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EDITORIAL

Ricardo
Teberga
Presidente 
da ACEG

EXPEDIENTE

 Enfim chegamos ao segundo 

semestre de 2017 com fortes evi-

dências de recuperação da economia 

b ra s i l e i ra .  A s  v e n d a s  d o  va r e j o 

cresceram em relação ao ano passado 

por segundo mês consecutivo, as 

exportações e agronegócio impul-

sionaram a indústria e a inflação segue 

em forte desaceleração em termos 

anuais.

 Inclusive, os empreendedores 

guaratinguetaenses já começaram a 

sentir os reflexos dessa nova etapa de 

crescimento tímido e recuperação. O 

momento é de trabalho e união para que 

os sinais positivos não desapareçam ao 

longo dos meses.

 No primeiro semestre deste ano, 

o indicador de recuperação de crédito 

em Guaratinguetá cresceu 30,8% na 

comparação com o mesmo período do 

ano anterior, segundo dados da Boa Vista 

SCPC.

 Seguindo essa tendência, nosso 

município tornou-se um dos principais 

atores da reversão da queda de emprego. 

Com saldo positivo de 254 postos de 

trabalho, ficamos atrás apenas de 

Campos do Jordão que registrou saldo de 

366 empregos gerados, segundo dados 

do Cadastro Geral de Empregados e 

Desempregados (Caged).

 Em vista disso, a Associação 

Comercial se mobiliza para que juntos 

possamos manter os bons frutos colhidos 

por nossa Guaratinguetá. Entre as 

diversas ações, estamos desenvolvendo 

em parceria com o CIEE, Sebrae, Senac e 

Sincomercio um projeto voltado aos 

jovens que buscam o primeiro emprego, 

a fim de oferecer capacitação e o-

portunidades em empresas parceiras, 

que deverá trazer boas novidades.

 Ao falarmos de ações para o 

desenvo lv imento  loca l ,  um bom 

programa para quem reside ou visita 

Guaratinguetá é ir até a Praça Conselheiro 

Rodrigues Alves prestigiar o 5º Festival de 

Tira Gosto, evento promovido pela ACEG 

em parceria com a Prefeitura Municipal 

da Estância Turística de Guaratinguetá e 

Secretaria de Turismo.

 Pensando em levar lazer à 

população e gerar emprego e renda para 

pequenos e médios empreendedores, 

t ransformaremos o nosso centro 

comercial em uma “praça de alimentação 

ao ar livre”, com programação repleta de 

boa gastronomia, música ao vivo todas as 

noites, mesas e cadeiras para acomodar 

os clientes e área de recreação para as 

crianças.

 Significa dizer que nossa as-

sociação comercial e o poder público 

municipal continuam lutando pelo setor 

produtivo de Guaratinguetá, em especial 

os pequenos empreendedores que 

impulsionam o crescimento da economia 

e se destacam na geração de emprego e 

renda.

 Além de trazer mais visibilidade 

a bares e restaurantes do município, o 

festival também contribuirá para o 

fomento das vendas no Dia dos Pais. 

Tradicionalmente, essa data come-

morativa é esperada pelos lojistas e agora 

os  empreendimentos comerc ia is 

contarão com mais esse atrativo, que 

promete reunir munícipes e visitantes da 

região em nosso centro comercial.

