
EMPRESÁRIOEMPRESÁRIOEMPRESÁRIO
MODERNOMODERNOMODERNO

Guaratinguetá - Ano 13 - Edição 159 - Maio/2017

Feliz Dia das Mães



ACE Guara�nguetá02

Informativo da Associação Comercial e 
Empresarial de Guaratinguetá

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 67 
Guaratinguetá/SP  (12) 3128.2200 - 

www.aceguaratingueta.com.br

Presidente: Ricardo Junqueira Teberga
Vice-presidente: Silmara Bitencourt
1º Secretária:  Maria Teresa C. Sampaio Reis
2º Secretária:  Flávia Caltabiano S. V. T. Bitencourt
1º Tesoureira: Beatriz dos Santos Fialho Bonini
2º Tesoureiro: Alfredo Yoshito Koga
Vogais: Paulo Roberto Gonçalves Diogo, Izilda Ap. 
Marcelino Moreira e Wanderlei Zangrandi
Conselho Fiscal: Ivan Pagotti Lopes, Luiz Rogério de 
Paula e João Bosco Jardim.
Suplentes do Conselho Fiscal: Paulo Santos Klinkerfuss, 
Edson Carvalho Reis e Ana Maria Cavalca Marques

Conselho Deliberativo: Alvaro Azevedo Vital Brasil, 
Antonio Claret Pereira de Araújo, Carlos Eduardo 
Rodrigues Pereira, Celso José Guimarães Aquino, Charles 
Anderson Finger, Fausto José Ribeiro de Barros, 
Franchesco Landi, Ivone Ribeiro Varella Issa, João 
Henrique Figueira Cavalca, Marcelo Fernando de Castro, 
Marcos Antonio da Silva Ramos, Marcus Augustin Soliva, 
Patrick Marcelino Silva, Paulo Eduardo Pires Rangel 
Credidio e Wedson de Paula
Suplentes do Conselho Deliberativo: Edmilson Silva 
Pereira, Eduardo Luiz Filippo Braga e Patrícia Gonçalves.
Conselho Nato: Alexandre Dias, Antonio Carlos 
Caltabiano, Antonio de Oliveira Neto, Armando Joaquim F. 
Xavier Georges Habib França Nicolas, Jorge Issa e Márcia 
Aparecida Bandeira Molina.

JORNALISTA RESPONSÁVEL
Nicolas Nathan - MTB 0080041/SP
jornalismo@aceguaratingueta.com.br
EDITORA 
Edluce Silva . comunicacao@aceguaratingueta.com.br

DEPARTAMENTO COMERCIAL
Gisele Andrade . comercial@aceguaratingueta.com.br

PROJETO GRÁFICO E IMPRESSÃO 
i9 Design e Soluções Gráficas - Lorena/SP 
(12) 3301.0677 . 98151.8583

TIRAGEM: 2.000 exemplares
Registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas de Guaratinguetá sob o nº 16 das folhas vºe.

FOTO DA CAPA: Nicolas Nathan

EDITORIAL

Ricardo
Teberga
Presidente 
da ACEG

LIGUE E PEÇA

O chopp mais gostoso 
e gelado que existe 

diretamente na sua casa

EXPEDIENTE

 Nos últimos anos, a única 
certeza que tínhamos era de que a 
economia brasileira havia chegado 
ao fundo do poço, mas dados pare-

