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 Cada dia mais, nesse primeiro ano 

de gestão, aumentava a convicção de que 

o caminho para superar obstáculos e 

fortalecer a classe empresar ial é o 

associativismo – É preciso união! Quando 

chegamos àquela cerimônia solene, na noite 

de sexta-feira, 10 de março, assumimos o 

desafio de ir além. Certos de que para 

alcançarmos grandes feitos, precisaríamos 

estar ao lado de gigantes.

 Você, que levanta a bandeira do 

empreendedorismo junto conosco, é a 

razão de todas as iniciativas da ACEG. Tudo 

que realizamos nesse período foi pensando 

no fortalecimento do setor produtivo local e, 

consequentemente, no desenvolvimento 

do município. Aproveito para, em nome da 

vice-presidente Silmara Bitencourt e da 

primeira tesoureira Beatriz Bonini, agradecer 

a todos os diretores, conselheiros e amigos 

que tiveram papel fundamental em cada 

projeto e conquista de nossa associação.

 Assumimos também o compro-

misso de atrair novos associados, para que 

essa associação, que tem a missão de 

representar a classe empresarial e oferecer 

s o l u ç õ e s  q u e  f a c i l i t e m  o  e m p r e -

endedorismo, continue em constante 

evolução. Mas, acima de tudo, aceitamos o 

desafio de promover a união daqueles que 

buscam, assim como nós, o crescimento de 

nossa Guaratinguetá. Gente que, assim 

como você, associado, batalha todo dia e 

não aceita desistir. Grupos que acreditam 

que tudo é possível através da união e não 

têm medo de fazer acontecer.

 Um exemplo concreto é a proxi-

midade de nossa gestão com as demais 

Ent idades públ icas e pr ivadas,  com 

destaque para a participação ativa no 

Conselho Municipal de Saúde e no grupo 

responsável pela elaboração do Plano 

Diretor de Turismo.

 Além da sólida parceria esta-

belecida com as instituições CIEE, Sebrae, 

Senac e Sincomercio, que tem gerado 

grandes oportunidades de capacitação e 

aprendizado a profissionais de Gua-

ratinguetá e região, por exemplo, a palestra 

sobre Compliance Anticorrupção que 

promovemos no auditório da FACEG, com a 

participação do Delegado da Polícia Federal 

na Operação Lava Jato, Antônio Carlos 

Beaubrun.

 Iniciativas como essas comprovam 

que nossa  responsab i l idade soc ia l 

ultrapassa o fomento da economia, cujo 

fruto é a geração de emprego e renda. Mais 

do que produtos e  serv iços ,  nossa 

associação e seus parceiros contribuem para 

a construção do futuro de nossa cidade, com 

inovação, sustentabilidade e oportunidade.

 Ao longo do primeiro ano de gestão 

trabalhamos incansavelmente e atingimos 

muitas das metas pré-estabelecidas. Temos 

uma ACEG mais próxima da comunidade, 

moderna e ativa. Novos empreendedores se 

filiaram. Modificamos a estrutura dos 

departamentos, aproximando e integrando a 

equipe de colaboradores. Ampliamos o 

horário de atendimento e contratamos mais 

uma agente de registro para o posto de 

certificação digital, um dos principais 

serviços da Entidade, agilizando o processo 

de emissão e validação para os empresários.

 Mas acreditamos que ainda é 

preciso avançar. Temos consciência de que 

estamos no caminho, mas ainda temos muito 

a fazer. Esperamos que você continue ao 

nosso lado e que a gente cont inue 

transformando desafios em oportunidades 

de continuar criando novos horizontes para 

todo mundo.

 Esta revista traz um resumo das 

nossas ações nesse primeiro ano de gestão, 

além de algumas informações importantes 

para você. Acompanhe, participe, vamos 

juntos fazer uma associação melhor para 

todos os empreendedores e munícipes de 

nossa Guaratinguetá.

 Boa Leitura!