 Por fim, como prefiro textos 

curtos e festejos longos, vou ficando por 

aqui, desejando a todos os pais um feliz e 

abençoado dia e aos empreendedores 

g u a r a t i n g u e t a e n s e s  ex c e l e n t e s 

negócios.
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ACONTECEU

01. As doações obtidas pela ACEG durante a Campanha do Agasalho foram entregues ao Fundo Social na quarta-feira (13/7). A associação 
agradece a todos pela contribuição. 02. Palestra sobre “Resultados e produtividade na área comercial”, com o diretor da FranklinCovey 
Business School, Valdemir Neri, reuniu cerca de 40 empreendedores na ACE Guaratinguetá. 03. A ACEG se uniu ao Sebrae-SP, Senac e 
Sincomercio para oferecer oportunidades de capacitação aos colaboradores do comércio local e discutir caminhos para o futuro. 04. Equipe 
ACEG no tradicional arraia da associação, ocorrido na sexta-feira (21/7), no novo Salão de eventos corporativos da entidade. 05. Parceria entre 
ACEG e Sebrae-SP oferece orientações gratuitas a microempreendedores individuais em Guaratinguetá. O segundo “Mutirão do MEI” ocorreu 
na quarta-feira (19/7). 06. O presidente Ricardo Teberga, o conselheiro Antonio Claret e o associado Selito prestigiaram o evento Liquida Guará, 
ocorrido de 6 a 9 de julho, no Recinto de Exposições. 07. Em julho, aconteceu o evento “Liquida Guará” com o apoio da Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Guaratinguetá, Secretaria de Turismo, Sebrae e participação de empresas de diversos segmentos, praça de alimentação, 
área de recreação e música ao vivo. Ainda houve contribuição de empresas parceiras que fazemos questão de registrar:

01.01.01. 02.02.02.

04.04.04.

05.05.05.

03.03.03.

06.06.06. 07.07.07.

07.07.07. 07.07.07. 07.07.07.

02.02.02.



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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ACE Guara�nguetá

 O indicador de recuperação de 

crédito em Guaratinguetá, obtido a 

partir da quantidade de exclusões dos 

registros de inadimplentes da base de 

dados da Boa Vista SCPC, registrou 

aumento de 30,8% no primeiro se-

mestre de 2017 na comparação com o 

mesmo período do ano anterior.

 De acordo com balanço di-

vulgado pela Associação Comercial e 

Empresarial de Guaratinguetá (ACEG), 

entre janeiro e junho deste ano foram 

registradas 4.408 exclusões de ina-

dimplentes do banco de dados do SCPC, 

contra 3.049 registradas no mesmo 

período do ano passado.

 Por outro lado, o valor devido 

 Um festival gastronômico que 

tem porções e petiscos como pratos 

principais promete agradar o paladar 

dos visitantes em Guaratinguetá. O 5º 

Festival de Tira Gosto ocorrerá na Praça 

Conselheiro Rodrigues Alves, de 10 a 13 

de agosto, das 10h às 22h.

 No local poderão ser encontra-

das receitas que incluem costela na telha, 

espetos de churrasco, porção de contra 

filé, torresmo, acarajé, fritas, calabresa, tá-

bua de frios, rondelli e muito mais. Os pra-

tos principais serão vendidos a R$ 15,00.

 O evento será representado 

pelos tradicionais bares e restaurantes do 

município: Mangiare Restaurante, Skina 

do Churrasco, Acarajé da Ana Baiana, 

Agostinho da Paçoca, Ticos Lanches, 

Espetinho Goiânia,  Comida de Boteco, Le 

Chef e Boteco do Pai.

 Além de espaço coberto, com 

pelos guaratinguetaenses também 

aumentou. No primeiro semestre de 2016, 

o montante devido era de R$ 683.351,78, 

contra R$ 908.399,69 até o dia 30 de 

junho de 2017.

 “O aumento de pagamento de 

dívidas é um forte sinal de recuperação da 

atividade econômica. Fatores como 

juros menores e inflação controlada, 

juntamente com o crescimento tímido da 

economia e renda, devem contribuir para 

essa tendência de queda da inadim-

plência no segundo semestre de 2017”, 

disse a gerente da ACEG, Edluce Silva.

 No primeiro semestre de 2017, 

também houve aumento de 17% nas 

inclusões de clientes na base de dados 

do SCPC. “Por isso sugerimos sempre aos 

nossos associados que utilizem o banco 

de dados do SCPC, para reduzir o risco 

de inadimplência em suas empresas. 

Em momentos de adversidade, é ainda 

mais importante conhecer o perfil de 

crédito do seu cliente para não com-

prometer a saúde financeira da em-

presa” ,  explicou Ricardo Teberga, 

presidente da ACEG.

 O indicador de negociação entre 

empresas e clientes, obtido a partir da 

quantidade de consultas à base de dados 

do SCPC, também registrou aumento de 

3,6% no primeiro semestre deste ano na 

comparação com os primeiros seis 

meses do ano passado.

mesas e cadeiras para acomodar os visi-

tantes que apreciam o diversificado e 

completo cardápio do festival, haverá 

também área de recreação para as crian-

ças e música ao vivo  todas as noites. 

