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 A avaliação que a nossa 
Diretoria faz do primeiro ano à 
frente da ACEG é muito positiva. 
Mesmo com todas as dificuldades 
apresentadas pelo atual momento 
que o Brasil passa, superamos as 
expectativas.
 Se eu fosse falar de todos os 
desafios enfrentados, acredito que 
uma página de jornal seria insuficien-
te, mas uma coisa é certa, todos eles 
exigiram muito trabalho e força de 
vontade da nossa Diretoria e do qua-
dro de colaboradores da entidade.
 A ACEG é uma entidade que 
realiza inúmeras atividades tradicio-
nais, mas nós assumimos o compro-
misso de fazer sempre mais e melhor, 
cientes de que a chave do sucesso 
seria o trabalho em equipe e a gestão 
clara e transparente.
 Não há um só dia em que eu 
não entre nessa entidade com a 
certeza de que encontrarei pessoas 
dedicadas ao desenvolvimento da 

associação e do nosso município. Es-
tou muito contente com tudo que 
tenho aprendido, vivo hoje uma ex-
periência única, a qual tem me 
proporcionado um aprendizado 
enriquecedor.
 Hoje comparo minha função 
com a de um técnico de futebol 
suspenso que assiste ao jogo da 
arquibancada, com uma visão total-
mente diferente e privilegiada. Se 
você administra um comércio, com 
toda responsabilidade exigida pela 
f u n ç ã o ,  é  u m a  co i s a .  Ag o ra 
administrar uma associação comer-
cial é olhar de trás para frente e 
enxergar todos os lados – gestão 
pública e setor privado.
 Percebo que realmente não é 
fácil atender a todos em todos os 
momentos, pelo fato de existirem 
regras, leis e orçamentos a serem 
cumpridos. Mas ao mesmo tempo, 
vejo que também tem muitas coisas 
que podem ser feitas e não são, por 

falta de empenho e união de forças. 
Inclusive, me formo este ano em 
gestão pública, para entender todo 
esse processo administrativo que é o 
ponto de partida para o desenvol-
vimento do município.
 Por fim, agradeço toda dire-
toria e associados que acreditaram 
em nosso trabalho. Em especial, 
agradeço a pessoa do Sr. Felipe Cury, 
vice-presidente da FACESP, que 
tanto tem apoiado as associações 
comerciais. A união de forças é a 
chave para o desenvolvimento 
econômico e social.
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 Como em toda caminhada 
começamos com um simples passo, 
certos de que passaríamos por 
grandes desafios, lutas e vitórias. 
Assumimos a entidade em um perío-
do marcado pela retração econômi-
ca, resultado das adversidades que 
afetam o país – não falo apenas da 
crise econômica, uma vez que esta é 
consequência da crise política e 
ética.
 Após um ano de mandato da 
atual diretoria da ACEG (Biênio 
2015/2017) recebo o convite para 
analisar os passos dados pela 
entidade nessa gestão. Uma coisa é 
certa... Mesmo diante das dificul-
dades, a ACEG, através de seu 
presidente Alexandre Dias, deu um 
dinamismo muito importante às 
atividades econômicas locais em um 
momento crucial, por meio de inicia-
tivas empreendedoras cuja finalida-
de é fortalecer o comércio em 
Guaratinguetá.
 Outro ponto que merece 
destaque é a criação do Conselho 
Fiscal independente, para acompa-
nhamento e aprovação de todas as 
contas, consequência da reformula-

ção do estatuto. Como presidente 
do Conselho Fiscal da entidade, 
aproveito para agradecer a diretora 
Maria Teresa Coelho Sampaio e o 
diretor Wedson de Paula, pelo 
profissionalismo e participação. 
Hoje, temos um conselho extrema-
mente atuante.
 Por fim, para que este últi-
mo ano de mandato seja também 
marcado por lutas e vitórias, conta-
remos com o empenho do poder 
público local, para que a cidade se 
mantenha organizada, limpa e 
atraente para os visitantes do nosso 
comércio. Essa parceria é impres-
cindível para oferecermos opções à 
atividade econômica comercial de 
Guaratinguetá, indo na contramão 
da crise, como fizemos nos últimos 
365 dias.