É preciso união
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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

01. ACEG se reúne com empresários e gestores para novo formato do Liquida 
Guará, que será realizado de 05 a 10 de março. As empresas que ainda não 
aderiram podem ligar para 3128.2217 e participar. #liquidação 02. Menores 
Aprendizes vinculados ao CIEE recebem capacitação semanalmente na sede 
da ACEG 03. A gerente executiva da ACEG, Edluce Silva, participa de workshop 
na FACESP em SP, para ampliação e aprimoramento no Posto de Certificação 
Digital #MelhoriaContínua 04. Palestra sobre as alterações do Simples Nacional 
lota auditório da Entidade. Mais uma parceria com o SEBRAE, SENAC, 
SINCOMÉRCIO e CIEE  05. O representante comercial Marcos Arcanjo da ACEG 
participa da gravação da BAND Vale TV para o Especial Guaratinguetá 06. Silvia 
Barroso, colaboradora da ACEG, participa da construção do Plano Diretor de 
Turismo do nosso município  07. SENAC sedia palestra sobre a Reforma 
Trabalhista da FECOMÉRCIO, mais uma parceria entre ACEG, SEBRAE, SENAC, 
SINCOMÉRCIO e CIEE 08. No dia 24/01 Edluce Silva completou 7 anos de 
trabalho junto à entidade.

01.01.01.

02.02.02. 03.03.03. 04.04.04.

05.05.05. 06.06.06. 07.07.07.

08.08.08.
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EM PAUTA

ACE Guaratinguetá

Novidades sobre débitos tributários federais

 No dia 08 de fevereiro de 2018, 

quinta feira, antevéspera do feriado 

carnavalesco, a Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional (PGFN) antecipou-se 

e colocou a postos seu carro abre alas 

para desfilar na avenida da inovação da 

seara tributária, editando 2 novas 

portarias que trazem novidades na 

execução fiscal de débitos federais.

 Em consulta ao sítio da PGFN na 

internet verificou-se que o estoque total 

da dívida federal atingiu o valor es-

tratosférico de R$ 1.84 trilhão. Desse valor, 

foi arrecadado, no último ano anali-

s a d o  p e l a  p e s q u i s a ,  “ s o m e n t e ” 

R$ 14.54 bilhões, correspondente a 

míseros 1,29% do montante da dívida.

 Voltados os olhos para essa 

questão, a PGFN, editou duas normati-

vas infralegais, consubstanciadas na 

PORTARIA PGFN Nº 32, DE 08 DE 

FEVEREIRO DE 2018 e PORTARIA PGFN 

Nº 33, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2018.

 A Portaria 32, regulamentou o 

procedimento de dação em pagamento 

de bem imóveis para extinção de débitos, 

de natureza tributária, inscritos em dívida 

ativa da União, desde que abranja a 

totalidade do débito que se pretende 

liquidar, assegurando-se ao devedor a 

possibilidade de complementação em 

dinheiro de eventual diferença entre o 

valor da totalidade da dívida e o valor do 

bem ofertado.

 A condição para operar a dação 

em pagamento é que o domínio pleno ou 

útil esteja regularmente inscrito em nome 

do devedor, junto ao Cartório de Registro 

Imobiliário competente e que esteja livre 

e desembaraçado de quaisquer ônus.

 A dação em pagamento se dará 

pelo valor do laudo de avaliação do bem 

imóvel, e sendo imóvel urbano o laudo 

deverá ser emitido por instituição 

financeira oficial. Sendo imóvel rural 

a avaliação será emitida pelo Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (Incra), caso em que o proce-

dimento ocorrerá em atendimento ao 

interesse social para fins de reforma 

agrária.

 Em relação ao advento dessa 

Portaria, que já entrou em vigor na data de 

sua publicação (DOU de 09/02/2018), 

trata-se de uma interessante opção a 

ser levada em conta pelo contribuinte 

devedor, acompanhado de sua as-

sessoria jurídica, para extinguir dívidas 

tributárias federais, estejam elas ajuizadas 

ou não.