 A intenção dos organizadores é 

valorizar a tradição gastronômica local e 

estimular o comércio no final de semana 

que antecede o Dia dos Pais. “Tradicional-

mente, o festival atrai moradores de Gua-

rá e região, por isso pensamos em promo-

ver o evento na semana do Dia dos 

Pais reforçando nosso compromisso 

também com os empreendimentos do 

comércio que devem ser beneficiados com 

a movimentação no centro comercial”, 

disse Ricardo Teberga. O evento é uma 

realização da ACEG, Prefeitura Municipal 

da Estância Turística de Guaratinguetá e 

Secretaria de Turismo, com apoio do 

Sicredi.

Porções e petiscos são destaques do
5 Festival de Tira Gosto em Guaratinguetá

ATRAÇÕES MUSICAIS

10/8 – quinta-feira, às 19h - Circuito do 

Samba

11/8 – sexta-feira às 19h - Batuke Geral

12/8 – sábado  às 13h- Samba de Jorge

12/8 – sábado às 19h- Tereza Barbosa

13/8 – domingo às 13h - Grupo Requinte

13/8 – domingo às 18h - Clayton Alves e 

Tico Tico

Pagamento de dívidas cresce 30,8% no 
primeiro semestre em Guaratinguetá

5º FESTIVAL DE

A programação poderá sofrer alterações de acordo 
com a necessidade dos organizadores.
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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

Dias e horários de coleta de resíduos
no Centro em Guaratinguetá

RESÍDUOS ÚMIDOS

 A coleta dos resíduos úmidos 

é de segunda a sexta, no período noturno. 

Portanto, a partir das 18h os comercian-

tes e moradores podem retirar seu lixo 

de dentro do seu estabelecimento 

para ser coletado, evitando assim o 

acúmulo de resíduos nas calçadas e 

lixeiras, atrapalhando a circulação de 

pessoas.

 Dessa forma, será reduzido o 

odor, a possibilidade de cães rasgarem os 

sacos de lixo e o aparecimento de animais 

peçonhentos. Ressalta-se que a Vigilân-

cia Sanitária, juntamente com a Prefei-

tura, estará observando os locais que 

sofrem de depósito indevido e fora de 

horário, a fim de advertir inicialmente os 

estabelecimentos e multar se o problema 

persistir.

Problemas da coleta dos resíduos 

úmidos - Depósitos fora de horário 

(Centro)

· Rua São Francisco - esquina da Loja 

Riachuelo com a Rua Flaminio Lessa

· Rua José Bonifácio - esquina do Banco 

Itaú;

· Rua Dr Martiniano – esquina do Museu

· Rua Dr. Martiniano – próximo ao Mercado 

Municipal;

· Rua Comendador João Galvão, próximo à 

loja Oscar calçados;

· Rua Paissandu, esquina do colégio 

Tableau;

· Na Praça Santo Antônio, atrás da 

Catedral;

· Na Praça Condessa de Frontin (estação).

RESÍDUOS SÓLIDOS/SELETIVA

 A coleta será realizada pela 

Cooperativa Amigos do Lixo, no período 

da manhã, a partir das 8h, de segunda a 

sexta-feira.

 Problemas da coleta dos 

Resíduos Sólidos/Seletiva - Misturar os 

resíduos úmidos com os recicláveis

 Fazer Separação:  Papel e 

papelão (jornais, revistas, caixas e 

embalagens); plásticos (garrafas, frascos 

e embalagens); metais (aço, alumínio); e 

v idros.  Pedimos colaboração aos 

moradores e comerciantes, não deixem 

os resíduos recicláveis do lado de fora, 

guardem dentro do estabelecimento 

para que os coletores da cooperativa 

Amigos do Lixo (ou qualquer outro 

autônomo) retirem.

 A Prefeitura da Estância Turísti-

ca de Guaratinguetá, por meio da Secre-

taria da Fazenda, facilitará o pagamento 

de débitos junto ao município. 

