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EDITORIAL

Ricardo
Teberga
Presidente 
da ACEG

EXPEDIENTE

 No último dia 22 de setembro, 

celebramos a força do associa-

t i v i s m o ,  o  e m p o d e r a m e n t o  d o 

empresariado guaratinguetaense, a 

geração de emprego, os valores do 

empreendedorismo, a trajetória de 

protagonismo ao longo de mais de 

meio século e tantas outras impor-

tantes bandeiras (da Aceg), em prol do 

bem comum.

 Autoridades do poder executivo, 

legislativo e judiciário, representantes das 

forças armadas, líderes de indústrias 

multinacionais, associados de diversos 

setores, representantes de companhias e 

organizações, amigos e familiares – um 

verdadeiro time de peso prestigiou o 

Jantar Dançante em comemoração aos 

78 anos da ACE Guaratinguetá.

 Juntos, mais uma vez, reafir-

mamos nossa confiança nesta entidade 

que desempenha o importante papel de 

representar os segmentos frente às 

instâncias de poder, buscando sempre se 

adaptar e se reinventar para apoiar cada 

vez mais os empreendedores com 

ferramentas e soluções efetivas.

 Daquela noite plena de signifi-

cado para nós, dois momentos merecem 

um destaque especial pela importância 

que sempre demos ao eixo da responsa-

bilidade social, afinal somos um grupo 

classista que trabalha pelo desenvolvi-

mento sustentável de nossa cidade e 

região, através da união das pessoas.

 Assim, o porquê das singelas 

homenagens aos diretores – Maria Teresa 

da Ideal Centro Automotivo e Alfredo da 

Sumirê. Ela por contribuir sobremaneira 

em diversas instituições sociais na cidade, 

ele por representar nosso município em 

um evento nacional de solidariedade, 

conhecimento e beleza.

 Na perspect iva de desen-

volvimento empresarial, poderíamos 

elevar ao patamar de destaque os 50 anos 

da associada Guará Motor, o reconheci-

mento da indústria BASF como empresa 

líder do Vale do Paraíba, pela revista Lide, 

dentre tantos outros associados que se 

destacaram em 2017.

 Todavia, neste ano, optamos pelo 

viés da responsabilidade social dos 

nossos diretores que são exemplos para 

todos nós. No ensejo, parabenizamos os 

empresários e diretores da ACEG, Marcus 

Soliva e Patrick Silva.

 Em tempo gostaríamos de 

agradecer a todos os convidados 

presentes em nosso tradicional jantar 

dançante (essa valiosa união nos faz crer 

que realmente estamos no caminho 

certo) e enaltecer o trabalho e dedicação 

dos diretores e colaboradores da 

associação em busca da excelência 

naquela noite.

 Na oportunidade, informamos 

que nossa associação comercial cumpriu 

mais uma vez sua missão. Haja vista que 

no último dia 4 de setembro, tivemos a 

honra de manter nossa certificação 

ISO 9001 pelo segundo ano seguido, 

reafirmando nosso compromisso com a 

qualidade dos serviços oferecidos.

 Temos certeza de que enquanto 

houver Associação Comercial e Em-

presarial de Guaratinguetá, haverá 

valiosas parcerias de contribuição ao 

desenvolvimento comercial e econômico 

do município, sempre em posição de 

destaque, disseminando a força do 

associativismo – valor imprescindível a 

uma sociedade progressista.

Parabéns Associação Comercial e 

Empresarial de Guaratinguetá.

Parabéns Associados.

LIGUE E PEÇA

O chopp mais gostoso 
e gelado que existe 

diretamente na sua casa
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 Com tantos casos de corru-

pção deflagrados no Brasil, a Associa-

ção Comercial e Empresarial de Guara-

tinguetá (ACEG) ofereceu a oportuni-

dade dos empresários, líderes e gesto-

res de empresas da região conhecerem 

mais sobre a Lei Anticorrupção Bra-

sileira (12.846/13) e as estratégias de 

prevenção e coerção desses casos.

 O evento “Compliance Corpora-

tivo Anticorrupção no setor privado”, reali-

zado no Auditório da Faculdade de 

Educação de Guaratinguetá – FACEG, no 

dia 12 de setembro, reuniu mais de 150 

participantes, entre eles representantes 

dos poderes executivo, legislativo e judi-

ciário, das forças armadas, de organiza-

ções da região e da imprensa local.