 Já no que se refere a Portaria nº 

33, a polêmica se refere à sistemática do 

débito federal inscrito em Dívida Ativa 

da União, pois, a partir da entrada em 

vigor da referida portaria, que se dará 120 

dias da data da publicação (DOU de 

09/02/2018), as medidas que serão 

levadas a efeito pela Procuradoria 

Fa z e n d á r i a  s e r ã o  a b s u rd a m e nt e 

drásticas, tanto para as pessoas físicas 

quanto para as pessoas jurídicas.

 Ou seja, a partir de 10 de junho de 

2018, uma vez inscrito o débito em dívida 

ativa da União, o contribuinte deve-

dor será notificado para, em até 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento do 

valor do débito; ou terá a opção de 

parcelamento. Não optado por essas 

condições, em até 10 (dez) dias, a contar 

da mesma notificação, o contribuinte 

devedor poderá ofertar antecipadamen-

te garantia em execução fiscal ou 

apresentar Pedido de Revisão de Dívida 

Inscrita (PRDI).

 Esgotado o prazo e não adotada 

nenhuma das providências o contribuinte 

devedor estará sujeito, dentre outras: 

protesto extrajudicial; averbação pré-

executória de seus bens; multa na 

hipótese de irregular distribuição de 

bônus e lucros a acionistas; rescisão do 

contrato celebrado com o Poder Público, 

tendo em vista a ausência de re-

gularidade fiscal para com a União; não 

liberação de créditos oriundos de recur-

sos públicos, repasses e financiamentos; 

exclusão de benefícios e/ou incentivos 

fiscais; suspensão da inscrição no 

Cadastro da Pessoa Física (CPF).

 Tratam-se, portanto, de duas 

novidades no campo tributário que 

demandarão atenção por parte do 

setor empresarial, contábil e jurídico, os 

quais deverão ter sob perspectiva 

que ao mesmo tempo em que se re-

gulamentou uma nova modalidade de 

extinção do crédito tributário (Portaria 32), 

por outro, aumentou os poderes do Fisco 

(Portaria 33) sobre os contribuintes 

devedores.

*O coautor é Auditor Fiscal da Receita 

Federal ,  aposentado,  professor 

universitário contador, advogado, e 

sócio-fundador do Escritório DIMAS - 

Consultoria Contábil, Fiscal e Tributária, 

situado na Rua do Corrêa, 255, sala 21, 

Edifício Office, Taubaté-SP. (12) – 

98246-3644.

**O coautor é Advogado Tributarista e 

pertence ao departamento jurídico 

do Escritório DIMAS - Consultoria 

Contábil, Fiscal e Tributária, situado na 

Rua do Corrêa, 255, sala 21, Edifício 

Office, Taubaté-SP. (12) – 3621-1962.

José Dimas de Paulo*

Gustavo Augusto Almeida de Paulo**





Cerimônia de Posse da atual 
diretoria #Biênio2017/2019

Responsabilidade Social – Apoio a 1º caminhada 
de conscientização do autismo em Guaratinguetá

Minha Mãe Sempre Presente 
#CampanhaPromocional

Apoio ao Micro Empreendedor
 Individual – parceria SEBRAE

Início do Projeto de Modernização
 da ACEG – Restauração da Fachada

Liquida Guará #EventoPromocional

novembro/17novembro/17novembro/17

janeiro/18janeiro/18janeiro/18

julho/17julho/17julho/17

Jantar Comemorativo da Entidade #78anos Apoio a Conscientização do Câncer de Mama Semana das Crianças na Praça #EventoRecreativo

#BandeiraAssociativista – Votação do PL 
que regulamenta a instalação e funcionamento 
das feiras itinerantes no município #Conquista

Entidades unidas em prol do Desenvolvimento
#ACEG #SEBRAE #SENAC #SINCOMERCIO #CIEE

Congresso FACESP – Liderança Consciente 
#MelhoriaContínua

Parceria BAND Vale TV para divulgação e 
publicidade acessível aos associados.