 Neste novo formato de parce-

lamento, o munícipe poderá fazer 

pagamento individual de débitos e em 

até 50 parcelas, com um valor mínimo 

mensal de R$ 50,14. Outra novidade é o 

fim da ex igência  do pagamento 

de 10% na primeira parcela durante 

parcelamento de dívidas junto à pre-

feitura, exceto em casos de repar-

celamento.

 As mudanças estão de acordo 

com o novo decreto nº 8.208, de 04 de 

abril de 2017, o qual entrou em vigor na 

data de sua publicação. Veja as principais 

alterações:

Guaratinguetaenses têm novo formato de
parcelamento de débitos junto ao município

COMO ERA COMO FICA

Com a nova legislação, 
o munícipe poderá

 pagar separadamente
cada dívida

Agora é permitido escolher
 fazer o parcelamento 
da dívida mais urgente

Com a alteração, agora o 
munícipe pode parcelar a

 dívida de apenas um
 dos imóveis.

Com a nova lei, agora é permitido
parcelar a dívida sem precisar pagar

10% no primeiro mês, exceto em
casos de reparcelamento.

Para a quitação de dívidas, o 
munícipe era obrigado a fazer 
o parcelamento de todos os 
débitos existentes em seu 
nome (IPTU, ISS, Taxa de 

Licença, Aluguel de 
Mercado, entre outras).

Se o munícipe tivesse
diversas dívidas no Fórum,

ele teria que fazer o 
parcelamento de todas.

O munícipe que possuísse mais 
de um imóvel e quisesse 

negociar as dívidas desses 
imóveis teria que parcelar o
valor referente a todos eles.

Ao negociar dívidas junto à
prefeitura, na primeira parcela

 era cobrado 10% do valor
total da dívida.

MUDANÇA NO
PAGAMENTO DA

PRIMEIRA PARCELA

PAGAMENTO
INDIVIDUAL DE

DÉBITOS - CASO 3

PAGAMENTO
INDIVIDUAL DE

DÉBITOS - CASO 2

PAGAMENTO
INDIVIDUAL DE

DÉBITOS - CASO 1
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Por que você deve fazer parte da única
turma do Empretec em 2017?

 Você já deve ter presenciado 

alguns empreendedores comentando 

sobre o Empretec, né? Se você ficou 

curioso para saber como funciona, 

só tem um jeito de descobrir: par-

ticipando.

 O Sebrae-SP está com inscri-

ções abertas para esse seminário que é 

referência mundial. Desenvolvido pela 

Organização das Nações Unidas (ONU), o 

Empretec será realizado entre os dias 21 e 

26 de agosto, no escritório do Sebrae em 

Guaratinguetá.

 Ao todo foram disponibilizadas 

30 vagas, mas até o fechamento desta 

edição havia poucas disponíveis. Por isso, 

os empreendedores interessados devem 

se inscrever o quanto antes, pois essa 

será a única turma em 2017. As entrevistas 

finais de seleção ocorrerão entre os dias 

14 e 18 de agosto.

 Afinal, por que você deve fazer 

parte desse seminário? A metodologia do 

Empretec gera transformações na vida 

pessoal e profissional dos participantes, 

uma pesquisa mostrou que mais de 

90% dos entrevistados confirmaram o 

aumento dos lucros em seus negócios 

após a conclusão do seminário e que 

aplicaram imediatamente as mudanças 

em seus produtos e serviços com 

base nos conhecimentos obtidos.

 Durante 60 horas de ca-

pacitação, os participantes serão 

desafiados em atividades práticas, 

cientificamente fundamentadas, 

que demonstrarão como um em-

preendedor de sucesso age. Não à 

toa, o Empretec é reconhecido em 

todo mundo como um dos melho-

res cursos de capacitação em 

empreendedorismo. Participe!

 Mais informações podem 

ser solicitadas pelo telefone (12) 

3128-9600.



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
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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

ACE Guara�nguetá

Soluções Empresariais

Certificado Digital

 Para fazer transações pela 

internet e trafegar dados da RAIS, 

FGTS e INSS, empresas com mais de 

5  func ionár ios  prec isam ter o 

Certificado Digital.

