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EDITORIAL

Ricardo
Teberga
Presidente 
da ACEG

EXPEDIENTE

 Comemorar 78 anos de idade 

é para poucos. Segundo o empresô-

metro de 2012 (censo das empresas 

e entidades públicas e privadas 

brasileiras) menos de 1% dos empre-

endimentos tinham mais de 70 anos 

de existência.

 No caso da nossa rica e próspera 

Associação Comercial e Empresarial de 

Guaratinguetá, felizmente, são mais de 

sete décadas de lutas e bandeiras 

erguidas em prol da comunidade e do 

setor produtivo guaratinguetaense, com a 

finalidade de aquecer os pilares da 

economia local e continuar a fazer girar a 

roda do desenvolvimento.

 Nossa cidade mudou muito 

desde a fundação da ACE Guaratinguetá, 

em 4 de setembro de 1939. Não à toa, a 

entidade é considerada parte fun-

damental desse avanço.

 Marcada por momentos de 

árduo plantio e colheitas produtivas, a 

história da ACEG se cruza com a do 

município. E assim sempre será, pois 

nossa missão é muito clara: trabalhar 

pela comunidade e pelos nossos em-

preendedores, contribuindo signifi-

cativamente para a construção de uma 

sociedade melhor.

 Sem dúvidas nós temos muito 

orgulho de celebrar os 78 anos desta 

entidade e igual certeza de que este 

momento só está sendo possível graças à 

visão empreendedora, determinação e 

perseverança de grandes homens e 

mulheres que dedicaram boa parte de 

suas vidas para o êxito desta associação.

 O idealizador, os presidentes, 

conselheiros, diretores, associados, 

colaboradores e parceiros nos deram hoje 

a oportunidade de celebrar com você.

 Por isso a equipe ACEG faz 

questão de promover um jantar dançante 

memorável, a realizar-se no dia 22 de 

setembro, no Itaguará Country Club, a 

partir das 20 horas. E você associado é 

nosso convidado especial.

 Aproveito este pequeno espaço 

também para informar que nossa as-

sociação comercial passará por auditoria 

de recertificação ISO 9001, no dia 4 de 

setembro, data de fundação da entidade. 

Esta será mais uma prova de sucesso e de 

que somos uma equipe que pensa o 

tempo todo em soluções que venham ao 

encontro dos anseios e das necessidades 

de nossos associados, com foco sempre 

na melhoria contínua.

 Na oportunidade, gostaríamos 

de agradecer a todos os participantes, 

organizadores e apoiadores do 5º Festival 

de Tira Gosto. Sucesso e Saudade são 

duas palavras que resumem muito bem 

os quatro dias de festa.

 Como pode ser observado na 

próxima página, poucas vezes a Praça 

Conselheira Rodrigues Alves teve tanta 

vida e alegria. Visitantes de Guaratinguetá 

e região quebraram recorde de público e 

fortaleceram a economia local. Ainda 

tem mais, sem exceção, todos nossos 

parceiros ganharam mais visibilidade e 

puderam mostrar aquilo que fazem de 

melhor.

 Por fim, convido você a prestigiar 

a palestra sobre Compliance Corporativo 

Anticorrupção no setor privado, que 

acontecerá em 12 de setembro (veja 

detalhes na página 9), bem como, as 

campanhas de Dia das Crianças e de 

Natal.

 Participe conosco, o desen-

volvimento dessas ações só é possível 

g raças  ao  empenho dos  nossos 

colaboradores e prestigio dos associados.

Prova de sucesso
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ACONTECEU

FESTIVAL DO TIRA GOSTO: 01. Os conse-
lheiros Antonio Carlos e João Bosco, o 
presidente Ricardo Teberga e a diretora 
Maria Teresa. 02. O chefe de gabinete 
José Carlos Porto, o presidente Ricardo 
Teberga e a diretora Beatriz Fialho Bonini. 
03. As colaboradoras da ACEG, Gisele 
Andrade e Edluce Silva, o prefeito Marcus 
Soliva e seu assessor Chico Anysio. 04. 
Elisabeth Sampaio, Ana Luiza, João Vaz, 
Ricardo Teberga, Miguel Sampaio e José 
Carlos. 05. Gabriel, Natalia, Leonardo, 
Emilly, Jeniffer, Josy e Julia. 06. Cainã 
Oliveira subiu no palco e encantou ao 
tocar junto com o Batuke Geral. 07. 
Visitantes quebraram recorde de público 
na quinta edição do Festival de Tira Gosto. 
A ACEG agradece a todos os parceiros 
que contribuíram para o sucesso do 
evento:

08. Dayanne foi contemplada na pro-
moção “A Emsel e Selito presenteiam você 
no 5º Festival de Tira Gosto”. 09. O chefe 
de gabinete José Car los Porto ,  a 
presidente do Rotary Club Guaratinguetá, 
Maria Inês, e o presidente da ACEG, 
Ricardo Teberga, prestigiaram a cerimônia 
de posse da nova diretoria do Rotary. 10. O 
presidente Ricardo Teberga, o vice-
prefeito Regis Yasumura e a vice-
pres idente S i lmara B i tencourt  no 
evento de apresentação da Expo Isa Vale 
S e c t i o n  –  I n d ú s t r i a  4 . 0 .  1 1 .  O s 
colaboradores Pamela, Roque e Luciane 
completaram 10, 7 e 4 anos de associação, 
respectivamente. A ACEG se orgulha de 
estar junto a vocês, contribuindo para o 
desenvolvimento de Guaratinguetá.

01.01.01. 02.02.02.

04.04.04.

07.07.07.

07.07.07.

10.10.10. 11.11.11.

03.03.03.

05.05.05. 06.06.06.

07.07.07.

08.08.08. 09.09.09.

ACE Guaratinguetá



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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ACEG comemora 78 anos a serviço da comunidade

 Uma das principais entidades 

representativas do comércio, in-

dústria e prestação de serviço na 

Região Metropolitana do Vale do 

Paraíba, a Associação Comercial e 

Empresarial de Guaratinguetá (ACEG) 

completará 78 anos de associativismo 

e representatividade no próximo dia 4 

de setembro.  

 Para celebrar o árduo plantio e 

colheitas produtivas, o presidente Ricardo 

Teberga, a vice-presidente Silmara 

Bitencourt, diretora Beatriz Fialho Bonini 

e equipe de eventos da associação 

organizam um Jantar Dançante Retrô, 

a realizar-se no Itaguará Country Club, 

em 22 de setembro, a partir das 20 horas. 

 O evento contará com a pre-

sença de mais de 200 pessoas, entre elas 

autor idades da cidade,  diretores, 

conselheiros, associados, colaboradores 

e amigos. “Se a ACEG figura entre uma das 

melhores entidades representativas da 

região é graças ao empenho de grandes 

nomes que dedicaram boa parte de suas 

vidas para o fortalecimento desta 

associação. Por isso, nada mais justo do 

que comemorarmos ao lado dos res-

ponsáveis pelo êxito desta instituição”, 

explicou o presidente da ACEG, Ricardo 

Teberga. 

 O cardápio do evento será 

preparado pela equipe Vanessa Buffet, 

que servirá diversos tipos de canapés, 

salgados assados e fritos, mesa de frios, 

mini comidinhas, massas, mesa de doces 

e de café, sobremesas, refrigerante, suco 

e coquetel de frutas, água, cerveja, vinho 

espumante e whisky. 

 A agenda musical, organizada 

pela equipe Juliano Produções e Eventos, 

contará com apresentação musical, voz e 

violão, de Flávio Pirica no início do evento. 

Após o jantar o público assistirá ao show 

da Banda Mr. Mana e, para finalizar, uma 

balada Retrô Anos 70, 80 e 90 com o DJ 

Juliano Nepomuceno. 

 Os convites para o jantar estão à 

venda no departamento de eventos da 

associação, com mesas de 6 e 8 lugares, 

podendo ser reservadas antecipadamen-

te. Para mais informações entre em 

contato com Gisele Andrade ou Nicolas 

Nathan, Departamento de Comunica-

ção/Eventos, através dos telefones (12) 

3128-2217 | 3128-2200. 

 Segundo o presidente 

da ACEG, dois associ-

ados envolvidos em 

causas sociais serão 

homenage-

ados no e-

vento .  “Um 

dos  pr inc i -

pais eixos de 

atuação da 

ACEG é a res-

ponsabilidad

e com o de-

senvolvimento social do município e 

região. Portanto, reconhecer e destacar 

o compromisso desses empreende-

dores que acreditam na força do 

associativismo e na responsabilidade 

social é também uma forma de incentivar 

futuras ações como estas”, disse Ricardo 

Teberga. 