Palestra SIMPLES NACIONAL – informação
 à disposição dos contadores

março/17março/17março/17 abril/17abril/17abril/17

outubro/17outubro/17outubro/17

fevereiro/18fevereiro/18fevereiro/18

ESPECIAL

06 ACE Guaratinguetá

Tudo que realizamos 
nesse período foi pensando
 no fortalecimento do setor 

produtivo local e, 
consequentemente, no 

desenvolvimento 
do município. 

RicardoTeberga
Presidente da ACEG
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365365365 dias de gestão

Representatividade junto ao Poder Público 
 inauguração do CRAS Parque do Sol

A busca pela Melhoria Contínua 
 Treinamento da Equipe ACEG

Participação efetiva no COMUS - Conselho
Municipal de Saúde #representatividade

Palestra sobre Compliance e Anticorrupção – 
Delegado da Polícia Federal fala sobre o cenário 

atual e perspectivas futuras #LavaJatoFestival do Tira Gosto #EventoGastronômico Lançamento da Expo ISA Vale Indústria 4.0

Apoio ao SENAC Casa Aberta - Trajetórias 
Profissionais Inspiradoras

RM Vale TI – Apoio e incentivo aos Eventos
 Regionais de Tecnologia e Inovação

ACEG em Ação na cidade de Cunha

Natal Mega Premiado #CampanhaPromocional
 #FomentoEconomiaLocal

Chegada do Papai Noel de Tirolesa
#GuaratinguetaMerece #lotada

ACEG recebe prédio de Honra da ISA Vale 
#HonorsAndAwards

junho/17junho/17junho/17maio/17maio/17maio/17

agosto/17agosto/17agosto/17 setembro/17setembro/17setembro/17

novembro/17novembro/17novembro/17

dezembro/17dezembro/17dezembro/17

confira os destaques
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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

 Empresário, você vendeu a prazo 

nos últimos meses e ainda não recebeu o 

valor devido?

 Inclua essas dívidas em atraso de 

consumidor ou empresa no banco de 

dados do SCPC (Serviço Central de 

Proteção ao Crédito). A ACEG te oferece 

suporte incondicional tanto na nega-

tivação, quanto na cobrança!

Benefícios:

- Estimula o devedor a buscar alternativas 

para pagar a dívida e limpar o nome;

- Evita que outros empresários, comer-

ciantes, varejistas ou atacadistas ofere-

çam crédito para quem não tem condi-

ções ou intenção de pagar.

Como funciona a negativação *

- Acesse o site da ACEG com seu login e 

senha;

- Inclua o nome do devedor, pessoa física 

ou jurídica, ou do seu avalista no SCPC;

- O inadimplente terá 20 dias para efetuar 

o pagamento e não perder o acesso ao 

crédito.

- Após esse período, o débito ficará 

exposto para todas as empresas que 

consultarem o SCPC.

Negativou e não recebeu?**

 A ACEG disponibiliza a Central de 

Recuperação de Crédito (CRC), um servi-

ço pensado e estruturado para agregar 

ainda mais valor aos associados. O Depar-

tamento CRC realiza cobranças de tudo 

que representa valor legal e está incluso 

no SCPC. Além do suporte do Departa-

mento Jurídico que fornece todas as ori-

entações necessárias.

 A terceirização das cobranças é 

uma decisão estratégica, eliminando o 

desgaste entre empresa credora e cliente 

devedor. Outra vantagem é a rede inter-

ligada de dados mantida pela ACEG, por 

exemplo, quando o consumidor vem até 

nosso balcão do SCPC consultar seu 

nome, caso esteja negativado por uma 

empresa parceira, no mesmo momento 

nossa equipe inicia o processo de 

negociação, tornando-o mais ágil e eficaz.

 * Associado, caso sua empresa 

ainda não esteja habilitada no sistema 

para negativação, entre em contato e 

aproveite esse benefício: (12) 3128-2200 | 

servicos@aceguaratingueta.com.br.

 ** A execução do serviço se 

dará mediante assinatura de acordo ent-

re a empresa associada e ACEG. Fale 

conosco e conheça mais sobre esse 

serviço: (12) 3128-2210| cobranca2@

aceguaratingueta.com.br.