 Na oportunidade, o público 

assistiu à palestra do CEO da Agência de 

Inteligência, Consulting & Corp, Eduardo 

Oliveira, que discursou a respeito “do que é 

compliance; a sua origem no mundo; a Lei 

Anticorrupção Brasileira; a vantagem 

competitiva do programa de compliance 

nas organizações; a ferramenta Due 

Diligence; e alguns cases de empresas“.

 Já o especialista em Gerencia-

mento de Riscos Corporativos, Prof. Jorge 

Gomes do Couto, falou sobre “O geren-

ciamento dos riscos corporativos; confia-

bilidade e fluidez de recursos; origem dos 

eventos de riscos, exposição e identifica-

ção; probabilidade de ocorrência; a 

decisão de tratar os riscos, depois de 

devidamente identificados; e medidas 

para prevenir ou minimizar efeitos”.

 Na visão de um jurista, o delega-

do da Polícia Federal com participação na 

Operação Lava Jato, António Carlos 

Beaubrun Junior, abordou temas como 

“Corrupção no setor privado; prejuízo e 

reputação; delação e colaboração 

premiada; acordos de leniência; a visão e a 

vivência de um delegado no dia a dia; e a 

ACE promove palestra sobre Compliance
Corporativo Anticorrupção

Operação Lava Jato”.

 De acordo com Eduardo Oliveira, 

o objetivo do programa de compliance é 

monitorar e garantir que todos os envolvi-

dos em uma organização estejam em 

conformidade com as práticas de conduta 

voltadas ao combate da corrupção. Em 

outras palavras, é um instrumento de ética 

e de transparência nas relações internas e 

externas, favorecendo a prevenção de 

r iscos operacionais,  abrindo novos 

mercados, atraindo investimentos e 

facilitando a concessão de empréstimo 

em instituições financeiras, além de 

conferir credibilidade, ética, transparência 

e segurança jur ídica, impedindo a 

penalização das organizações e dos 

sócios pela violação das normas legais.

 “O impacto da operação lava jato 

tem repercutido decididamente na 

economia do país, sendo necessário uma 

conscientização maior por parte do 

empresariado, sobre as boas condutas 

de gestão e administração, com mais 

transparência em seus negócios com seus 

clientes, investidores, fornecedores e 

poder público. Neste sentido, acreditamos 

firmemente na força do associativismo e 

reafirmamos nosso compromisso com o 

desenvolvimento das empresas locais”, 

disse Ricardo Teberga.

 De acordo com o vice-presidente 

da Federação das Associações Comer-

ciais do Estado de São Paulo – Facesp, 

Felipe Cury, todas as cidades precisam 

fazer o que Guaratinguetá fez (debate 

sobre corrupção), pois essa é uma 

poderosa arma contra a corrupção, contra 

o protecionismo exacerbado, contra a 

impunidade, contra os privilégios de 

poucos que nunca serviram o país, mas se 

serviram dele.

 “Vou levar esse conhecimento 

para a Facesp, quem sabe pelo menos as 

400 associações comerciais do estado de 

São Paulo passem a fazer isso que 

vocês estão fazendo agora. Continuo 

depositando minha fé e minha esperança 

em atitudes como esta que estamos 

vivenciando hoje. Pois o Brasil tem jeito”, 

finalizou o presidente da Facesp.

 Para a realização do evento, a 

ACEG contou com o apoio de grandes 

parceiros: Sicredi, Ibis Hotel, Parrila Café, 

Va n e s s a  B u ff e t ,  FA C E G ,  S e b r a e , 

Sincomércio e Senac.

WWW.YAZIGI.COM.BR/GUARATINGUETA

AV. CARLOS REBELO JR, 205 - VILA PARAÍBA - GUARATINGUETÁ/SP     (12) 3125.6654

VOCÊ CIDADÃO DO MUNDO

O YÁZIGI LEVA VOCÊ A UM
UNIVERSO DE OPORTUNIDADES!

Felipe Cury, Ricardo Teberga e 2º Tenente Nogueira

Marcelo, Jorge, Érica, Silmara, Edluce, Beaubrun,
Eduardo e José Roberto no Parrilla Café

Mais de 150 convidados prestigiaram o evento



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

compreender as expectativas das crian-

ças. É imprescindível que o atendimento 

seja psicológico e não focado somente 

no showroom”.