A volta do 
desenvolvimento

cem indicar que o pior ficou para 
trás. A trajetória de redução das 
taxas de juros, por exemplo, é uma 
ação concreta para a volta do 
crescimento econômico e, princi-
palmente, para conter o desem-
prego.
 O corte de um ponto percen-
tual, registrado na quarta-feira 
(12/4), de 12,25% para 11,25% ao ano, 
foi o maior em oito anos e levou a 
Selic ao menor patamar desde 
outubro de 2014.
 Neste cenário, os comercian-
tes começam a concordar que a 
economia chegou ao fundo do poço 
e, mesmo que numa retomada lenta e 
gradual, deve passar da estabilização 
ao desenvolvimento.
 A recente melhora da con-
fiança do comércio foi constatada 
por pesquisa da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV). O Índice de Confiança 
do Comércio (ICOM) subiu 3,1 pontos 
em março de 2017, ao passar de 82,5 
para 85,6 pontos, o maior nível desde 
dezembro de 2014. O ICOM varia en-
tre zero e 200 pontos. O intervalo en-
tre zero e 100 é o campo do pessimis-
mo e, entre 100 e 200, o do otimismo.
 O ânimo que começa a tomar 
conta dos empreendedores foi influ-
enciado principalmente pelo recuo 
da inflação em março de 2017. O Ín-
dice Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA), índice oficial 
de inflação divulgado pelo IBGE, re-
gistrou alta de 0,25%, desaceleran-
do em relação a fevereiro (0,33%), a 
menor taxa para o mês desde o ano 
2012. Esse resultado contribuiu para 
intensificar a redução da inflação no 
acumulado em 12 meses, que passou 
de um aumento de 4,76%, observado 
em fevereiro, para 4,57%, ficando 
bem próximo da meta anual (4,5%).

 A queda continuada da infla-
ção, além de reforçar a tendência de 
redução da Selic, dando previsibi-
lidade aos empresários, resultará em 
aumento da capacidade de consumo 
da população e, consequentemente, 
melhoria do poder aquisitivo das 
famílias e retomada do crescimento 
econômico.
 O fato é que o ano 2017 co-
meçou com bons prenúncios na 
economia, surpreendendo positi-
vamente e reforçando a tendência de 
otimismo no país.
 Não bastasse a queda da 
taxa Selic, o controle da inflação e a 
estabilidade da moeda, em 2017 a 
economia brasileira foi beneficiada 
com a liberação de recursos do FGTS 
(Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço) que pode contribuir para a 
potencialização das vendas e queda 
da inadimplência no varejo.
 Neste cenário, há uma o-
portunidade que deve ser apro-
veitada pelos comerciantes no Dia 
das Mães. Para isso é preciso investir 
em ferramentas que chamem a 
atenção dos consumidores in-
decisos.
 Pensando nisso, a ACEG 
lançou a promoção intitulada “Mãe, 
sempre presente”, que sorteará 12 
prêmios, sendo dois dias de beleza e 
10 vales-compras de R$ 400,00 
cada. 
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ACONTECEU

01. A vice-presidente da ACEG, Silmara Bitencourt, ao lado do Governador Geraldo Alckmin, representou a entidade no 
evento de inauguração das obras de recuperação e melhorias da Rodovia SP-62 (Lorena-Guaratinguetá) 02. O presidente 
da ACEG, Ricardo Teberga, participou da 1ª caminhada de conscientização do autismo em Guaratinguetá. #euprecisofalar 
#maissobretea 03. Manhã de capacitação para os colaboradores da ACEG, com a gerente comercial da Boa Vista SCPC, 
Meris Mercia  04. Os colaboradores do Sicredi, Adailton Matos e Antonio Claret, entregando a distribuição dos resultados da 
cooperativa, referente ao ano 2016, ao presidente da ACEG, Ricardo Teberga 05. Para se destacar no mercado e conquistar 
novos clientes, a ACEG e a Semetra prepararam uma manhã de treinamento aos colaboradores da associação 06. Faça como 
o associado Diego Pereira, receba dicas e auxílios básicos sobre as diferentes áreas e sobre a gestão de sua empresa, 
gratuitamente. #AssessoriaEmpresarial #parceria #QiTreinamentos&Consultoria 07. Ana Caroline (mais uma profissional 
inserida no mercado de trabalho, através do Dep. Bolsa de Empregos da ACEG), Jeane Meire (representante da empresa 
associada contratante) e Camila Miranda (psicóloga da ACEG) #serviçogratuito 08. Equipe ACEG desfrutando da 
verdadeira magia da Páscoa – a união e a fraternidade 09. O presidente da ACEG e diretor da Cavalaria de São Benedito, 
Ricardo Teberga, ostentando alegria nesse tradicional evento de Guaratinguetá  10. Em abril, as colaboradoras Maria 
Conceição e Gisele Andrade completaram mais um ciclo nesta entidade, sendo 4 e 9 anos respectivamente. Desejamos que 
a união que nos apoia e nos faz crescer seja cada vez maior 11. O presidente da ACEG, Ricardo Teberga, prestigiou o evento 
de inauguração da Central de Cadastramento Único para Programas Sociais, espaço que irá atender famílias de baixa renda 
que participam de programas sociais do Governo Federal.