Negativação - SCPC



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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AGENDA

ACE Guaratinguetá

CURSO: SCPC

Data: 9 e 23/03  

Horário: 09h30 às 11h30

Local: Salão ACEG  Valor: Gratuito

Objetivo: Capacitar o novo associado na 
utilização do sistema online de SCPC e 
reciclar os associados que já utilizam essa 
ferramenta, para realização de consultas 
e manutenção de registros de débitos.

Informações e Inscrições: 3128-2200

ASSESSORIA EMPRESARIAL

Data: 22/03  Horário: 14h30 às 17h

Local: Salão ACEG 

Va lo r :  Gratu i ta  e  Exc lus iva  para 
associados

Mais informações: (12) 3128-2215

OFICINA: COMEÇAR BEM – 
FORMALIZAÇÃO

Data: 08/03  Horário: 14h30 às 16h30

Data: 15/03   Horário: 10h às 12h

Data: 22/02   Horário: 14h30 às 16h30

Data: 29/03  Horário: 10h às 12h

Local: Sebrae Guaratinguetá

Investimento: Gratuita Informações e 
Inscrições: (12) 3128-9600 / 98141-6400

OFICINA: GANHE MERCADO

Data: 13/03  

Horário: 14h às 16h

Local: Sebrae Guaratinguetá

Investimento: Gratuita 

Informações e Inscrições: (12) 3128-9600 
/ 98141-6400

OFICINA: FLUXO DE CAIXA

Data: 28/03

Horário: 14h às 16h

Local: Sebrae Guaratinguetá

Investimento: Gratuita

Informações e Inscrições: (12) 3128-9600 
/ 98141-6400

MISSÃO FEIRA DO EMPREENDEDOR

Data: 09/04 (inscrições até 09/03)

Horário de saída: 20h30 

Saída do ônibus do SEBRAE: Rodoviária 
de Guaratinguetá

Local: Parque Anhembi – São Paulo

Investimento: Gratuita 

(VAGAS LIMITADAS)

Informações e Inscrições: (12) 3128-9600 

AGENDA SENAC

Turismo Pedagógico

Capacitar o participante para elaborar 
roteiros turísticos, coordenar e conduzir 
grupos e realizar ações de logística no 
atendimento aos grupos, utilizando os 
conceitos da área do turismo pedagó-
gico, ferramentas da web, legislação e 
análises das matrizes curriculares das 
escolas, com o objetivo de produzir rotei-
ros turísticos pedagógicos compatíveis 
com as necessidades dos clientes.

Carga horária: 42 horas Período: De 10/3 
a 9/6 Sábados, das 8 às 12 horas.

Desenvolvimento de Liderança

Este curso tem como objetivo fornecer 
ferramentas que possibilitem o desenvol-
vimento de uma liderança estratégica, 
com vistas ao líder do futuro, ou seja, an-
tecipando tendências e alinhado às abor-
dagens contemporâneas de liderança.

Carga horária: 20 horas Período: De 10/3 
a 14/4. Sábados, das 9h30 às 13h30.

E-Commerce: Estratégias e Modelos de 
Negócios

Este curso tem como objetivo apresentar 
as principais estratégias utilizadas em 
diversos segmentos de e-commerce, 
assim como as ferramentas essenciais 
para viabilização de novas ideias de 
negócio.

Carga horária: 16 horas Período: De 7/4 a 
5/5. Sábados, das 13 às 17 horas.

Administração de Operações Logísticas

Capacita profissionais para administrar 
operações logísticas sob uma visão 
sistêmica da cadeia de abastecimento, 

O Associativismo é a bandeira 
para uma sociedade de resultados! 

CALENDÁRIO

NOVOS ASSOCIADOS

10 -  1º Sábado após o 5º útil
30 - Sexta-feira da paixão

MARÇO

Das 9h às 22h

Das 9h às 18h

Das 10h às 18h

Das 9h às 13h

Loja Econômica
(12) 3653.5414

cumprindo objetivos estratégicos, táticos 
e operacionais ,  v isando à melhor 
utilização dos recursos humanos, físicos 
e financeiros que impactam no resultado 
do negócio.