 Desburocratize processos e 

ganhe rap idez ,  autent ic idade , 

integr idade e pr ivac idade nas 

relações empresariais, comerciais e 

fiscais.

 O Certificado Digital da Boa 

Vista faz tudo isso para a sua empresa. 

Ele garante a máxima segurança em 

suas operações.

 Só quem conhece e tem 

história com os empreendedores 

pode oferecer esse serviço.

 Procure a associação co-

mercial e empresarial de guara-

tinguetá, uma parceira de confiança 

e com as melhores condições.

O Certificado Digital com a qualidade e 
atendimento da associação comercial e 

empresarial de Guaratinguetá.

Empregador, você sabia que toda empresa com 
mais de 5 funcionários precisa ter 

o Certificado Digital?

 Garantimos um desconto 

especial para empresas associadas.

 M a i s  i n fo r m a ç õ e s  p e l o 

telefone: (12) 3128-2200.



Perfumes e Cosméticos
Nacionais e Importados

Linha Profissional para Tratamento de Beleza

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

BYODERMABYODERMABYODERMA

Rua São Francisco, 334 - Centro - Guaratinguetá

Tel. (12) 3132.4140/ 3133.4077/ 3122.5712

byoderma.guara@gmail.com

Farmácia de Manipulação

PRODUTOS E MEDICAMENTOS DE QUALIDADE, 

ATENDIMENTO DIFERENCIADO E 

ESTACIONAMENTO EXCLUSIVO.
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O Associativismo é a bandeira para 
uma sociedade de resultados! 

CALENDÁRIO

USISAÚDE CLÍNICA MÉDICA
(12) 3125-6449

INSTETIC – O ESPAÇO DA 
ESTETICISTA
(12) 2103-2444

FEDERAL INVEST
(12) 2103-1200

SEGMEDI
(12) 3132-7842

MARIA FLOR LINGERIE
(12) 2103-3168

NOVOS ASSOCIADOS

06 -  1º Sábado após o 5º dia útil
11 - Antevéspera Dia dos Pais
12 - Véspera do Dia dos Pais

AGOSTO

AGENDA

5º FESTIVAL DE TIRA GOSTO

Data: 10, 11, 12 e 13/8

Horário: das 10h às 22h

Local: Praça Conselheiro Rodrigues 

Alves – Centro

Mais informações: (12) 3128-2215

ASSESSORIA EMPRESARIAL 

GRATUITA

Data: 17/8

Horário: das 14h30 às 17h

Local: ACEG

*Exclusiva para associados à ACEG

Mais informações e agendamento: (12) 

3128-2215

COMO SE TORNAR UM MEI

Data: 8/8

Horário: das 10h às 12h

Data: 15/8

Horário: das 14h30 às 16h30

Data: 22/8

Horário: das 10h às 12h

Data: 29/8

Horário: das 14h30 às 16h30

Valor: Gratuita

Local: Sebrae Guaratinguetá

*Sebrae Guaratinguetá: Rua Duque de 

Caxias, 100, Centro – (12) 3128-9600

PLANEJANDO A ABERTURA DA 

EMPRESA

Data: 8/8

Horário: das 10h às 12h

Data: 15/8

Horário: das 14h30 às 16h30

Data: 22/8

Horário: das 10h às 12h

Data: 29/8

Horário: das 14h30 às 16h30

Valor: Gratuita

Local: Sebrae Guaratinguetá

CONTROLES FINANCEIROS

Data: 14/8

Horário: das 14h às 17h

Valor: Gratuita

Local: Sebrae Guaratinguetá

NA MEDIDA FINANÇAS

Data: 21, 22, 23, 24 e 25/8

Horário: das 18h às 22h

Valor: R$ 260,00

Local: Sebrae Guaratinguetá

NA MEDIDA MARKETING

Data: 28, 29, 30 e 31/8

Horário: das 18h às 22h

Valor: R$ 240,00

Local: Sebrae Guaratinguetá

TRANSFORME SUA IDEIA EM 

MODELO DE NEGÓCIOS – 

CANVAS

Data: 30, 31/8 e 1/9

Horário: das 09h às 13h

Valor: R$ 190,00

Local: Sebrae Guaratinguetá

DEBATE: LEI MARIA DA PENHA

Data: 14/8

Horário: 19h30

Local: Senac Guaratinguetá

APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO: 