EXPEDIENTE
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INVESTIMENTOS

 Desde que a atual diretoria 
assumiu a Associação Comercial e 
Empresarial de Guaratinguetá, 
foram mui tas  as  conquistas 
alcançadas. Uma administração 
voltada para o desenvolvimento da 
entidade e pela melhoria das 
condições de trabalho.
 A ACEG cresceu em número 
de associados e melhorou sua es-
trutura. Para se ter uma ideia do 
trabalho desenvolvido pela diretoria, 
confira abaixo alguns investimentos 
feitos em equipamentos necessários 
para o exercício das atividades.
 Para facilitar os trabalhos 
externos, por exemplo, o projeto 
‘ACEG no seu bairro’, a entidade 
adquiriu três novos notebooks, duas 
barracas e uma máquina fotográfica 
profissional. Em virtude de algumas 
dificuldades no controle da jornada 
de trabalho dos colaboradores, 
devido a falhas no antigo relógio de 
ponto, a diretoria investiu também 
em um equipamento eletrônico com 
tela sensível ao toque, que torna a 
usabilidade mais fácil e sem com-
plicação, proporcionando ainda 
mais tranquilidade e segurança no 
controle de ponto da entidade.
 No primeiro ano de mandato 
– Biênio 2015-2017 – a associação 
também adquiriu um veículo UP 
2016 0 km, o primeiro carro da 
entidade em seus 76 anos de 
existência. “A compra desse veículo 
sempre foi um sonho da diretoria, 
uma vez que a gente participa e 
promove muitos eventos externos. 
Agora estamos colhendo os frutos 
desse investimento que tem pro-
porcionado mais comodidade e 
segurança para os colaboradores”, 
disse Alexandre Dias, presidente da 

Somando conquistas

ACEG.
 Toda essa melhoria também 
alcançou os serviços oferecidos pela 
entidade. Com o intuito de beneficiar 
os associados e dependentes, a 
associação ampliou sua Rede de 
Descontos com mais oportunidades 
na área de educação, saúde, pres-
tação de serviço e outros; fechou 
nova parceria de plano de saúde e 
consultoria empresarial. Mas o 
principal legado, iniciado na gestão 
anterior e alcançado na atual gestão, 
foi a conquista da certificação ISO 
9001:2008.
 O presidente da ACEG deixa 
uma mensagem para os associa-
dos, “acreditem no comércio local 
e  va m o s  n o s  u n i r  c a d a  ve z 
mais, participem dos eventos e 
c a m p a n h a s  p r o m o c i o n a i s 
desenvolv idas pela ent idade, 
somente assim a associação ganha 
forças  para  cont inuar  sendo 
re fe rênc ia  na  reg ião” ,  d i sse 
Alexandre Dias.
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 O Dia das Mães está próximo 
e, para incentivar os consumi-
dores na compra do presen-
te, a Associação Comercial e 
Empresarial de Guaratinguetá 
(ACEG) promove uma campanha 
promo-cional inédita da atual 
diretoria.
 A distribuição dos cupons da 
campanha “Minha mãe nas alturas” 
inicia no próximo dia 18 de abril e 
segue até o dia 8 de maio de 2016. O 
sorteio está marcado para o dia 14 de 
maio, às 10h.
 Este ano, a entidade vai 
sortear 13 prêmios, totalizando mais 
de 10 mil reais. O primeiro, segundo e 
terceiro sorteados ganham um voo 
de hel icóptero com direito a 
acompanhante, além do vendedor 
que forneceu o cupom premiado; o 
quarto e quinto prêmio garantem um 
dia de beleza aos sorteados; e os 
outros oito prêmios serão vale 
compras no valor de R$ 500,00, que 
devem ser gastos nas lojas aderentes 
à campanha promocional.

Campanha inédita incentiva compras para Dia das Mães
 O Dias das Mães é a segunda 
melhor data do ano para o setor 
varejista, superada apenas pelo 
natal. “A expectativa da Associação 
Comercial com essa campanha é 
muito boa, nosso propósito é atrair 
os consumidores para o comércio de 
Guaratinguetá e proporcionar uma 
dinâmica diferenciada durante 
todo o período”, afirmou 
Alexandre Dias, presidente da 
ACEG.
 Para concorrer, os con-
sumidores devem pedir seu 
cupom, preencher corretamente e 
deposita-lo nas urnas dis-
poníveis nas lojas parti-
cipantes e na sede da 
Associação Comer-
cial.
 A promoção 
não é exclusiva aos 
associados, mas estes 
contam com valores 
menores na compra 
dos cupons.  Para 
mais informações e 

aquisição dos cupons, entre em 
contato com o departamento 
comercial da ACEG pelo telefone 
(12) 3128-2217 ou pelo e-mail 
comercia l@aceguarat ingueta .
com.br.
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REPRESENTATIVIDADE