01. 02. 03.

04. 05. 06.

07. 08.

09. 10. 11.
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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!

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

´ O prazo para Declaração 
Anual do Microempreendedor 
Individual – DASN-SIMEI, referente a 
2016, encerra-se em 31 de maio de 
2017. Quem não fizer a declaração 
nesse período irá pagar multa de  
R$ 50 .
 O Microempreendedor Indi-
vidual deverá informar à Receita 
Federal o total de sua Receita Bruta 
Anual, auferida entre 1 de janeiro e 31 
de dezembro de 2016, ou seja, tudo 
que foi apurado com a venda de 
mercadorias ou na prestação de 
serviços, com a emissão de nota 
fiscal ou não, bem como se houve 
contratação de algum funcionário ao 
longo do ano anterior.
 A DASN-SIMEI é realizada 
através do Portal do Empreendedor – 
M E I ,  n o  s i t e  w w w. p o r t a l d o
empreendedor.gov.br. O processo é 
gratuito e obrigatório para qualquer 
MEI, independentemente de ter ou 
não faturado em 2016.
 Os empreendedores que 
encontrarem dificuldades em a-
cessar o site poderão contar com o 
apoio gratuito do Escritório Regional 
do SEBRAE-SP em Guaratinguetá. 
“Aqui, o empreendedor receberá as 

Prazo para declaração anual do MEI se encerra em maio
orientações corretas e os analis-
tas de atendimento farão para 
ele a declaração. Para isso, o em-
p r e e n d e d o r  d eve  t ra ze r  R G , 
CPF, Título de eleitor e se fizer 
declaração do imposto de renda 
pessoa física, trazer o último recibo 
desta de-claração, além do valor total 
que ele faturou no ano 2016” , 
explicou Marcela Vilela, analista do 
Sebrae-SP.
 O atendimento no Sebrae 
Guaratinguetá é de segunda a sexta, 

das 9h às 17h. No sábado (13/05) o 
escritório estará aberto das 9h às 
15h.
 “Se você ignorou o assunto 
nos primeiros meses de 2017, não 
perca mais tempo. Tratando-se de 
um compromisso simples, muitos 
deixam para a última hora e acabam 
esquecendo. A partir daí, geram-se 
multas e juros e, consequentemente, 
se vão alguns reais do caixa da 
empresa”, orientou o presidente da 
ACEG, Ricardo Teberga.

1º Passo
 
  Acesse o (www.portaldo
empreendedor.gov.br), selecione 
a opção DECLARAÇÃO ANUAL – 
DASN-SIMEI. Preencha o campo a 
seguir com o CNPJ da empresa e 
os caracteres alfanuméricos, em 
seguida clique em continuar. 
Então você visualizará dois tipos 
de Declarações/Ano calendário: 
Original e Retificadora. Na li-
nha “original” aparecerão vários 
anos. Selecione a opção do ano 
anterior para realizar a Decla-
ração Anual.

2º Passo

No campo Valor da Receita Bruta 
Total, informe o faturamento total 
anual da empresa e no campo 
abaixo informe apenas o valor das 
receitas referentes às atividades 
de comércio, indústria e serviço 

de transporte intermunicipal e 
interestadual. Assim que concluir 
a DASN-SIMEI (Declaração 
Anual) o sistema perguntará se o 
MEI deseja imprimir,  basta 
c o n fi r m a r  e  g u a r d a r  o 
comprovante da sua Declaração 
Anual para apresentar quando 
necessário.

