Unimed
Sulamérica

Accetur 3122.2889Agência de Turismo e Viagens

Auto Moto Escola Vitória 3125.7454Aulas de direção - Carro e Moto

Doctor Frio 2103.3131Ar Condicionado

99732.6692Nilda Violante Consultoria e Palestra Comportamental

Rubinho Seguros Seguros 3132.1988

SegMedi Consultoria em Saúde, Segurança e Meio Ambiente 3132.7842

Sicredi 3013.9353Linhas de Crédito e Taxas Especiais

Marcas e Patentes

PLANOS DE SAÚDE

#

Atualiza Gestão de Treinamentos 9.9782.2100Coaching, Consultoria e Assessoria

BANCOS/ FINANCEIRAS

AMIGA Eventos, Festas, Cursos e Treinamentos 3125.1244/3125.7846
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Salão Stylus Salão de Beleza 3122.2881

ACE Guaratinguetá

Federal Invest 2103.1200Soluções Financeiras/Factoring

3132.6345Colégio Girassol

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!!!

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