 No eixo de responsabilidade 

social, a ACEG desenvolveu uma gama 

infinita de ações em prol da comunidade 

guaratinguetaense, entre elas campanha 

de arrecadação de agasalho, projetos de 

empregabilidade, campanha contra 

a dengue,  conscient ização sobre 

autismo, câncer de mama e de próstata, 

campanhas de conscientização da 

importância da reciclagem, debates 

com candidatos a prefeito, apoio em 

campanhas para conscientização da 

saúde ,  apo io  na  reab i l i t ação  de 

moradores de rua, doação de bicicletas 

para o PROERD, apoio no café da manhã 

da Fazenda da Esperança, cadastro 

de flanelinhas para recolocação no 

mercado de trabalho, ação entre os 

comerciantes para aquisição e doação de 

bicicletas para os policiais militares, 

debates sobre segurança pública, entre 

outras. 

 Para a gerente da ACEG, essas 

ações contribuem tanto com o desen-

volvimento social de Guaratinguetá, 

quanto com o forta lec imento da 

economia. “Não basta incentivarmos 

boas práticas de cidadania, nós pre-

c isamos  ser  exemplo  de  respon-

sabilidade social e cidadania empresarial, 

somente assim contribuiremos efetiv-

amente para o crescimento de Gua-

ratinguetá como um todo”, afirmou Edluce 

Silva.

ACE Guaratinguetá
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 Em coletiva de imprensa 

realizada na quinta-feira (17/8), no 

Museu Conselheiro Rodrigues Alves, o 

prefeito Marcus Soliva (PSB) assinou o 

decreto 8.270/2017, que trata da 

preservação do patrimônio histórico 

de Guaratinguetá, o qual entrou em 

vigor na data de sua publicação 

(18/8).

 O objetivo principal do docu-

mento é preservar os patrimônios históri-

cos que representam a história da cidade. 

“E a gente só consegue sensibilizar as 

pessoas através de Leis e Decretos que 

criem a obrigatoriedade dos proprietários 

a cuidarem bem desses patrimônios”, 

disse o prefeito Marcus Soliva.

 Para o secretário da cultura, Luiz 

Carvalho, a iniciativa também é uma 

oportunidade de desenvolvimento socio-

econômico, já que a cultura e o turismo 

são dois importantes geradores de 

emprego e renda.

 “Acreditamos que um centro pre-

servado pode ser um centro que não só 

mantém a memória da população, mas 

que também seja fonte geradora de recei-

LIGUE E PEÇA

O chopp mais gostoso 
e gelado que existe 

diretamente na sua casa

Prefeito de Guaratinguetá assina Decreto
para preservação do Centro Histórico

ta. Veja o tanto de receita que o turismo 

leva para Parati, Ouro Preto e outras cida-

des históricas. Então um dos objetivos 

desta ação é recolocar Guaratinguetá no 

roteiro das cidades históricas brasileiras”, 

explicou Luiz Carvalho.

 O Decreto 8.270 também deu 

outras providências como a delimitação 

da área que constituirá o perímetro 

urbano histórico e cultural do município e 

a criação do Conselho Municipal do 

Patrimônio Cultural de Guaratinguetá, 

órgão consultivo e deliberativo, com a 

finalidade de orientar a implementação 

das ações do Poder Público.