01. ACEG promove reunião para discutir 
sobre segurança pública, principalmente, na 
região central 02. Encontro entre os 
diretores da ACEG e o Cardeal Dom 
Raymundo Damasceno para tratar sobre o 
turismo na Região Metropolitana do Vale do 
Paraíba 03. Diretoria ACEG presente no 
encontro para assinatura da ordem de 
serviço para instalação dos parquímetros 
em Guaratinguetá 04. ACEG participa do “1° 
Encontro Empresa x Escola” promovido 
pela Fatec Guaratinguetá, com o objetivo de 
compartilhar ideias sobre competências 
profissionais 05. O presidente Alexandre 
Dias se reuniu com o prefeito municipal, Sr. 
Francisco Carlos para discutir sobre a 
Atividade Delegada no município 06. O 
presidente Alexandre Dias prestigiou o 
evento de posse da nova diretoria do 
Sindicato dos Servidores Municipais de 
Guaratinguetá 07. O presidente da ACEG 
visitou a escola Benedito Aguiar Santana 
para entregar à instituição de ensino, uma 
bandeira do Brasil e um CD que reproduz os 
hinos pátrios 08. O presidente Alexandre 
Dias participou da 4ª Reunião Ordinária de 
Prefeitos da APRECESP, para discutir 
planos de desenvolvimento turístico para o 
município 09. A ACEG prestigiou o 80° 
aniversário da Associação Comercial e 
Industrial de São José dos Campos 10. Na 
cerimônia de homenagens aos policiais do 
23° Batalhão de Polícia Militar, o presidente 
da ACEG recebeu um certificado em 
reconhecimento a parceria demonstrada ao 
Vigésimo Batalhão de Polícia Militar do 
Interior 11. Encontro dos coordenadores das 
sub-regiões da RA6 e o vice-presidente da 
FACESP, Felipe Cury, em São José dos 
Campos 12. O presidente da ACEG 
participou da inauguração das instalações 
do Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania (CEJUSC) em 
Guaratinguetá 13. O presidente Alexandre 
Dias compôs a mesa do 20° Ciclo de 
Debates com Agentes Políticos e Dirigentes 
Públicos Municipais, promovido pelo 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
para 48 municípios.

01. 02. 03. 04.

05. 06. 07.

08. 09.

10. 11.

12. 13.
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01. Antes mesmo de sua posse, no Dia Internacional da Mulher, o 
presidente eleito foi às ruas com a ex-presidente Márcia Molina para 
homenagear de forma simples e singela, aquelas que fizeram a 
escalada da vida removendo pedras e plantando flores 02. A 
cerimônia de posse da atual diretoria (Biênio 2015-2017) aconteceu 
um mês após a eleição e aproximadamente 120 convidados 
prestigiaram o momento 03. A campanha “Minha mãe vale por mil” 
foi primeira campanha promocional realizada pela atual diretoria e 
registrou crescente número de participantes, o que confirma o 
potencial dessa ação 04. Para o pequeno e médio empresário se 
conectar com futuros fornecedores, a ACEG sediou o II Encontro 
Itinerante de Negócios promovido pelo CIESP em parceria com o 
Sebrae 05. Em julho, a ACEG promoveu o IV Meeting Empresarial, o 
qual apresentou medidas necessárias para aproveitar as oportuni-
dades em tempo de crise 06. Um dos eventos mais comentados, em 
virtude do sucesso alcançado, foi o IV Festival do Tira Gosto, projeto 
reativado pela atual diretoria 07. Para comemorar os 76 de anos da 
ACEG, a equipe organizou uma festa marcante que entrou para a 
história da entidade 08. Com a experiência adquirida na primeira 
campanha promocional e com a ousadia de um empreendedor, a 
campanha “Natal de Oportunidades” atingiu excelentes resultados e 
ofereceu prêmios significativos aos consumidores sorteados.

Diretoria cumpre toda agenda de eventos
A realização de eventos é uma característica da atual diretoria da ACEG, que assumiu o compromisso de seguir 

toda agenda festiva do ano. Nos primeiros 365 dias de trabalho, inúmeras ações foram desenvolvidas com o 
objetivo de fortalecer a economia local, favorecer a população e contribuir com o desenvolvimento de todos.

EVENTOS

05.

03. 04.

01. 02.

06.

07.