- Aja de maneira autêntica e acolhedora: 

“Tratar a criança com seriedade é a chave 

de tudo. Cuidado em não exagerar na 

linguagem ‘fofa’. Atenda conforme a faixa 

etária. Não fale com superioridade ou 

condescendência. Deixe claro que os 

entende. Divirta-os. Seja interativo e não 

prolongue a venda”.

- Tenha bastante paciência: “A criança 

não sabe exprimir bem a relação prática 

com o produto, por exemplo, um calçado. 

Neste caso, os adultos devem avaliar se o 

produto é indicado para a idade e o 

peso, se não está grande demais ou 

machucando; e a criança nem sempre se 

mantém calma neste processo. Oriente 

com segurança e paciência situações 

mais delicadas de vendas”.

- Capacite sua equipe para saber 

argumentar sobre as características dos 

diferentes produtos;

- Determine espaços específicos por 

sexo e faixa etária, uma vez que os 

presentes variam em cada uma delas.

  BONS NEGÓCIOS!
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EM PAUTA

ACE Guaratinguetá organiza ação especial 
na semana do Dia das Crianças

 A Associação Comercial e Em-

presarial (ACE) de Guaratinguetá pro-

moverá uma ação especial na semana 

do Dia das Crianças. A Praça Conse-

lheiro Rodrigues Alves, no Centro da 

cidade, será palco de muitas atrações 

nos dias 9, 10 e 11 de outubro, das 10h 

às 17h.

 A programação conta com jogos 

recreativos, elaborados de acordo com a 

quantidade de crianças e faixa etária mé-

dia entre elas, como brincadeiras com 

corda, ping pong, bola, grande caça do pi-

rata, show de mágica, jogo do dinossau-

ro e os ovos perdidos, oficina de balan-

gandan, zumbam kids e jogos musicais, 

peça teatral “Vidente Velaskes”, apresen-

tação de dança, capoeira e projeto Guri.

 O show de mágica e a peça tea-

tral têm duração aproximada de 40 

minutos. Os horários das atrações serão 

divulgados através de outros meios de 

comunicação da ACE Guaratinguetá (Site, 

Página no Facebook, Whatsapp, Boletim 

Semanal).

 Com essa iniciativa, a ACE Gua-

ratinguetá busca proporcionar alegria e 

diversão às crianças, aumentar o fluxo de 

famílias no centro da cidade e, conse-

quentemente, contribuir para o cresci-

mento das vendas nos dias que ante-

cedem a data comemorativa.

 Segundo estimativa da Associa-

ção Comercial de São Paulo (ACSP), a 

partir do desempenho do setor nos últi-

mos meses, registrado pelo Balanço de 

Vendas da entidade, o movimento de 

vendas do varejo deve apresentar 

crescimento na faixa de 3%, em relação 

ao mesmo período do ano anterior. E a 

venda de presentes pessoais  de 

pequeno valor deve predominar, como 

brinquedos, calçados e roupas.

 O presidente da ACE Guaratin-

guetá, Ricardo Teberga, destaca outro 

fator que também deve contribuir para 

o fomento da economia guaratingue-

taense neste período. “A expectativa é 

que o expressivo número de devotos 

que visitam a Casa de Nossa Senhora 

Aparecida neste período movimente 

nosso setor produtivo, com destaque 

para os hotéis e comércios de área 

turística”.

 Ele acrescenta que se preparar 

para vender melhor é um diferencial 

necessário para empreendedores de 

qualquer segmento. Por isso, a ACEG 

reuniu dicas práticas da cartilha produzida 

pelo Sebrae-SP que podem ser aplicadas  

em seu negócio.

Dicas para vender mais no Dia das 

Crianças:

- Decorar sem apelar. A ideia é transmitir 

mensagens lúdicas, em vez de adesivos 

com cunho comercial. Coloque um 

poema sobre a infância na vitrine, traga 

aos pais lembranças da infância deles, use 

brinquedos disponíveis para venda;

- Pense como o cliente principal – as 

crianças: “Encante também os pais, se 

colocando de forma que demonstra 

ACE Guaratinguetá





ESPECIAL
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Jantar comemorativo - 78 anos da ACEG

ACE Guaratinguetá

Ricardo, Jorge e Ivone Issa (Lojas Teddy) Representantes da BASF presentes no eventoRicardo e Carlos Eduardo (Godoy Seguros)