 Um dos objetivos dessa comis-

são será propor Leis de incentivo, por 

exemplo, de isenção fiscal, para os 

proprietários dos estabelecimentos que 

quiserem modificar suas fachadas com o 

visual neoclássico, base das construções 

de Guaratinguetá, garantindo a fisionomia, 

Rua Rafael Brotero - Rua Gama Rodri-

gues - Rua Coronel Pires Barbosa - Rua 

Visconde de Guaratinguetá - Rua 

Lamartine Delamare - Rua Domingos 

Rodrigues Alves - Rua José Bonifácio -

Rua Comendador Rodrigues Alves  -

Rua Joaquim Miguel - Rua Costa Braga 

- Rua Frei Lucas - Rua Flamínio Lessa - 

Travessa João Monteiro Leite - Rua São 

Francisco - Rua Monsenhor Filipo -  Rua 

Padre Manoel da Nóbrega - Travessa 

Comendador Américo Mascate  - Praça 

Rotary - Avenida José Juvenal Monteiro 

dos Santos - Rua João Lourenço 

Rodrigues - Rua Doutor Martiniano - 

Rua Comendador João Galvão - Rua Al-

mirante Barroso - Rua Antônio José Ve-

loso Ladeira Vigário Macario - Rua Rangel 

Pestana - Rua Marcílio Dias - Rua Taman-

daré - Rua Paissandú - Rua Quinze de 

Novembro - Rua Nove de Julho - Praça 

Santo Antônio - Rua Prudente de Morais - 

Rua Coronel Virgílio - Rua Frei Galvão - 

Praça Doutor Benedito Meirelles - Rua 

Souza Pinto - Praça Homero Otoni - Rua 

Duque de Caxias - Rua Vigário Martiniano 

- Rua Pedro Marcondes - Rua Sete de 

Setembro - Rua Feijó - Rua Doutor Morais 

Filho - Rua Doutor Ernesto de Castro - 

Rua Coronel Tamarindo - Rua Santa Clara 

- Rua Marechal Floriano Peixoto - Rua 

Coronel Tamarindo Rua Alfredo Antunes - 

Rua João de Castro Coelho - Rua 

Marechal Deodoro - Rua Adolfo de Castro

a identidade visual e arquitetônica da 

cidade para o futuro.

 Por fim, ressalta-se que desde a 

publicação do decreto, qualquer obra 

que seja feita no centro histórico tem que 

ser antes avaliada e aprovada pela 

Secretaria de Planejamento.

O Sec. de Planejamento Nazem Nascimento, 
Sec. da Cultura Luiz Carvalho, Prefeito Marcus 

Soliva e a Diretora do Museu Frei 
Galvão, Tereza Maia.

Confira a lista das ruas dentro do perímetro delimitado:

ACE Guaratinguetá

Confira abaixo a lista das ruas dentro do 
perímetro urbano histórico delimitado
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Parceria entre ACEG, Caixa e VR gera 
condições especiais para associados

 Visando oferecer novas opor-

tunidades de negócios aos associa-

dos e potencializar os investimentos 

das empresas da região, a Associação 

Comercial e Empresarial de Guara-

tinguetá (ACEG) se uniu à Caixa 

Econômica Federal e VR Benefícios.

 Agora os associados à ACEG 

que possuem conta na Caixa, ou que 

venham a possuir, terão condições 

especiais de pagamento na utilização 

dos cartões de alimentação e refeição VR 

Benefícios, presentes em mais 5 mil 

municípios brasileiros e com mais de 280 

mil estabelecimentos credenciados.

 “Normalmente, é cobrado de três 

a quatro por cento da empresa sobre 

 A relação do homem com o 

trabalho nunca foi fácil, até mesmo a 

etimologia da palavra denota algo 

penoso e, até mesmo, indesejado 

(“tripalium”, instrumento de tortura 

feito com três paus) (RODRIGUES, 

ALVARO, RONDINA, 2006).

 Trabalhar ou não, não é mais 

uma opção na vida da maioria das pesso-

as, é preciso que todos façam alguma 

coisa que traga retorno financeiro para 

que possam sobreviver e é muito difícil 

quem consegue trabalhar e ter prazer ao 

mesmo tempo.

 Dejours (1998) afirma que as re-

lações de trabalho, dentro das organiza-

ções, frequentemente, despojam o tra-

balhador de sua subjetividade, excluin-

do o sujeito e fazendo do homem uma 

vítima do seu trabalho. A insatisfação com 

o trabalho faz com que o homem adquira 

cada vez mais problemas, colocando 

Camila Miranda
Psicóloga
Terapia Cognitiva
e Comportamental
CRP 06/125040

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!

Estresse e trabalho
assim, sua saúde e sua vida em risco.

 Um dos problemas que pode 

surgir é o estresse e, através dele, muitos 

outros podem vir à tona, como: depres-

são, transtorno de ansiedade, síndrome 

do pânico, etc. (é bom ressaltar que os 

diversos problemas de saúde que o 

estresse pode causar, não aparecerão se 

a pessoa não tiver pré-disposição para 

desenvolvê-los.)