08.
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INOVAÇÃO EM EVENTOS

ACEG aposta em novos projetos

01. O projeto ACEG no seu bairro surgiu da necessidade de estar mais 
próximo dos comerciantes afastados da região central. Essa iniciativa tem 
gerado inúmeros benefícios para os empresários, população e para a 
entidade que se fortalece com essa união 02. O Grupo Band Vale, em 
parceria com a ACEG, organizou um encontro com grandes empresários e 
agências de comunicação do Vale Histórico, para apresentar 
oportunidades de investimento para o sucesso dos negócios 03. A 
campanha “Recicla Centro” foi mais uma iniciativa realizada nesse 1° ano de 
mandato da atual diretoria. A SAEG e a ACEG lançaram esse projeto com 
objetivo de fortalecer a cooperativa amigos do lixo e manter a cidade limpa 
para a população e turistas 04. A semana das crianças foi uma realização 
da ACEG e Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá, 
com o objetivo de incentivar o estudo e estimular a criatividades das 
crianças 05. Palestra sobre Educação Financeira, promovida pela Basf em 
parceria com a empresa DSOP Educação Financeira e a ACEG 06. A ACEG 
sediou o “Café de Negócios Turísticos”, que contou com a palestra “Como 
ter sucesso no turismo em tempo de crise e recessão” 07. A ACEG realizou 
o “Projeto Empregabilidade” com os educandos da Casa Betânia, com o 
objetivo de aprimorar as competências e habilidades de jovens em busca 
do primeiro emprego 08. O projeto “Liquida Guará” reuniu lojistas de 
diversos segmentos, praça de alimentação e feirão de carro. Foi uma 
estratégia da ACEG para fortalecer o comércio de Guaratinguetá e 
aumentar a visibilidade das empresas, por meio de ações competitivas. 
Isso é ter um pensamento empreendedor.

 Empreendedor é “aquele 
individuo que possui capacidade 
para idealizar projetos, negócios ou 
atividades; pessoa que empreende, 
que decide fazer algo difícil ou 
trabalhoso”, segundo o Dicionário 
Aurélio
 Sendo assim, não há como 

negar que o empreendedorismo é 
uma qualidade intrínseca da atual 
diretoria da ACEG. Não bastava 
cumprir a agenda de eventos já 
realizados, era preciso ir além com 
criatividade e inovação.
 Além dos oito projetos 
descritos abaixo, a ACEG e o Grupo 

de Empreendedores em Ação 
(GEA) lançaram a “campanha 
destinação solidária 2015” para 
viabilizar investimentos em projetos 
sociais em Guaratinguetá; palestras 
de temas diversificados; e o mês 
do comércio em parceria com o 
Sebrae.

08.

08.
07. 08.

03. 04. 05.

01. 02.
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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

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!

CRC – Reduza 
os custos com 
cobrança e evi-
te desgaste en-
tre empresa e 
devedor.  Conheça  a  Cent ra l  de 
Recuperação de Crédito, um suporte ao 
empresário na recuperação de dívidas 
inscritas no SCPC (Serviço Central de 
Proteção ao crédito).

A ACEG reúne diversos serviços que auxiliam no desenvolvimento da classe empresarial: análise e
recuperação de crédito, assistência jurídica e marketing, promoções e eventos, gestão e parcerias 

de convênios, certificação digital, projetos de empregabilidade e incentivo ao associativismo.

Certificado Digital 
–  O  Cer t ificado 
Digital é mais uma 
indispensável fer-
ramenta para as 
empresas. Ele garante validade jurídica 
aos  documentos  ass inados  e le -
tronicamente e substitui a assinatura 
manuscrita. Com uma operação simples 
e segura pela internet é possível cumprir 
d iversos  compromissos  lega is  e 
profissionais, sem sair de casa ou do 
escritório. A ACEG é um dos principais 
postos de certificação da região. O 
atendimento é de segunda a sexta-feira, 
mediante agendamento. Descontos 
especiais para associados.

ACCredito – Com 
o  c a r t ã o 
ACCredito o RH 
implementa um benefício real e sem 
custo para a empresa conveniada, por 
meio de um sistema eletrônico (via web), 
q u e  p r o p o r c i o n a  a g i l i d a d e  n a 
administração do convênio de seus 
funcionários, com desconto em folha de 
pagamento. Sua empresa também pode 
pa r t i c ipa r  da  rede  c redenc iada 
ACCredito, oferecendo produtos e 
serviços para os funcionários das 
empresas conveniadas, contribuindo 
para o fomento da economia local e 
fortalecendo o comércio da cidade.

Assessoria Jurídica – O 
associado conta com 
orientação nas esferas 
civil, criminal, traba-
lhista e tributária. O 
Departamento Jurídico 
f o r n e c e  t o d a s  a s 
informações legais para 
o bom andamento do seu negócio. As 
consultas realizadas na sede da ACEG 
são gratuitas, agende seu horário.