3º Passo

 Para o Microempreen-
dedor Individual que não fez a 
Declaração Anual dentro do 
prazo, ou seja, até 31 de maio o 
procedimento é o mesmo. 
Ace ss a n d o  www. p o r t a l d o
empreendedor.gov.br opção 
DECLARAÇÃO ANUAL – DASN-
SIMEI, porém é importante saber 
que haverá multa por realizar a 
declaração fora do prazo.

Passo a passo

Fonte: Sebrae
 





06 ACE Guara�nguetá

Confiança do comércio 
aumenta e atinge maior
nível desde dezembro 
de 2014

 O Índice de Confiança do 
Comércio (ICOM), medido pela 
Fundação Getúlio Vargas (FGV), 
subiu 3,1 pontos em março de 2017, 
ao passar de 82,5 para 85,6 pontos, 
em uma escala de zero a 200, o 
maior nível desde dezembro de 
2014.
 A alta do ICOM ocorreu pela 
melhora nas expectativas: o Índice de 
Expectativas (IE-COM) subiu 4,1 
pontos, alcançando 95,6 pontos, 
enquanto o Índice de Situação Atual 
(ISA-COM) avançou 1,8 pontos, 
atingindo 76,1 pontos.
 De acordo com a FGV, após a 
quarta alta consecutiva, a confiança 
do comércio começa a sair dos níveis 
“atipicamente baixos” e a entrar 
numa faixa que pode ser definida 
como “moderadamente baixa”.
 Fatores como a recuperação 
gradual da confiança do consumidor, 
as perspectivas de redução de juros 
reais e a liberação de recursos 
do FGTS (Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço) podem contribuir 
para a continuidade dessa ten-
dência,  segundo avaliação do 
Superintendente de Estatísticas 
Públicas da FGV/IBRE, Aloisio 
Campelo Jr.
 Mas se o comércio de-
pendesse exclusivamente da libe-
ração de recursos do FGTS para 
continuar nessa tendência de 
crescimento, seria preciso cria-
tividade para aproveitar as o-
portunidades, pois dois terços dos 
brasileiros que receberão o dinheiro 
das contas inativas não pretendem 
comprar.
 Um estudo realizado pela 
Associação Comercial de São Paulo 
(ACSP), entre os dias 1 e 15 de março 

em todo o país, revelou que 39% dos 
beneficiados vão pagar contas em 
atraso e 27% vão investir, guardar ou 
aplicar.
 Ainda segundo a pesquisa, 
21% dos consumidores não sabem o 
que fazer com o recurso do FGTS, 
enquanto 10% pretendem reformar 
a casa, 3% devem viajar e 3% 
têm intenção de comprar al i-
mentos e outros itens em supermer-

 Uma das principais es-
tratégias de apoio ao fomento das 
vendas no Dia das Mães é a 
c a m p a n h a  p ro m o c i o n a l  d a 
Associação Comercial e Em-
presar ia l  de  Guarat inguetá 
(ACEG), uma tradição entre os 
comerciantes locais que atrai 
consumidores de toda região.
 Este ano, a promoção 
intitulada “Mãe, sempre presente” 
sorteará 12 prêmios, sendo dois 
dias de beleza e 10 vales-compras 
de R$ 400,00 cada. A ação será 
válida de 19 de abril a 19 de maio de 
2017. O sorteio está marcado para 
o dia 20 de maio, às 10h, na Praça 
Conselheiro Rodrigues Alves.
 Até o fechamento desta 
edição, a promoção contava com 
40 empresas aderentes e mais de 
20 mil cupons em circulação. A 
estimativa é que seja colocado em 
circulação um total de 30 mil 
cupons este ano.
 “Nossas campanhas são 
importantes aliadas das empresas 