 São muitos os fatores que po-

dem acarretar o estresse no ambiente de 

trabalho, sendo eles: insatisfação com a 

atividade laboral, condições de trabalho 

indignas, pressão, falta de reconheci-

mento, falta de comunicação, competivi-

dade, divergência de opinião, caráter e 

moral, medo de perder o emprego, 

críticas destrutivas, etc.

 Às vezes, as pessoas confundem 

o estresse com cansaço, o cansaço uma 

noite de sono bem dormida resolve ou 

talvez uns dias de descanso, porém, 

quando a pessoa está estressada isso 

não acontece, ela não consegue relaxar 

nem se desligar dos problemas do 

trabalho, a cabeça fica a mil e os pen-

samentos não param.

 Como fazer para perceber o 

estresse? Somente o próprio trabalhador 

poderá conhecer seu limite e, para isso, é 

preciso que se conheça e que se man-

tenha atento aos sinais, que podem ser: 

hipertensão, gastrite, fadiga, distúrbios do 

sono, doenças cardiovasculares, etc.

o valor total da folha mensal dos 

funcionários, além de taxas de cartão, 

envio, remissão e outras. Através desta 

parceria, as empresas terão TAXA ZERO 

em tudo, ou seja, pagarão somente o valor 

do crédito liberado aos funcionários”, 

explicou o Executivo de Negócios da VR, 

Edgar Tressoldi.

 Entre em contato com a VR ou 

com seu gerente Caixa e conheça os 

planos TAXA ZERO e também sobre as 

taxas negativas.

Contato VR:

Edgar Tressoldi - Executivo de 

Negócios edgar.tressoldi@viralle.com.br

www.caixa.vr.com.br

Contato Caixa 

Renata Godoy - Gerente PJ

Ag. Guaratinguetá

renata.godoy@caixa.com.br

Tel. (12) 2131.3750

Renata Godoy - Gerente PJ da Caixa,  João Vaz -
 Gerente Geral da Caixa, Ricardo Teberga - 

Presidente da ACEG e Edgar Tressoldi - 
Executivo de Negócios da VR

ACE 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

Assessoria Empresarial gratuita e 
exclusiva para associados

 No Brasil, o pequeno e mé-

dio empresário sofre devido à 

alta complexidade existente na 

gestão destes negócios. Sistema 

tributário complexo, dificuldade 

c o m  c o n t rat a ç ã o  d e  m ã o  d e 

obra, dificuldade de conseguir 

investimentos, insuficiência de 

recursos, dentre tantos outros 

fatores que causam para este 

profissional um senso de ‘im-

potência’ diante dos desafios que, 

por muitas vezes, levam a empresa 

ao insucesso por conta do desâ-

nimo e da falta de perspectivas 

futuras.

 No entanto, vários destes 

problemas podem ser solucionados 

com pequenos ajustes, dicas ou 

orientações profissionais. Geralmente, 

em coisas aparentemente simples, 

encontramos as  soluções que 

precisamos, mas não víamos por 

estarmos imersos na rotina estafante 

do dia a dia.

 Visando proporcionar aos 

empresários e gestores, associados à 

ACEG, um auxíl io profissional e 

pontual para soluções de problemas 

encontrados na gestão da rotina de 

seus empreendimentos, servindo 

como um instrumento de alavan-

c a g e m  d o  d e s e n v o l v i m e n t o 

regional, através do fortalecimento 

da gestão destes empresár ios 

associados, a empresa QI TREI-

NAMENTO E CONSULTORIA e a 

ACEG oferecem gratuitamente o 

serviço de “Assessoria Empresarial”.

 U m a  v e z  p o r  m ê s ,  u m 

profissional da QI TREINAMENTO E 

CONSULTORIA faz “plantão” na ACEG 

para atender aos associados que 

desejam atendimento. Este plantão 

ocorre toda 3ª quinta-feira do mês, 

das 14h30 às 17h.

 Para ser atendido, o em-

presár io/gestor deve agendar 

previamente, dizendo o nome da 

empresa e o profissional que irá 

comparecer no atendimento. Todos 

os assuntos/áreas da gestão poderão 

ser trabalhados neste atendimento, 

sem limitação por ‘tipo de problema’ 

apresentado.

 Para mais informações e 

agendamento, fale com nossa equipe 

de Comunicação/Eventos pelos 

telefones (12) 3128-2215 | 3128-2217 

(Nicolas ou Gisele).