Bolsa de empregos – O 
associado tem à sua 
disposição o banco de 
dados de currículos de 
candidatos que buscam 
oportunidades no mer-
cado de trabalho. Po-
dendo solicitar o serviço de recruta-
mento, seleção e avaliação dos melhores 
profissionais disponíveis, ou optar por sua 
própria dinâmica de avaliação, recebendo 
auxílio apenas na divulgação da vaga e 
triagem dos currículos.

ISO em Grupo – Empresas de 
Guaratinguetá e região po-
dem obter a certificação ISO 
9001: 2008 através do projeto 
ISO em Grupo, de forma rápi-
da e sem burocracia ou altos 
custos.

Comunicação – Seja lembrado, divulgue 
sua marca. A ACEG oferece suporte na 
divulgação de produtos e serviços por 
meio do Informat ivo Empresár io 
Moderno, site, redes sociais e e-mail 
marketing.

Comercial – A ACEG conta com uma 
equipe especializada em organização e 
desenvolvimento de campanhas promo-
cionais, cursos, palestras e eventos volta-
dos ao desenvolvimento da classe 
empresarial.

Locação de Sala: o empresário tem à sua 
disposição um espaço destinado para 
reuniões, treinamentos e eventos 
corporativos. Descontos especiais para 
associados.

Plano de Saúde – Em parceria com a Sula-
mérica e Unimed, a ACEG oferece planos 
de saúde sob medida para atender às 
necessidades de seus associados, 
colaboradores e dependentes.

Plano Odontológico – Em 
parceria com a SOESP 
Odonto, operadora de 
planos odontológicos, a 
ACEG coloca à disposição 
de seus colaboradores a 
oportunidade de cuidar da 
saúde bucal com quali-
dade, custo acessível e extensivo à família. 
Em todo o Brasil, você poderá contar com 
uma excelente rede de dentistas.

Registro de Marcas e patentes – A Marca 
é o maior patrimônio de sua empresa. 
Registre sua marca e garanta a exclusivi-
dade de uso e licenciamento. Através de 
parceria com a Vilage Marcas e Patentes, 
o associado recebe atendimento e des-
conto exclusivos na contratação do 
serviço.
Rede de Desconto – Ofe-
recer descontos e benefí-
cios é uma maneira eficaz 
de atrair clientes para sua 
empresa. Faça parte tam-
bém da rede e aproveite essa oportunida-
de para expandir seus negócios e serviços. 
Através de uma parceria com grandes em-
presas e instituições, os associados, seus 
colaboradores e dependentes têm des-
contos exclusivos em diversos estabeleci-
mentos comerciais e de serviços.

CIEE (Centro de Interação Empresa-
Escola) – A parceria entre ACEG e CIEE 
garante descontos exclusivos aos associ-
ados na contratação de estagiários e 
aprendizes. Além de oferecer uma grade 
de cursos e palestras.

SCPC – Proteja-se contra fraudes e 
golpes, consulte o SCPC para conhecer 
melhor o seu cliente. O Serviço Central 
de Proteção ao Crédito oferece soluções 
inteligentes para decisões sustentáveis 
de crédito e gestão de negócios com 
uma linha completa de produtos para 
analise de concessão de crédito e 
monitoramento de empresas. Tenha 
informações corretas na hora certa. O 
SCPC proporciona conhecimento na 
construção de ótimas relações entre 
consumidores e empresas. Consulte as 
soluções para: Pessoa Física, Pessoa 
Jurídica, Imobiliária e veículos.

PS Empresarial – Um 
pronto atendimento para 
o empresariado local. Re-
ceba dicas e auxílios bási-
cos sobre as diferentes á-
reas (vendas, compras, fi-
nanceira e recursos huma-
nos) e sobre a gestão da sua empresa. 
Atendimento gratuito para associados.