Ricardo, Brigadeiro do AR Jayme e Esposa Meire Baesso e Ricardo Teberga

Marcus Soliva, Ricardo e Andrea Évora Ricardo, Zé da Ótica e EsposaMiguel Sampaio, Ricardo, Bete Sampaio e José Porto

Hedilaine Awada (Emsel), Ricardo e Selito Flávia (Habit), Ricardo e GutoRicardo Teberga e Família Zangrandi

Ricardo, Capitão Molinari e EsposaRicardo, Paulo Marmo e Élcio (Sincomercio)Ricardo Teberga, Franchesco Landi (AGC) e família

Ricardo, Chico Galvão e Cinthya
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Um brinde aos 78 anos da Aceg Diretor Alfredo Y. Koga (homenageado) e Família.Diretora Maria Teresa (homenageada) e Família

Margarete, Luiz, Sandra e Éder (IBL), Claret 
e Paulo (Sicredi)

Leandro, Edgar, Ricardo, Gusmão, Aline, 
Meire, Bia e Alexandre

Ricardo, Aline (Bradesco) e Fabiano Veloso

78 anos celebrados com muita energia positiva Os conselheiros Bigode e AntolineUma parte do grande time de colaboradores da ACEG

Bosco, Alexandre, Ricardo e Rogério Ricardo, Edson Reis e Família Luciana (Soesp), Ricardo e Humberto (ACISJC)

Da dir. para esq. - Prof. Érica (FACEG), 
convidados e Ricardo Vicente, Ricardo e DivaRicardo, Maria Inês e Carlos Eduardo

 (Rotary Guaratinguetá)
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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
-  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

O melhor plano odontológico para sua empresa

 Há vários motivos para você 

escolher a Soesp Odonto como Assistên-

cia Odontológica de sua empresa. E não 

importa o tamanho de seu empreendi-

mento, a Soesp Odonto personaliza o 

modelo ideal para o seu negócio.

 O primeiro deles é proporcionar 

aos colaboradores e familiares o acesso à 

Odontologia. Uma vez que recebem o 

benefício, eles terão ao seu alcance o 

atendimento clínico através de uma am-

pla rede credenciada com profissionais 

altamente qualificados nas especiali-

dades de atuação.

Relação Custo-Benefício para sua 

Empresa

 Comparados a outros benefícios 

concedidos pela empresa, o valor é mais 

acessível. E a empresa pode optar por 

custear o benefício integral, parcial ou 

liberar a livre adesão.

Mais saúde para sua equipe

Além de promover atração e retenção de 

talentos, a empresa investe em benefícios 

para o bem-estar e saúde do seu co-

laborador, contribuindo na redução de 

ocorrências ligadas ao absenteísmo e 

presenteísmo.

Livre Inclusão

Sua empresa pode optar pela extensão da 

inclusão de dependentes e agrega-

dos ao plano. Poder estender o benefício 

aos familiares do colaborador, é um 

diferencial importante.

Outras vantagens que a Soesp Odonto 

oferece:

- Possibilidade de fazer plano ex-empresa 

que garante a continuidade a demitidos e 

aposentados;

- Planos sem carência;

- Gerenciamento online do benefício;

- Envio de relatórios mensais;

- Rede de profissionais com consultórios 

próprios;

- Sem necessidade de autorização 

prévia em nossa rede credenciada caso 

necessite de atendimento em outro 

município;

- Sem limite de utilização;

- Ampla cobertura com custos acessíveis;

- Permite inclusão de dependentes e 

agregados;

- Empresa sólida com mais de 25 anos de 

mercado;

- E muito mais...

Ficou interessado? 

Agende uma visita em sua empresa, 

através do Departamento de Convênio 

da ACEG, com Sílvia Barroso, pelos 

telefones (12) 3128.2205 ou 3128.2200.

ACE Guaratinguetá



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

07 -  1º Sábado após o 5º dia útil
10/11 - Ant. e Vésp. Dia das Crianças

12 - Dia das Crianças
25 - Dia de Frei Galvão

OUTUBRO

AGENDA

ASSESSORIA EMPRESARIAL 
GRATUITA

Data: 19/10  

Horário: 14h30 às 17h

Local: ACE Guaratinguetá*

Mais informações e agendamento: 
(12) 3128-2215

PALESTRA: O ESTRESSE NO 
AMBIENTE DE TRABALHO

Data: 17/10  Horário: 18h30

Local: ACE Guaratinguetá*

Para mais informações e inscrições: 
(12) 3128-2217

SEMANA DAS CRIANÇAS

Data: 9, 10 e 11/10 

Horário: 10h às 17h

Local: Praça Conselheiro Rodrigues 
Alves - Centro

Mais informações: (12) 3128-2217

EXPO ISA VALE SECTION – 
INDÚSTRIA 4.0

Data: 19/10 

Horário: a partir das 10h

Local: Recinto de Exposições de 
Guaratinguetá Mais informações e 
inscrições: www.isavale.org.br