no composto de marketing, já 
que proporcionam uma série de 
benefícios aos consumidores e 
possibilitam, inclusive, maior 
fidelização deles”, comentou 
Ricardo Teberga.
 O u t ra  va n t a g e m  d a 
promoção de Dia das Mães 2017 é 
o retorno dos vales-compras às 
empresas parceiras. “Premia-
remos os clientes também com 
vales-compras para estimular as 
lojas a participarem, já que o 
crédito só poderá ser gasto nas 
lojas aderentes”, explicou a 
gerente da entidade, Edluce Silva.
 Empresas associadas e 
não associados podem participar 
da campanha “Mãe, sempre 
presente”. Porém, há diferen-
ciação de preços.
 Para mais informações, 
entre em contato com Gisele 
Andrade, pelo telefone (12) 3128-
2217 | 3128-2219 ou pelo e-mail 
comercial@aceguaratingueta.
com.br.

cados.
 “Ainda que a maioria dos 
trabalhadores não tenha intenção de 
usar o FGTS para consumir, há 
uma oportunidade que deve ser 
aproveitada pelo varejo no Dia das 
Mães, para isso é preciso investir em 
ferramentas que chamem a aten-
ção dos 21% de consumidores in-
decisos”, afirmou o presidente da 
ACEG, Ricardo Teberga.

Em Guaratinguetá

EM PAUTA
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SEGURANÇA
OCUPACIONAL

- PPRA   -  PCMSO
- LTCAT  -  PCMAT
- CIPA     - PPP
- Curso de Nrs
- Risco Ambiental

EXAMES 
COMPLEMENTARES

- Audiometria
- Espirometria
- Eletrocardiograma
- Eletroencefalograma
- Acuidade Visual (Escala Optométrica)

- Exames Laboratoriais
- Radiológicos de Tórax/Coluna

- Admissional
- Demissional
- Periódico
- Retorno ao Trabalho
- Mudança de Função
- Avaliação
  Psicológica

EXAMES DE SAÚDE  (na clínica)

Consultoria e Assessoria:
Gestão de produção .  Meio Ambiente

Segurança e Saúde no trabalho . Toxicológico
 para motorista CAT C.D.E - Consulte-nos!

desde 1999

Work
ed

WWork
ed

W

Tel. (12) 3133.3631
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:

 O Empresário Moderno ou-
viu dicas do especialista em marke-
ting e consultor empresarial, Marcos 
Côrrea, com o objetivo de contribuir 
para o fomento das vendas de sua 
empresa no Dia das Mães.

01 – Fator Humano: antes de tudo, é 
preciso motivar e instruir os colabo-
radores. O vendedor é o elo entre o 
cliente e a execução da compra, por 
isso é interessante que os lojistas vol-
tem suas atenções aos vendedores. 
Vale uma reunião com os colabora-
dores para motivá-los, de repente 
ofertando algum bônus, e para 
orientá-los sobre como é que você 
gostaria que fosse o atendimento, as 
ações que devem ser feitas e o 
comportamento que eles devem ter.

02 – Ambientação: a compra é um 
experimento social, uma loja fria que 
não passa mensagem nenhuma tam-
bém não nos motiva a comprar. En-
tão vale a pena fazer um investimen-
to em ambientação da loja, deixar ela 
bem al inhada dentro de suas 
propostas. Imagine que você vai re-
ceber uma visita bem especial e 
prepare a loja para essa visita. Além 

dos enfeites, é preciso estar atento 
à questão de organização da loja, 
ou seja, mercadorias bem arruma-
das e espaço para o cliente cami-
nhar dentro da loja.

03 – Comunicação: é preciso apos-
tar em comunicação para que as 
vendas aconteçam e o relaciona-
mento continue após a venda. 
Nesse período todo mundo quer 
vender e você precisa aparecer 
mais do que os outros para o cliente 
te escolher. Então aposte em um 
bom trabalho de comunicação, 
sobretudo usando de maneira 
intensa as mídias digitais, que tem 
baixo custo e grande alcance.