Filiando-se à ACEG você fará parte de um 
grupo de empreendedores que acredita 
na força do associativismo. Garanta o 
sucesso dos seus negócios, conheça mais 
sobre os serviços oferecidos pela ACEG.
Informações: (12) 3128-2200 
www.aceguaratingueta.com.br
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Das 8h às 13h

Das 8h às 14h

Das 8h às 18h

Das 10h às 22h

Das 8h às 22h

Das 10h às 14h

Das 12h às 18h

Abertura 
com Acordo

Fechado

Horário de 
Funcionamento

AGENDA

CALENDÁRIO

FINANÇAS PESSOAIS: CRIE UM 
PLANO ORÇAMENTÁRIO 
PESSOAL
Dia: 13/04
Horário: das 18h30 às 21h30
Valor: R$ 80,00 (p/ associado) e 
R$ 100,00 (p/ não associado)
Local: Salão ACEG

DIA DO CRÉDITO – PALESTRA 
DE CURTA DURAÇÃO, SEGUIDA 
DE RODADAS DE CRÉDITO
Dia: 12/04 Horário: 14h às 17h30
Objetivo: disseminação das linhas 
de crédito existentes destinadas 
aos pequenos negócios.
Valor: Gratuita
Local: Salão ACEG

NOITE TROPICAL
Dia: 09/04
Horário: a partir das 20h
Local: Centro Feminino Mãe da 
Esperança
Valor: R$ 50,00
Mais informações: (12) 3128-6280

AGENDA SEBRAE 
GUARATINGUETÁ

PLANEJANDO A ABERTURA DA 
EMPRESA
Dia: 05/04
Horário:  das 14h30 às 16h30
Dia: 26/04 
Horário: das 10h às 12h
Valor: Gratuita

COMO SE TORNAR UM MICRO 
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL
Dia: 07/04
Horário: das 10h às 12h

Dia: 14/04
Horário: das 14h30 às 16h30

Dia: 28/04
Horário: das 10h às 12h
Valor: Gratuita

TRANSFORME SUA IDEIA EM 

MODELO DE NEGÓCIOS – 
CANVAS
Dias: 04, 05 e 06/04
Horário: das 9h às 13h
Valor: R$ 190,00

COMEÇAR BEM – 
FORMALIZAÇÃO
Dia: 12/04
Horário: das 10h às 12h
Dia: 19/04
Horário: das 14h30 às 16h30
Valor: Gratuita

NA MEDIDA FINANÇAS
Dias: 12, 13, 14, 18, 19/04
Horário: das 18h às 22h
Valor: R$ 260,00

FLUXO DE CAIXA
Dia: 26/04
Horário: das 14h às 18h
Valor: Gratuita

VITRINISMO
Dias: 26 e 27/04 
Horário: das 18h às 22h
Valor: R$ 90,00

PALESTRA DO EMPRETEC
Toda quarta-feira
Horário: às 10h e às 16h
Valor: Gratuita
*Local Sebrae Guaratinguetá

CONHEÇA UMA 
GUARATINGUETÁ DIFERENTE
Dia: 10/04
Horário:  das 7h30 às 18h
Roteiro: Café Rural no Rest. Toca 
do Toco, Pilões // Capituba //
Fazenda da Esperança, Taquaral 
// Almoço Caipira no Clube 
Pedrinhas //
Igreja S. Lázaro, Gomeral 
Cachaçaria Pé da Serra, Pirizal.
Valor: R$ 80,00
Local de Saída: Av. Pres. Vargas, 
em frente ao 315
Contato:Tereza Linhares (12)3133-
1783 Gordo Caltabiano 3133-7953

09 - 1º Sábado após o 5º dia útil
21 - Tiradentes

ABRIL

NOVOS ASSOCIADOS

Clínica Selles
(12) 3133.8677

Zap Acessórios
(12) 3133.4366

A La Sante
(11) 3683.3438 
(12) 3122.1227

I S2 Shop  
(12) 3013.9575

Brasil Flame
(12) 3125.8107

Rua Prolongamento Raul Pompéia 1281    Pólo Ind. II    Guara�nguetá    SP    Telefone  12-3133-6532

Atendemos em 18 municípios,
de Pindamonhangaba até Bananal.

Trabalhamos com as marcas
mais vendidas no mercado.Distribuidor oficial dos Produtos AMBEV.