VALE + EMPREENDER

Data: 26/10 Horário: 19h

Local: FEG – Unesp 
Mais informações e inscrições: 
www.jreng.net

COMO SE TORNAR UM MEI

Data: 10/10 

Horário: 14h30 às 16h30

Data: 17/10  

Horário: 10h às 12h

Data: 24/10 

Horário: 14h30 às 16h30

Data: 31/10  

Horário: 10h às 12h

Local: Sebrae Guaratinguetá*

Valor: Gratuita

PLANEJANDO A ABERTURA DA 
EMPRESA

Data: 19/10   Horário: 10h às 12h

Data: 26/10  Horário: 14h30 às 16h30

Local: Sebrae Guaratinguetá*

Valor: Gratuita

TRANSFORME SUA IDEIA EM MODELO 
DE NEGÓCIOS – CANVAS

Data: 9, 10 e 11/10  Horário: 9h às 13h

Local: Sebrae Guaratinguetá*

Valor: R$ 190,00

NA MEDIDA PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO

Data: 17, 18, 19 e 20/10 Horário: 18h às 
22h Local: Sebrae Guaratinguetá*

Valor: R$ 240,00

CONTROLES FINANCEIROS

Data: 19/10  Horário: 14h às 17h

Local: Sebrae Guaratinguetá*

Valor: Gratuita

Endereço: Rua Duque de Caxias, 100 – 
Centro Mais informações: (12) 3128-9600

MISSA PARA TRABALHADORES DO 
COMÉRCIO LOCAL

Data: segunda a sexta-feira

Horário: 12h às 12h30

Local: Matriz Santo Antônio

SENAC DIGITAL SHOW - 
PROGRAMAÇÃO:

Palestra: Web das Coisas – Streaming

Data: 17/10 Horário: 19h30 às 21h

Valor: Gratuita. Inscrição pelo site: 
www.sp.senac.br/guaratingueta

WORKSHOP: APLICAÇÃO PARA 
DISPOSITIVOS MÓVEIS

Data: 23/10  Horário: 19h30 às 22 horas

Valor: Gratuito Inscrição pelo site: 
www.sp.senac.br/guaratingueta

Sobre o workshop: Conhecer o 
processo para a criação de um aplicativo 
voltado para dispositivos móveis 
utilizando o Visual Studio.

ACE Guaratinguetá

CHINELOS DO VALLE

 (12) 3133.3427

MARCENARIA ALBERTI

(12) 3133.6563

MONTEVALE MONTAGENS 

INDUSTRIAIS

(12) 3122.5631

GUARACOOP - RÁDIO TAXI

(12) 3126.5006- 3013.6113

TEMPERARTE

 (12) 2103.0363

VALOR PROMOTORA DE CRÉDITO

 (12) 2103.0532

CORDIS

(12) 3104.3980

PERLAN

 (12) 99709.5644

TONINHO DA HORTA

(12) 3133.1522

CHIKEN IN HOUSE

(12) 3013.9001



ESPAÇO SOCIAL

XX Festival Gastronômico da 
APAE de Guaratinguetá

 Aconteceu com muito suces-

so, no dia 12/09/2017, a vigésima 

edição do Festival Gastronômico da 

APAE de Guaratinguetá. Estiveram 

presentes cerca de 30 restaurantes de 

Guaratinguetá e região, além de 

outros 20 estabelecimentos que 

forneceram seus produtos para as 

mais de 450 pessoas que compraram 

convites e estiveram presentes nesta 

noite deliciosa, onde a sensação que 

prevaleceu foi a de que nunca foi tão 

gostoso fazer o bem.