Carga horária: 30 horas Período: De 7/4 a 
9/6. Sábados, das 9h30 às 13h30.

Contato SENAC Guaratinguetá
(12) 2131-6300



ESPAÇO SOCIAL

CARNAPAE 2018 - Abertura oficial 
do Carnaval de Guaratinguetá

ACE Guaratinguetá

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

 No dia 09 de fevereiro de 2018 

aconteceu na APAE de Guaratinguetá o 

tradicionalíssimo CARNAPAE, evento 

reconhecido pela Prefeitura Municipal 

da Estância Turística de Guaratinguetá 

como abertura oficial do Carnaval da 

cidade. A festa contou com as presenças 

de alunos,  pais ,  colaboradores e 

simpatizantes da APAE, além de diversas 

autoridades e representantes da impren-

sa falada e escrita de nossa cidade. Para 

animar e colocar samba nos pés dos 

presentes, tivemos a apresenta-ção da 

tradicional Banda Mole, que todos os 

anos comparece ao CARNAPAE. Co-mo 

sempre acontece, os alunos e familia-res 

aguardavam com entusiasmo e ansieda-

de essa festa, que a cada ano recebe 

mais convidados e virou uma marca 

registrada do carnaval de Guaratinguetá. 

Para abrilhantar ainda mais a festa, 

contamos também com a apresentação 

do Mestre Sala e Porta Bandeira da 

Escola de Samba Embaixada do Morro, 

que nesse ano de 2018, homenageia a 

APAE em seu enredo, cantando na 

avenida carnaval, o jubileu de ouro da 

entidade. 50 anos de serviços bem 

prestados à sociedade de Guaratinguetá.

 Prestigiando o nosso CARNA-

PAE, estiveram presentes na quadra de 

esportes da APAE de Guaratinguetá, os 

seguintes convidados e autoridades: 

Maria de Lourdes Tomazini, vice-presi-

dente da APAE, Zilda Aparecida Pereira 

Kurita, Conselheira Administrativa da 

APAE, Paulo Santos Pinto, representando 

a Coordenação da Banda Mole, Juliana 

Santos, representando a Agremiação 

Carnavalesca Embaixada do Morro, 

Antônio Carlos Caltabiano, representando 

a Associação Comercial e Empresarial de 

Guaratinguetá - ACEG, Maria José 

Bassaneli, Assistente Social, represen-

tando a Secretaria de Saúde, Aline Carla 

Damásio dos Santos, Secretária de 

Cultura,  Well ington Vi lanova,  Sub 

Secretário de Cultura, Ana Luiza Sousa, 

Chefe de Gabinete em exercício, Miguel 

Sampaio, Secretário de Governo, o nobre 

vereador Pedro Sanini, representando a 

Câmara Municipal e o excelentíssimo 

prefeito de Guaratinguetá, Sr. Marcus 

Augustin Soliva. Todos os convidados 

foram recebidos pelo presidente da 

APAE, Sr. João Batista Vaz de Sousa, 

também conhecido como João Vaz e pela 

diretora da escola da APAE, Sra. Fátima 

Azevedo, juntamente com sua equipe de 

colaboradores.

 O CARNAPAE 2018 abriu as festi-

vidades em comemoração ao Jubileu de 

Ouro (50 anos) da nossa tão conceituada 

Organização Social, APAE de Guara-

t inguetá.  Outros eventos deverão 

acontecer até o dia do aniversário da 

entidade, dia 15 de maio. “Esperamos 

contar com as presenças de muitos 

representantes da sociedade civil em 

nossos eventos, em especial nesse 

ano em que completamos 50 anos de 

existência, com muito sucesso, dedi-

cação e amor ao próximo.”, disse o Sr. 

João Vaz, presidente da APAE de 

Guaratinguetá.