SE BEBER, NÃO DIRIJA



PLANEJAMENTO

 O planejamento traz inú-
meros benefícios para um gestor, 
entre eles: melhores resultados, 
ot imização do tempo, maior 
objetividade, organização, defi-
nição dos objetivos, metas e 
prioridades, possibilidade de 
grande reflexão para assumir riscos 
e promover mudanças, além de 
preparar o gestor para lidar com as 
adversidades e incertezas.
 “Acredito que projetar e 
planejar o futuro nos torna mais 
comprometido com o presente. Sem 
contar que abre as janelas para a 
ousadia e a excelência de nossas 
iniciativas”, afirmou o presidente da 
ACEG Alexandre Dias.
 Faltando pouco mais de um 
ano para o encerramento de seu 
mandato,  Alexandre faz uma 
projeção dos projetos que serão 
desenvolvidos nos próximos meses. 
Em abril, inicia a campanha “Minha 
mãe nas alturas”, projeto criado para 
contribuir com o aumento das 
vendas no comércio local; fortalecer 
e resgatar a imagem do município 
como forte polo comercial ;  e 
prestigiar os clientes da região.
 Em junho, a entidade vai 
lançar a “Biblioteca ACEG”, um 
acervo com materiais sobre gestão, 
inovação, desenvolvimento sus-
tentável, serviços financeiros, entre 
outros. Para ampliar esse projeto, a 
associação conta com o apoio da 
população e empresários na doa-
ção de livros que correspondam ao 
mundo empresarial.
 Em julho, acontece o V 
Meeting Empresarial, o qual propõe 
discussões sobre os rumos, os meios, 
as necessidades e as tendências de 

O sucesso de um mandato começa pelo planejamento
c a d a  m o -
mento para o 
s e g m e n t o 
i n d u s t r i a l , 
com a finali-
dade de pro-
mover o de-
senvolvimen 
to socioeco-
nômico. O pú-
blico alvo são 
gestores, di-
retores, pro-
p r i e t á r i o  e 
empreende-
dores da área 
industrial.
 Em a-
gosto, a as-
sociação projeta a quarta edição do 
Festival do Tira Gosto, evento que 
re ú n e  e m p re s á r i o s  d o  ra m o 
alimentício, na Praça Conselheiro 
Rodrigues Alves, durante 4 dias de 
festa, com shows ao vivo e grande 
prestígio do público. O objetivo 
dessa ação é promover a gas-
tronomia da cidade e estimular o 
comércio local no período de vendas 
para o Dia dos Pais.
 Em setembro, a entidade 
vai promover dois eventos em 
comemoração aos 77 anos da 
Associação Comercial e Empresari-
al de Guaratinguetá. O mês de 
“Exposição de fotos” da entidade vai 
relembrar, por meio de um rico 
acervo de fotografias, todos os 
momentos marcantes vividos no 
município. E para celebrar a rica 
história de união e lutas em prol do 
desenvolvimento local, a equipe vai 
organizar um Jantar Dançante que 
será marcado por inovações.

 Em outubro e dezembro, 
serão realizadas as duas últimas 
campanhas promocionais da atual 
diretoria – a campanha de Dias das 
Crianças e de Natal. Ambas com o 
mesmo objetivo, contribuir com o 
aumento das vendas no comércio 
local; fortalecer e resgatar a imagem 
do município como forte polo 
comercial; e prestigiar os clientes da 
região.
 Além de toda essa pro-
gramação, a entidade continua com 
a edição mensal do projeto ACEG no 
seu bairro. Evento que surgiu da 
necessidade de estar mais próximo 
dos comerciantes afastados da 
região central.
 Para o aniversário de Gua-
ratinguetá, Dia dos Pais e Cons-
ciência Negra, a ACEG vai organizar 
eventos institucionais. Outras datas 
comemorativas serão incluídas 
assim que formatadas ao longo do 
ano.

Perfumes e Cosméticos
Nacionais e Importados

Linha Profissional para Tratamento de Beleza

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



celular/whatsapp
(12) 99775.4837

Agende uma visita!

Aceito cartões de 
débito/crédito

Cecília Guimarães

SAPATILHAS E 
SAPATOS EXCLUSIVOS

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

Tel. (12) 3122.3252 / 98172.0023 / 99723.0023
Rua Pedro Marcondes, 17 - Centro - Guaratinguetá

(12) 3133-7088
loja@reidasbalancas.com

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.

UTILIZE A ÁGUA DE FORMA CONSCIENTE
A NATUREZA AGRADECE!
BEBA 2 LITROS DIARIAMENTE

ENCONTRE



Há mais de 15 anos atendendo a região

EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL

- PCMSO
- LTCAT
- CIPA
- Cer�ficações de NRs

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

EXAMES 
COMPLEMENTARES

- Audiometria

- Espirometria

- Eletrocardiograma

- Acuidade Visual (Escola Optométrica)

- Eletroencefalograma

- Exames Laboratoriais

- RX de TóraxTel. (12) 3133.3631     Rua Coronel Pires Barbosa, 475
Campo do Galvão - Guara�nguetá/SPEmail: contato@drmaro�a.com.br