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

DRA. SANDRA VILLARINO RANA
 (Ginecologista)

(12)3132.1786

TM NASCIMENTO – ME
(12)3132.1571

LE CHEF POR KAKO PEREIRA
(12) 99767.8558

ARAUJO SOARES A. E 
ENGENHARIA LTDA

(12) 3132.5277

BAU KIDS
(12) 2103.4888

LOJAS TEDDY (Shopping)
(12) 3132.1777

NAIPE
(12) 3112.4523

HOKEN PROCESSADORES 
DE AGUA-GUARATINGUETÁ
(12) 2103.0580/(12) 2103.0910

ATUALIZA GESTAO E
 TREINAMENTOS

(12) 99782.2100

NOVOS ASSOCIADOS

07 -  Independência do Brasil
09 - 1º Sábado após o 5º dia útil

SETEMBRO

AGENDA

PALESTRA: COMPLIANCE 
CORPORATIVO ANTICORRUPÇÃO

Data: 12/9   Horário: 19h

Local: Auditório da FACEG – na Rua 
Pedro de Toledo, 195, no bairro Vila 
Paraíba em Guaratinguetá 
Inscrições online no site:

www.aceguaratingueta.com.br

Valor: Gratuito

Mais informações: (12) 3128-2215

ASSESSORIA EMPRESARIAL 
GRATUITA

Data: 21/9  Horário: das 14h30 às 17h

Local: ACEG

*Exclusiva para associados à ACEG

Mais informações e agendamento: 
(12) 3128-2215

JANTAR DANÇANTE RETRÔ – 
78 ANOS

Data: 22/9   Horário: 20h

Local: Itaguará Country Club

Mais informações e aquisição de 
convites: (12) 3128-2217

COMO SE TORNAR UM MEI

Data: 12/9  Horário: 14h30 às 16h30

Data: 19/9  Horário: 10h às 12h

Valor: Gratuito

Local: Sebrae Guaratinguetá: Rua 
Duque de Caxias, 100 -Centro

Mais informações: (12) 3128-9600

PLANEJANDO A ABERTURA 
DA EMPRESA

Data: 14/9  Horário: 10h às 12h

Data: 21/9  Horário: 14h30 às 16h30

Data: 28/9  Horário: 10h às 12h

Valor: Gratuito

Local: Sebrae Guaratinguetá: Rua 
Duque de Caxias, 100 - Centro

Mais informações: (12) 3128-9600

CONTROLES FINANCEIROS

Data: 6/9  Horário: 14h às 17h

Valor: Gratuito

Local: Sebrae Guaratinguetá: Rua Duque 
de Caxias, 100 - Centro

Mais informações: (12) 3128-9600

NA MEDIDA FINANÇAS

Data: 18, 19, 20, 21 e 22/9

Horário: 18h às 22h  Valor: R$ 260,00

Local: Sebrae Guaratinguetá: Rua Duque 
de Caxias, 100 - Centro

Mais informações: (12) 3128-9600

TRANSFORME SUA IDEIA EM 
MODELO DE NEGÓCIOS

Data: 25, 26 e 27/9  Horário: 9 às 13h

Valor: R$ 190,00

Local: Sebrae Guaratinguetá: Rua Duque 
de Caxias, 100 - Centro

Mais informações: (12) 3128-9600

PALESTRA “ARTISTA 
EMPREENDEDOR”

Data: 12/9   Horário: 19h30

Local: Espaço VivArte – Rua Guaranis, 121 
– Pedregulho

Mais informações: (12) 3122-4058

ABERTURA DO FESTIVAL 
DILERMANDO REIS

Data: 17/9   

Horário: 11h Local: Cemitério Municipal do 
Pedregulho

Horário: 19h Local: Espaço VivArte – Rua 
Guaranis, 121 – Pedregulho

Mais informações: (12) 3122-4058

FESTIVAL DILERMANDO REIS

Data: 18 a 22/9  Horário: 19h

Local: Espaço VivArte – Rua Guaranis, 121 
– Pedregulho

Mais informações: (12) 3122-4058

AVENIDA CULTURAL

Data: 24/9

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

Local: Av. Presidente Vargas – Vila Paraíba

Mais informações: (12) 3122-4058

ACE Guaratinguetá



ESPAÇO SOCIAL

Projeto da FEG ajuda criança da 
APAE de Guaratinguetá

 A UNESP, através da Facul-

dade de Engenharia de Guaratinguetá 

(FEG), fez uma parceria com a APAE – 

Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais de Guaratinguetá, que 

visa a melhoria da capacidade de 

interação digital e/ou musical, das 

pessoas com deficiências motoras 

e/ou mobilidade reduzida. 