 Com um salão excepcionalmen-

te preparado pela equipe de colabora-

doras da APAE, comandada pela diretora 

Fátima Azevedo e com o capricho 

da equipe da Alcirene Buffet, a festa foi 

comandada pelo DJ Edson Almeida, 

que animou o ambiente com a seleção 

musical e durante os sorteios dos 

m u i to s  b r i n d e s  d i s t r i b u í d o s  a o s 

sortudos que tiveram seus números 

premiados, aliás, 2017 foi o ano onde a 

APAE conseguiu o maior número de 

brindes a serem sorteados durante o 

jantar gastronômico, foram quase 100 

b r i n d e s  q u e  f o r a m  g e n t i l m e n t e 

doados por diversos estabelecimentos 

comerc ia is  de toda a  c idade de 

Guaratinguetá.

 Durante o e-

vento, o presi-

dente da APAE, Sr. 

J o ã o  Va z ,  f e z 

q u e s t ã o  d e 

a g r a d e c e r  a s 

p r e s e n ç a s  d e 

todos  os  con-

vidados, autori-

dades e parceiros, 

a l é m  é  c l a r o , 

dos diversos restaurantes e outros 

estabelecimentos que ajudaram para que 

o evento alcançasse o sucesso de 

público.

 João Vaz disse que “é uma honra 

para a APAE de Guaratinguetá receber 

tantas pessoas que saíram de suas casas, 

numa noite de terça-feira, para prestigiar a 

nossa querida APAE de Guaratinguetá. 

Estamos muito felizes pelo grande 

número de convidados que vieram ao 

nosso jantar e com isso ajudam a APAE na 

manutenção da excelência dos seus 

serviços prestados aos alunos, que são os 

principais beneficiados por todos os 

eventos realizados pela nossa entidade”.

 Além de agradecer a presença 

dos presentes, o presidente João Vaz fez 

questão de conceder, em nome da 

diretoria da APAE de Guaratinguetá, os 

títulos de Prefeito Amigo da APAE, ao 

prefeito municipal Sr. Marcus Soliva, de 

Presidente da Câmara Amigo da APAE, ao 

Vereador Marcelo Coutinho (Celão) e de 

Clube Social Amigo da APAE, ao Itaguará 

Country Clube. A ideia destas home-

nagens, segundo João Vaz, é passar 

a conceder esse título às pessoas, 

ent idades e/ou empresas que se 

destacarem na ajuda aos eventos, ações 

Consultoria e Assessoria:
Gestão de produção .  Meio Ambiente

Segurança e Saúde no trabalho
 Consulte-nos!
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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

e rotinas da APAE.

 Para alegrar ainda mais a noite, 

foi anunciada aos presentes, a ho-

menagem que a Escola de Samba 

Embaixada do Morro fará para a APAE de 

Guaratinguetá, tendo como enredo para 

o Carnaval de 2018, o Jubileu de Ouro da 

APAE, que completará seus 50 anos em 

maio de 2018.

 A bateria da Embaixada, com a 

participação do casal de mestre-sala e 

porta-bandeira, fez a festa e tocaram 

sambas clássicos da escola vermelha e 

branca, bem como outros sambas que 

levantaram e sacudiram os convidados, 

transformando o jantar gastronômico 

num autênt ico bai le de carnaval . 

Parabéns ao Presidente Reinaldo Tarzan,

aos diretores Hulk, Tiago e Mateus 

Domingos e a todos os membros da 

Embaixada do Morro, por essa justa 

homenagem.

 Por fim, não podemos deixar de 

expressar nossa gratidão a todos os 

empresários que não mediram esforços e 

enviaram suas representações com o 

melhor que tinham para servir, com 

atenção e qualidade de excelência.

 Jantar Gastronômico da APAE de 

Guarat inguetá . . .  NUNCA FOI TÃO 

GOSTOSO FAZER O BEM!!!



(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

ANUNCIE 
AQUI!

Revendedor Autorizado

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

Centro - Guaratinguetá/SP

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

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

ENCONTRE

ACE Guaratinguetá



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 Comsultoria 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 Descontos
 e Vantagens

Já economizou hoje? 
Associados, funcionários e dependentes:

Utilizem a rede de vantagens e descontos ACEG..

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

99665.2909Karen Oliveira Andare

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

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

MÉDICOS

PSICÓLOGOS

3132.3953DermatologistaSérgio Franklin S. Cunha

SERVIÇOS

Vilage 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

Assist Informática 3126.1469SAT/NF-F/Automação Comercial

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

www.aceguaratingueta.com.br/redevantagens

Associado:
FAÇA PARTE DESSA REDE VOCÊ TAMBÉM!!!

#

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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ACE Guaratinguetá

Salão Stylus Salão de Beleza 3122.2881

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