REDE DE DESCONTOS

SOESP-ODONTO Nacional

Regional

Nacional

3128.2205

3128.2205

3128.2205

UNIMED

SULAMÉRICA

3132.3953

3132.3953

3132.3953

3132.1591

3132.3524

3132.3524

Pediatria

Dermatologista

Obstetrícia/Ginecologia

Cardiologista

Cardiologista

Dra. Margarida G. de S. Cunha

Dr. Sérgio Franklin S. Cunha

Dr. Mauro Guimarães

Dr.Carlos Ney

Dra. Isabel de Fátima Gay da Silva

Dr. João Luiz Gay da Silva

3128.4544Laboratório Médico Vital Brasil

3132.4955Clínica de ImunizaçãoImunocenter Vacinas

Atendimento/RH

Atendimento/RH

Terapia Cognitiva Comportamental

Bruna Baracho Zanetin

Ana Laura B. Galvão

Pedro Ricardo Guimarães Veras

3126.1048/99705.4311

3157.7186

99153.8777

3132.1042

3013.7401

Assessoria e Medicina do Trabalho

OdontoClinic

Dr. Henderson Luiz Malaquias

Bio Medic

Terapêutica - Lorena

Terapêutica - Guará

Byopharmacy

Byoderma

Farmavale - Guaratinguetá

3013.4426

(12) 3153.2744
3133.2908

3122.3979

3133.4077

3122.3100

Vilage Marcas e Patentes

3125.4218

3133.3350/3133.2140

3133.5304

Kadu Computadores

Ideal Centro Automotivo

Informática e CFTV

Mecânica e Assistência Rontan

Alecrim  Espaço de Artes Terapia 

3125.6654Yázigi

FATEA

UNISAL

Colégio Alberto Einstein

(12) 3159.2033

2131.3850

3125.4582

3122.2715

Colégio Tableau

Wizard Idiomas Guaratinguetá

Palácio dos Colchões

XEROX

Copi Center 3132.1333

Accetur 3122.2889

Damásio Educacional

CNA - Guaratinguetá

Easycomp

Connection School

Escola do Comércio

3133.8782

3133.8118

2124.2818

3128.3800

3133.6622

3125.6364

3122.3987

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

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

Restaurante do Frei

SEMETRA 3035.2110 / 3122.5716Assessoria e Medicina do Trabalho

Arte, Terapia e Cursos

UNITAU EAD (12) 3629.2992/3629.2993

UNIARARAS

Supremus Buffet Eventos, festas e coffe corporativos 78147.2489

3128.2205

3132.7499Softvale Informática

3125.9981Convênio: Fornecimento de Marmitex

0800 770 44 55EAD - Graduação e Pós-Graduação

Camila Pereira de Miranda Atendimento Clínico/ RH 99775.5375

SICREDI Linhas de Credito e taxas especiais 3013.9353

3128.2219ACEG

                    Propaganda Sonora  Moto Som Dias 98145.3109/3133.1458

3125.6449Clínica Mais Saúde

Pharma Express Center 3133.8855

Polo EAD Metodista 3122.5980

EAD - Graduação e Pós-Graduação

3125.5004Corretora de SegurosGodoy Seguros

Serviços e Papelaria

3128.6600Instituto Santa Rosa

3125.1571Curso JV

Pousada Taquaral AC de Ubatuba (12) 3834.1449

3133.5440Antonio José de Castro

3132.1544SINCOMÉRCIO

Curso Preparatório

3132.2852Gráfica Purim Impressos, Sacolas e Rótulos

Paresque Odontologia 3122.3252

3133.8181Laboratório de Análises ClínicasLaboratório Santa Paula

99732.6692Nida Violante Consultoria e Palestra Comportamental

Polar Refrigeração e Climatização Instalação e Higienização de Ar Condicionado 3125.8991

Work Med Segurança e Medicina do Trabalho 3133.3631

Cultivar - Escola de Idiomas Curso de Idiomas 3122.2123 /3125.1740

98207 0311Leaders Treinamento e Desenvolvimento Humano

Agência de Turismo e Viagens

Sala, Cursos e Treinamentos

Concurso, Pós e MBA

Eventos, Festas, Cursos e Treinamentos

CLÍNICAS/LABORATÓRIOS

PLANOS DE SAÚDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONSULTORIA

ODONTOLÓGICO

ESPAÇO PARA EVENTOS E REUNIÕES

ESCOLA, CURSOS E FACULDADES

FARMÁCIAS

COMÉRCIO

BANCOS

HOTÉIS E POUSADAS / AGÊNCIAS DE TURISMO

MÉDICOS

PSICOLOGIA

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