 Essa parceria consiste na rea-

lização na APAE, do projeto “Melhore a 

v ida  com PET” .  A Facu ldade  de 

Engenharia de Guaratinguetá, através do 

seu Professor Marcelo Sampaio Martins, 

do Departamento de Engenhar ia 

Mecânica e Tutor do Programa de 

Educação Tutorial (PET ) vinculado ao 

M E C  d e n t ro  d a  U N ES P C a m p u s 

Guaratinguetá, explica que o programa 

tem parceria com a Politécnica de 

Grenoble na França, onde acontece um 

intercâmbio de alunos Franceses 

no Brasil a equipe é formada por 13 

PETianos: Ines Djerbi, Camille Baudichon, 

Julien Destailleur, Thomas kalck, Bárbara 

Peres Pereira, Beatriz Aparecida Lopes 

Franco, Bianie Guardi Tavares, Felipe 

Augusto Martins, Gustavo Pedreiro 

Tannus, Lucas Yuji Garcia Suzuki, Maheus 

de Alcântara Tomé, Gabriel Ragasine 

Galvão, sendo os 4 primeiros, cidadãos 

franceses e os demais brasileiros, que 

atenderam as solicitações da Terapeuta 

Ocupacional Francislaine Aparecida 

Arnaut Rodrigues Cardoso e dos Fisiote-

rapeutas Gustavo Carelli Reis e José 

Evandro Fontana Coutinho.

 O objeto deste projeto é a 

adaptação de um Capacete Especial 

dest inado ao aluno/usuár io com 

deficiência múltipla (encefalopatia grave 

e epilepsia) CID G40 e G80, que pelas 

suas limitações não conseguiria digitar 

com as suas próprias mãos e ficava assim, 

a parte do atual processo de acessibi-

lidade aos meios digitais, criando uma 

certa frustração e insatisfação por não 

poder participar das redes sociais que 

hoje dominam os relacionamentos entre 

os jovens. Com o capacete desenvolvido 

pelo grupo do Programa PET, que 

contém uma ponta rígida com hastes, 

que é fixada na cabeça do aluno/usuário 

para faci l i tar a sua comunicação, 

alfabetização, interação e que lhe 

permitirá o uso dos teclados dos tablets e 

dos computadores. Além de viabilizar a 

digi tação em teclados digi ta is ,  o 

capacete também tem a capacidade de 

facilitar ao seu usuário, a utilização de 

teclados de instrumentos musicais, 

criando novas possibilidades de ativi-

dades para aqueles que até então só 

conseguiam interação com o meio 

musical através da audição. Com o capa-

cete, o usuário poderá teclar um piano, 

um órgão, entre outros instrumentos 

musicais. 

 Segundo a Equipe que desen-

volveu o capacete, o resultado foi 

surpreendente e atendeu a expectativa 

do grupo e ocorreu dentro do cronogra-

ma estipulado. Os professores da FEG e 

seus parceiros franceses ressaltaram que 

a APAE esteve sempre de portas abertas 

para recebê-los, com os seus profissio-

nais sempre dispostos a colaborar para 

que o projeto pudesse alcançar o 

sucesso que todos esperavam. 

 A intenção do grupo de profis-

sionais envolvidos é dar continuidade nos 

próximos anos a novos projetos e sempre 

que possível ,  chamar a APAE de 

Guaratinguetá para ser parceira, aju-

dando assim, na melhoria na qualidade 

de vida dos seus alunos.

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

ACE Guaratinguetá



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

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

Saúde

Sua saúde em primeiro lugar Você pode ter um plano de saúde, comVocê pode ter um plano de saúde, com
qualidade do tamanho do seu bolso.qualidade do tamanho do seu bolso.

Você pode ter um plano de saúde, com
qualidade do tamanho do seu bolso.

- Planos com melhor preço;
- Coberturas amplas;

- Mais serviços com agilidade;
- Opções de planos com copar�cipação;

- Atendimento personalizado.

Ligue agoraLigue agoraLigue agora

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

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!!!

#

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

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

