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EDITORIALEXPEDIENTE

Salva de palmas!
este mês de junho, todos Nnós estamos de parabéns. 
Guaratinguetá completa 

389 anos de fundação, com uma história 
riquíssima em crescimento, comércio forte, 
cultura vasta, importantes segmentos 
turísticos e paisagens belíssimas. Nossa 
cidade também é abençoada nos aspectos 
geográficos, históricos e religiosos. 

Próxima à região do Litoral Norte, 
localiza-se no centro do trajeto para três 
grandes estados brasileiros: São Paulo, Rio de 
Janeiro e Minas Gerais. Conta ainda com a 
Serra da Mantiqueira no quintal de casa. Com 
certeza, há muitas vantagens – naturais e 
econômicas – em morar em Guaratinguetá, 
uma das cidades mais importantes para a 
Região Metropolitana do Vale do Paraíba. 

Em todo esse tempo, diversas in-
dústrias e grandes marcas nacionais e inter-
nacionais escolheram nosso município para 
se instalar e projetar desenvolvimento para a 
região, como a BASF, Tekno, AGC Vidros do 
Brasil e Liebherr. Em índices, Guaratinguetá se 
mantém entre as 50 melhores no ranking de 
IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano 
Municipal), segundo o último censo feito 
pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística). Economicamente, o município se 
destaca dos demais da região, além de 
simbolizar um polo atrativo para as cidades 
circunvizinhas. 

Nossa religiosidade é muito forte e 
desponta na rota turística. Temos Santo An-
tônio como Padroeiro da cidade e São Frei 
Galvão, nascido nesta terra, como primeiro 
santo brasileiro canonizado. Junto a eles, 
contamos com a devoção e festa a São Bene-
dito, reconhecida como uma das mais boni-
tas comemorações da região. Ao lado, está o 
Santuário Nacional de Nossa Senhora Apare-
cida, a segunda maior igreja do mundo, de 
onde migra para cá parte de seus turistas e 
romeiros. 

Com a data de 13 de junho, cele-
bramos o aniversário da cidade e festividade 
do santo padroeiro. Nesse período, re-
cebemos grande volume de turistas e au-
mentamos a possibilidade de arrecadação 
econômica. É um importante mês para o 
comércio e demais estabelecimentos rever-

terem em vendas, que podem aproveitar 
também a época de frio na comercialização 
de produtos específicos. 

Ao comércio da cidade, as vendas 
ficam em alta com outra data significativa, o 
Dia dos Namorados. Segundo informações do 
Diário do Comércio, os principais insights 
identificados pelo Google: 52% das pessoas 
pretendem gastar em presentes; quem 
compra mais são os parceiros casados em vez 
de namorados; 52% dos namorados 
pretendem dar dois ou mais presentes; e em 
média pretende-se gastar mais de R$ 400. 

É com grande honra que a Associ-
ação Comercial e Empresarial de Guaratin-
guetá deixa a sua contribuição na história e no 
desenvolvimento da cidade. Em nome do 
comércio local, posso dizer que ajudamos em 
muito a construir esse legado e continua-
remos firmes, de coração aberto, para levar a 
cidade ao progresso. 

Em tempo, completamos em se-
tembro 80 anos de tradição e estamos a todo 
vapor nos preparativos para essa grande festa. 
Além disso, receberemos da Câmara Muni-
cipal uma homenagem a esse aniversário 
especial. Contamos com sua presença na 
noite de 06 de junho, na Casa de Leis, para 
juntos comemorarmos. Ao longo de nossa 
história, a contribuição de cada um marca 
quem somos hoje, a entidade que mais 
representa a classe empresarial e comercial, 
de forte nome frente aos órgãos públicos e 
demais instituições. 

Por fim, gostaria que conhecesse o 
que preparamos com muito carinho para 
você. Confira nosso Especial de Guaratin-
guetá, nas páginas centrais. Somos feitos de 
gente e a você, guaratinguetaense nato ou 
não, dedicamos esta edição. 

Boa leitura e excelente mês! 