04 – Promoções: pensar em produ-
tos que se complementam e fazer 
vendas cruzadas é uma forma de 
aumentar o ticket médio, proporci-
onar giro e mostrar aos clientes as 
vantagens de comprar na sua loja. 
A gente não pode deixar de colo-
car, por exemplo, a participação de 
promoções como a da ACEG, que 
dá prêmios aos clientes no final, 
isso ajuda na hora de tomar a 
decisão de compra.

 Reconhecido como um 
dos maiores eventos culturais de 
Guaratinguetá, o Encontro de 
Talentos e Arte Dona Eta chega a 
sua vigésima terceira edição no 
município. Neste ano, o festival será 
realizado nos dias 3, 17 e 24/5, a 
partir das 20h30, gratuitamente.
 Na quarta-feira (3/5), o 
evento reunirá música, dança, de-
clamação e exposição de convites 
personalizados no Espaço Lucy 
M e n eze s ,  l o c a l i z a d o  n a  R u a 
Bartolomeu Bueno, 219-B, Alto do 
IAPI, ao lado do Parque Ecológico 
Anthero dos Santos.
 A apresentação do Concerto 
da Banda do 5º  Bata lhão de 
Infantaria Leve de Lorena, sob a 
regência do Maestro 1º Tenente 
J o ã o  R i b e i ro  N e to  e  co m  a 
participação de cantores líricos de 
Guaratinguetá e São José dos 
Campos, ocorrerá na quarta-feira 
(17/5), na Matriz de Santo Antônio, 
onde será prestada homenagem 
póstuma ao Maestro Capitão Jairo 
Ávila, quem regeu a Banda e se 
apresentou na Matriz por vários 
anos.
 O encerramento do evento 
acontecerá no dia 24/5, na sede 
social do Itaguará Country Clube, 
ao som do Mantiqueira Brass 
Quintet,  formado por Lincoln 
Simões, Bergson Batista, Rubens 
Bustamante, Tiago Cassiano e Eder 
Bianchini. O público ainda poderá 
prestigiar a mostra do projeto 
fotográfico “Olhar Fotográfico”.

23º Encontro de 
Talentos e Arte 
Dona Eta 2017

4 dicas para potencializar as 
vendas no Dia das Mães

EM PAUTA
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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

-  Registro de Marcas e 

Patentes

-  SCPC - Serviço Central de 

Proteção ao Crédito

Soluções Empresariais
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.

SCPC e CRC: Saiba o que são e como 
podem alavancar sua empresa

PORTFÓLIO

ACE Guara�nguetá

Focar nos clientes que pagam as contas em dia e evitar 
confronto com o devedor: estratégias que minimizam as 

chances de sofrer com inadimplência.

 Criado em 1955, o SCPC 
(Serviço Central de Proteção ao 
Crédito), administrado pela Boa 
Vista Serviços (BVS), tem o pro-
pósito de auxiliar as empresas em 
suas operações de crédito e 
promover mais segurança nas 
transações comerciais.
 Quando uma empresa 
realiza uma venda, ela precisa 
receber no prazo para continuar 
produzindo e gerando empregos. 
Esse ciclo saudável da economia 
favorece empresas e clientes.
 Nesse contexto, conhecer o 
histórico de pagamento dos 
consumidores e tomar as decisões 
certas de crédito é fundamental. 
Para isso, as empresas podem 
contar com o Score de Crédito das 
Consultas de SCPC, uma solução 
da BVS que tem como base de 
cálculo informações cadastrais, 
consultas no mercado e nega-
tivações dos últimos 5 anos do 
cliente consultado.
 Apresentado em formato 
de pontuação, o Score varia de 0 a 
1000, sendo que quanto maior o 
número, maior a probabilidade de o 
consumidor pagar o crédito em dia.
 Todavia, ainda assim, a 