LIVRO DE OURO – PROAC

Data: 20/8

Horário: às 11h

Local: VivArte – Pedregulho

AVENIDA CULTURAL

Data: 27/8

Horário: das 9h às 11h e das 17h às 21h

Local: Av. Presidente Vargas, - Vila 

Paraíba

FÓRUM EMPRESARIAL: DESAFIOS DO 

CRESCIMENTO

Data: 31/8

Horário: 18 às 22h

Local: Auditório da UNIESP

Palestrante de Vendas:  Erick Penna

Valor: Gratuito

Informações e Inscrições: (12) 3128.9600



ACE Guara�nguetá

ESPAÇO SOCIAL

 A APAE de Guarat inguetá 

completará em 2018, os seus 50 anos de 

fundação e para marcar ainda mais 

essa data tão importante, a Escola 

de Samba Embaixada do Morro decidiu 

homenagear a histór ia de lutas, 

conquistas e excelentes serviços 

prestados por esta entidade que é uma 

referência positiva em administração e 

bons serviços prestados aos seus 

alunos.

 A diretoria da Embaixada do 

Morro, através dos seus diretores Mateus 

e Thiago Domingos, Hulk e do presidente 

Reinaldo "Tarzan", consultou o presidente 

da entidade, Sr. João Vaz, sobre a 

possibilidade da tradicional escola 

vermelha e branca do Morro desfilar em 

2018 levando a história da querida APAE 

de Guaratinguetá como seu tema na 

avenida carnaval. O presidente João Vaz 

gostou muito da ideia e levou o assunto 

para a sua diretoria, cujos membros 

também entenderam e valorizaram a 

homenagem que será recebida.

 A história de parceria da Embai-

xada do Morro com a APAE vem de longa 

data. Vários eventos têm sidos realizados 

Jubileu de Ouro da APAE de Guaratinguetá 
será o enredo da Embaixada do Morro 2018

ao longo do tempo, dentre os quais, 

destaca-se a Feijoada Solidária, que já 

acontece há alguns anos e sempre 

reverte um excelente valor para os cofres 

da entidade, sendo que na mais recente 

(fotos abaixo), realizada em abril/17, foi 

onde surgiu a ideia de comemorar o 

jubileu de ouro da APAE de Guaratinguetá 

com samba no pé e amor no coração.

 É importante ressaltar que a 

APAE receberá essa homenagem de 

forma espontânea e não terá nenhum 

custo para arcar, muito pelo contrário, 

pois a diretoria da escola de samba já 

avisou aos responsáveis pela APAE que 

alguns dos eventos que tradicionalmente 

são feitos pela Embaixada para arrecadar 

fundos e montar seu desfile, terão parte 

das suas rendas voltadas para está 

entidade que tanto precisa de ajuda.

 O presidente da APAE Sr. João 

Vaz disse: "Para nós, que fazemos parte do 

movimento Apaeano e sabemos como foi 

difícil para aqueles que fundaram e 

também pra todos aqueles que ao longo 

dos anos colocaram o seu tijolinho na 

construção de uma entidade forte e de 

excelência nos serviços prestados aos 

LIGUE E PEÇA

O chopp mais gostoso 
e gelado que existe 

diretamente na sua casa

seus alunos, será uma honra podermos 

comemorar na avenida do carnaval, o 

Jubileu de Ouro da APAE de Guara-

tinguetá. Agradecemos de coração a toda 

diretoria da Escola de Samba Embaixada 

do Morro, em especial ao presidente 

Reinaldo Tarzan.".



ACE Guara�nguetá
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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

ANUNCIE 
AQUI!

Revendedor Autorizado

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

Centro - Guaratinguetá/SP

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

(12) 3133-7088
loja@reidasbalancas.com

ENCONTRE



ACE Guara�nguetá

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

Atendimento Clínico/Orientação Profissional

Terapia Cognitiva Comportamental

Bruna Baracho Zanetin

Marina Garcia Pereira
Pedro Ricardo Guimarães Veras

99705.4311

99191.3959
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!!!

#

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