EXAMES 
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- Demissional  
- Periódico  
- Retorno ao trabalho 
- Mudança de função  
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- Acompanhamento 
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Risco  Ambiental 
- NR8 Edificações
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Engenharia
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ACONTECEU

01. Em visita, o gerente do Sicredi de Guaratin-
guetá, Antônio Claret, apresentou a distribui-
ção dos resultados da cooperativa diante à 
movimentação da Associação Comercial para 
o presidente da entidade, Ricardo Teberga, e à 
vice, Silmara Bitencourt. 
02. A Associação Comercial firmou parceria 
com o Hospital Maternidade Frei Galvão para 
oferecer descontos em alguns serviços da enti-
dade aos associados por meio da Rede de Van-
tagens. Na foto: Gerente de Relacionamento 
do Hospital, Alexandre Rocha, e Ricardo. 
03. O presidente Ricardo Teberga conversou 
com a turma de Menor Aprendiz do CIEE, 
partilhando experiências e conhecimento a 
esses novos perfis de profissionais. 
04. A ex-gerente da Pernambucanas, Rose-
meire Estefânia Silva, se despediu da cadeira 
de Conselheira ACEG para conquistar novos 
desafios em outra cidade. Em nome da 
Diretoria, Ricardo Teberga agradeceu todo 
carinho e parceria ao longo de pouco mais de 
um ano. 

05. O presidente Ricardo Teberga prestigiou a 
expansão da loja Selito Rei das Balanças, que 
ampl iou as  ins ta lações ,  produtos  e 
estacionamento, na Rua Visconde do Rio 
Branco. Na foto (esq. à dir.): Ivan Pagotti 
(Pagotti Agrícola), Hedilaine e Iosef Awada 
(Selito), Ricardo. 
06. A Semana do MEI contou novamente com 
o importante posto do Sebrae Móvel na Praça 
Conselheiro Rodrigues Alves, que contou com 
visita da Associação Comercial. Na foto (esq. à 
dir.): gerente Edluce Silva, Ricardo, Simone 
Silva Moura (Sebrae), Gisele (ACEG). 
07. Em pauta sobre a ausência da Zona Azul 
no município, a TV Vanguarda entrevistou o 
presidente da ACEG para mostrar o impacto 
do estacionamento rotativo no cotidiano de 
comerciantes e consumidores. 
08. O Salão Social da ACEG recebeu a equipe 
de marketing da TV Vanguarda para uma 
reunião com empresários locais sobre os 
resultados da Pesquisa de Audiência 2018 TV 
e Internet. 

09. A Prefeitura de Guaratinguetá inaugurou 
um novo espaço para eventos na região 
central, o Centro Multiuso Turístico Cultural 
Luiz Carvalho dos Santos, que se torna um 
atrativo para turistas e para fomento do 
desenvolvimento local. 
10. A tesoureira Beatriz Bonini e a gerente 
Edluce Silva participaram da reunião mensal 

da Facesp RA-6, em Taubaté, para discussão 
dos assuntos em pauta. 
11. A equipe do CIEE (Centro de Integração 
Empresa-Escola) esteve na ACEG para 
conversar sobre a renovação desta importante 
parceria. Na foto: Mônica Oliveira (CIEE), 
Edluce  e  Camila Souza (CIEE). 
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todas as informações na primeira tela, 
com ícones intuitivos”, diz Monteiro. 

O cidadão poderá acessar os ser-
viços pelo site do instituto ou pelo aplicati-
vo Meu INSS. O secretário informou que o 
objetivo é facilitar o atendimento pelo nú-
mero 135, automatizando os procedi-
mentos. 

Agências 
O segurado só terá necessidade 

de ir às agências da Previdência em caso de 
exigência específica, como na complemen-
tação de documentação. Também há casos 
em que será necessário se deslocar, como 
para fazer perícia se dentro do processo e 
obtenção do auxílio-doença. Contudo, o 
agendamento desse procedimento pode 
ser feito pela Internet. 

Até 2020, de acordo com o secre-
tário, a meta é que mil serviços de diversas 
áreas do governo sejam digitalizados. 

Entre os objetivos, está a unifica-
ção dos canais digitais. Em abril, o governo 
anunciou a unificação dos sites de órgãos 
vinculados ao Executivo ao portal GOV.BR. 

Serviços do INSS poderão 
ser solicitados pela internet

té julho, todos os serviços Arelacionados à Previdên-
cia Social poderão ser a-

cessados somente por canais digitais e ele-
trônicos e pelo número de atendimento te-
lefônico 135. O segurado só terá necessi-
dade de ir à agência em caso de exigência 
específica, como na complementação de 
documentação ou para fazer perícia para 
auxílio-doença, com agendamento feito 
pela internet. 

A informação é do secretário de 
Governo Digital do Ministério da Econo-
mia, Luis Felipe Monteiro. Ao todo, 90 
serviços serão digitalizados a partir de 
julho. Entre eles, a solicitação de aposenta-
doria por tempo de contribuição, recebi-
mento de salário-maternidade, obtenção 
de extrato de pagamento de benefício e 
geração de guia da Previdência. 