inadimplência continuará sendo 
inerente ao processo de concessão 
de crédito. O que o Score Crédito 
fornece à sua empresa são as 
informações sobre os melhores 
clientes, tornando sua atividade 
comercial mais rentável.
 Deste modo, caso o con-
sumidor esqueça ou não consiga 
pagar uma conta no prazo, a 
empresa  prec isa  d i spor  de 
caminhos que evitem desgastes 
com o devedor. Pensando nisso, a 
ACEG oferece aos associados a 
Central de Recuperação de 
Crédito, uma interlocutora entre 
empresa e cliente na área de 
recuperação de dívidas inscritas 
no SCPC.
 Atuante desde 2013, a CRC 
da ACEG já recuperou mais de R$ 
260 mil reais para o comércio de 
Guaratinguetá, através de um 
planejamento estratégico de 
negociação de dívidas.
 Associado, adquira essas 
soluções empresariais oferecidas 
pela associação comercial e conte 
com as ferramentas ideais na hora 
certa.
 M a i s  i n fo r m a çõ e s :  1 2 
3128.2210 | 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.

09ACE Guara�nguetá

01 - Dia do Trabalho
06 - 1º Sáb. após o 5º dia útil
12 - Antevéspera Dia das Mães

13 - Véspera Dia das Mães

MAIO

Horário de 
Funcionamento

Das 8h30 às 13h

Das 10h às 18h

Das 8h30 às 18h

Das 10h às 20h

Das 8h30 às 22h

Das 12h às 18h

Abertura 
com Acordo

Fechado

Das 8h30 às 20h

NOVOS ASSOCIADOS

O Associativismo é a bandeira para 
uma sociedade de resultados! 

CALENDÁRIO AGENDA

SORTEIO CAMPANHA ‘MÃE, 
SEMPRE PRESENTE’
Data: 20/5 Horário: 10h
Local: Pça Cons. Rodrigues Alves
Mais informações: (12) 3128-2215 | 
3128-2219

ASSESSORIA EMPRESARIAL
Data: 11/5 Horário: 14h30 às 17h
Local: Salão ACEG
Valor: Gratuita
*Exclusiva p/ associados
Mais informações e agendamento: 
(12) 3128-2219 | 3128-2217

COMO SE TORNAR UM MEI
Data: 2/5
Horário: 10h às 12h
Data: 9/5
Horário: 14h30 às 16h30
Data: 16/5
Horário: 10h às 12h
Data: 23/5
Horário: 14h30 às 16h30
Data: 30/5
Horário: 14h30 às 16h30
Local: Sebrae Guaratinguetá
Valor: Gratuita

PLANEJANDO A ABERTURA DA 
EMPRESA – FORMALIZAÇÃO
Data: 4/5
Horário: 10h às 12h
Data: 11/5
Horário: 14h30 às 16h30
Data: 18/5
Horário: 10h às 12h
Data: 25/5
Horário: 14h30 às 16h30
Local: Sebrae Guaratinguetá
Valor: Gratuita

NA MEDIDA MARKETING
Data: 2, 3, 4 e 5/5
Horário: 18h às 22h

Local: Sebrae Guaratinguetá
Valor: R$ 240,00

SEI FORMAR PREÇO
Data: 8/5
Horário: 14h30 às 16h30
Local: Sebrae Guaratinguetá
Valor: Gratuita

SEI PLANEJAR
Data: 10/5
Horário: 09h às 13h
Local: Sebrae Guaratinguetá
Valor: Gratuita

GANHE MERCADO
Data: 12/5
Horário: 09h às 13h
Local: Sebrae Guaratinguetá
Valor: Gratuita

CONTROLES FINANCEIROS
Data: 17/5
Horário: 14h às 17h
Local: Sebrae Guaratinguetá
Valor: Gratuita

NA MEDIDA FINANÇAS
Data: 22, 23, 24, 25 e 26/5
Horário: 18h às 22h
Local: Sebrae Guaratinguetá
Valor: R$ 260,00