 A diretora da APAE, Sra. Fátima 

Azevedo, fez questão de agradecer a 

parceria e colaboração dos Feirantes 

da Feira Municipal do Pedregulho, 

dos comerciantes da cidade e mem-

bros da Diretoria Executiva da APAE, 

pelas doações das frutas servidas no 

CARNAPAE. “A APAE não pode deixar de 

agradecer e reconhecer a parceria com 

diversos empresár ios ,  fe i rantes e 

admiradores da APAE, que anualmente 

nos ajudam a fazer do CARNAPAE uma 

festa maravilhosa e a alegrar aos nossos 

alunos, familiares e convidados.”, disse a 

diretora Fatinha.

 Parabéns APAE e todos aqueles 

que ajudam essa entidade a ser cada vez 

mais forte.



Rua Joaquim Miguel, 105 - Sala 05 - Térreo

Terapia Cognitivo - Comportamental

(12) 2103.0985 / (12) 99775-5375
camilamiranda91@hotmail.com

Atendimento 
Unimed

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

(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

ENCONTRE

ACE Guaratinguetá

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,



3128.4544

3132.4955

3132.1042

3125.6654Yázigi

FATEA

UNISAL  3159.2033

Wizard Idiomas Guaratinguetá

Escola do Comércio
2124.2818
3122.3987

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

3128.2219

3128.6600

3125.1571Curso JV

3132.1544

Curso Preparatório

3133.8181
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

Terapia Cognitiva Comportamental

Bruna Baracho Zanetin

Pedro Ricardo Guimarães Veras 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

3132.8085

3125.6449

3122.3059
3132.3905Ótica do Zé Ótica
3122.2715Palácio dos Colchões

98195.9986

3133.4077
3122.3979
3122.3100
3133.8855

3133.2908

3133.5304

3133.8118
Colégio Alberto Einstein 3128.3000

2131.3850Colégio Tableau

Curso Profissionalizante

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

Sérgio Franklin S. Cunha

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

99732.6692Nilda Violante Consultoria e Palestra Comportamental

Rubinho Seguros Seguros 3132.1988

Sicredi 3013.9353Linhas de Crédito e Taxas Especiais

Marcas e Patentes

#

Atualiza Gestão de Treinamentos 9.9782.2100Coaching, Consultoria e Assessoria

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!!!

BANCOS/ FINANCEIRAS

PLANOS DE SAÚDE

SERVIÇOS

OdontoClinic

ACEG
Sincomércio

Locação de Sala: Eventos Corporativos

DENTISTA

Maurício Rangel Seixas Clínica Geral/Ortodontista

ESPAÇO PARA EVENTOS

Locação de Sala: Eventos Corporativos/Festas

FARMÁCIAS

Byoderma Farmácia de Manipulação

Byopharmacy Farmácia de Manipulação

Farmavale Farmácia de Manipulação
Pharma Express Center Farmácia de Manipulação

Terapêutica Farmácia de Manipulação

INSTITUIÇÕES DE ENSINO
Alecrim Espaço de Artes Terapia Arte, Terapia e Cursos

CNA - Guaratinguetá Curso de Idiomas

AMIGA Eventos, Festas, Cursos e Treinamentos

Laboratório Médico Vital Brasil

Imunocenter Vacinas

Usisaude Clínica Médica

Instituto Santa Rosa

Laboratório Santa Paula

CLÍNICAS/LABORATÓRIOS

Gastroclínica - Guaratinguetá
Vacinas e Imunização Humana

Laboratório de Análise e Exames por Imagem

Laboratório de Análises Clínicas
Laboratório de Análises Clínicas

COMÉRCIO

Ótica Macedo Ótica

3132.3953

3132.1786
3132.3953

3132.1591
3132.3524

3132.3524
Pediatria

Ginecologista

Obstetrícia/Ginecologia
Cardiologista
Cardiologista

Atendimento Clínico 99705.4311

MÉDICOS

PSICÓLOGOS

3132.3953DermatologistaIOVALE - Instituo de Olhos do Vale Clinica Médica e Exames de Olhos 2103.3800/98124.1919

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