TRANSFORME SUA IDEIA EM 
MODELO DE NEGÓCIOS – CANVAS
Data: 29, 30 e 31/5
Horário: 09h às 13h
Local: Sebrae Guaratinguetá
Valor: R$ 190,00

BALCÃO DE MICROCREDITO
Data: 10/5
Horário: 14h
Local: Sebrae Guaratinguetá
Valor: Gratuita

Bazar Popular
(12) 3132.5384
Óticas Aldo 

(11) 2458.2948

R$ 30
DE DESCONTO EM
CURSOS ONLINE DO
PORTAL EDUCAÇÃO.

ESTUDE AGORA!



*texto publicitário

ACE Guara�nguetá

ESPAÇO SOCIAL

APAE participa do 5º Encontro de Fuscas derivados e antigos

 A APAE de Guaratinguetá, a 
convite dos representantes do 
Clube dos Fuscas, Sr. Froes e o Sr. 
Genésio, participou como con-
vidada e responsável pela parte de 
alimentação e bebidas, do 5º 
Encontro de Fuscas Derivados e 
Antigos - Clube Frei Galvão, que 
aconteceu nos dias 08 e 09 de abril 
de 2017, no Recinto de Exposições 
Manoel Soares de Azevedo.
 A equipe da APAE aceitou o 
convite para mais essa parceria 
com entidade representativa da 
sociedade civil de nosso munícipio, 
atuando como responsável  e 
beneficiada pela organização da 
praça de alimentação.
 Fizeram parte desta parceria: 
O Espetinho Goiânia, sob a ad-
ministração do Chef Zezé e seus 
parceiros Júlio e Hélio, Sorveteria 

Frazili, Brahma Chopp Express, 
Oficina de Artesanatos e Doces da 
APAE de Guaratinguetá e toda a 
equipe de colaboradores.
 A entrada para o evento foi a 
doação de um litro de óleo e 1kg de 
alimento não perecível que bene-
ficiou a igreja de Frei Galvão e o Asilo 
Santa Isabel.
 A equipe de organização do 
evento foi composta: Presidente do 
Clube de Fuscas Sr. Geraldo Carneiro, 
Sr. Froes, Sr. Genésio, Sr. João Motta, 
Sr. Ivanildo e Sr. Paulo Calixto.
 A equipe do Clube do Fusca – 
Frei Galvão promoveu a venda de 
uma rifa no valor de R$ 20,00 (vin-
te reais), cujos compradores con-
correram a um fusca ano 1972, 
modelo 1500 e a uma bicicleta. O 
contemplado do prêmio foi o 
Sr.  Zequinha,  propr ietár io do 
estabelecimento Ponto Doce e a 
bicicleta a contemplada foi a Srª 
Fernanda Faria de Oliveira.
 O evento atraiu muitos 
visitantes e foi um sucesso. A APAE 
de Guaratinguetá agradece aos 
parceiros, colaboradores e visitantes, 
que proporcionaram mais um evento 
que reverteu recursos para a 
manutenção dos serviços essenciais 
prestados pela nossa APAE.



Informações: 
(12) 3128.2210

cobranca@aceguaratingueta.com.br

Você Empresário tem inadimplência
 em sua firma? Nós temos a 

solução: CRC - Central de 
Recuperação de Crédito

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

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

Revendedor Autorizado

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

Centro - Guaratinguetá/SP

CASA DAS 

MECÂNICA E ELÉTRICA

Rua Visconde de 
Guaratinguetá, 521 - Centro

(12) 3132.3459 
(12) 3132.2075

BATERIAS

(12) 3133-7088
loja@reidasbalancas.com

ENCONTRE

ACE Guara�nguetá

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

ANUNCIE 
AQUI!



Sua rotina descomplicada
e mais produtiva é com a
Bematech

Equipamentos inteligentes e simples,

que completam sua frente de caixa e

abrem as portas do seu negócio para

o sucesso.

Soluções inteligentes

para o seu negócio