“Estamos em um projeto de trans-
formação digital da Previdência. Todos os 
requerimentos, todos os serviços do INSS 
[Instituto Nacional do Seguro Social] esta-
rão disponíveis nos canais digitais de for-
ma simples, para que o cidadão tenha 

Segundo Monteiro, com isso, a ex-
pectativa é economizar até R$ 100 milhões 
que eram gastos com a manutenção das 
páginas de ministérios e outros órgãos da 
administração direta. Ele acrescentou que, 
dentro das iniciativas de transforma-ção 
digital do governo, também está prevista a 
disponibilização de processos facilitados 
para abertura de empresas pela Internet. 

“Um serviço digital oferecido no 
canal digital é 97% mais barato do que o 
mesmo serviço oferecido pro um canal 
presencial. Esses serviços são mais bara-
tos, mais rápidos e mais agradáveis para os 
clientes”. 

Por Agência Brasil via Diário do Comércio,
 o Jornal das Associações Comerciais do 

Estado de São Paulo 

EM PAUTA





ESPECIAL GUARATINGUETÁ

Ações turístico-culturais e sociais 
que desenvolvem a cidade

 Neste ano, em parceria com a 
Rádio Metropolitana, a ACEG 

celebrou o Especial Dia das Mães, 
uma festa em homenagem às 

mulheres que formam nossa 
sociedade. Com mais de 500 kg de 

alimentos arrecadados na ação e 
doados à Casa de Repouso Santa 

Isabel, celebramos a data que, para o 
comércio, é a segunda mais 

aguardada do ano em vendas. 
Realizado no Centro da cidade, 

favorecemos o comércio de rua e 
fomentamos a economia local. 

Especial Dia das 

maes ~

Aos nossos parceiros que ofereceram brindes para o sorteio do Especial Dia das Mães, a ACEG 
agradece todo o apoio e carinho dedicados. Vocês somaram ao evento: Alquimia Perfumaria, 
Cacau Show (Centro), Confiança Gás e Água, Estilo Máximo, Lojas Calsul, Morinelli Lar & Presentes, 
Parrilla Café, Perfumaria Sumirê, Selito Rei das Balanças, Serve Quente Guaratinguetá e TF Pneus.



Comércio e

turismo

Festa Literária de

(FLIG)
Realizado pela Secretaria Municipal 
de Cultura, nossa cidade teve um 
marco em sua história: o primeiro 
evento de grande proporção voltado 
à Literatura, fomentando também a 
Educação e o Turismo. A festa teve 
espaço para os escritores locais, para 
as crianças, oficinas, mesas-redondas 
e palestras. A ACEG é apoiadora 
desta ação, realizada no Centro 
Multiuso Turístico Cultural Luiz 
Carvalho dos Santos, que atrai os 
turistas e fortalece a cultura local. 

Em parceria com o Sebrae, Senac, 
ABRH-SP Regional Vale do Paraíba e 
Prefeitura Municipal, a ACEG 
convidou os comerciantes e 
empresários da Rua Dr. Martiniano 
para conhecerem as obras turísticas 
em andamento no Centro e orientá-
los sobre o Contrato de Trabalho 
Intermitente – nova forma de 
contratação. O objetivo é preparar os 
comerciantes para a demanda 
turística. A reunião também 
aconteceu no Centro Multiuso. 

Guaratinguetá



Nossa missão é representar a classe empresarial e oferecer 
produtos e serviços com qualidade, atendendo a necessidade de 

todos os associados à entidade. Por isso, reunimos diversas 
vantagens que auxiliam no desenvolvimento da classe empresarial. 

Associe-se e aproveite todas as oportunidades.

Soluções 
Empresariais

- ACCredito - Gestão de Convênio
- Assessoria Empresarial

- Assessoria Jurídica
- Boa Vista SCPC

(Serviço Central de
Proteção ao Crédito)
- Bolsa de Empregos
- Café & Negócios

- Central de Recuperação de
Crédito

- Certificado de Origem
- Certificado Digital

- CIEE
- Comunicação e Marketing

- Eventos
- Gestão em Grupo - ISO 9001

- Medicina e Segurança do
Trabalho

- Plano de Saúde
- Plano Odontológico

- Segurança do Trabalho
- Posto de Serviços JUCESP

- Rede de Descontos e Vantagens
- Registro de Marcas e Patentes

- Salão Social

Para mais informações sobre os
serviços ACEG, acesse o site

www.aceguartingueta.com.br ou
ligue para (12) 3128.2200 ou

3128.2205.

Serviços

PORTFÓLIO

Benefício que 
possibilita aprendizado! 

 Em parceria com a QI – Treina-
mento e Consultoria, a Associação 
Comercial e Empresarial de Guaratinguetá 
oferece um projeto totalmente gratuito 
para atualização de conhecimentos sobre o 
mercado e diferentes áreas profissionais. 
 O Café & Negócios surgiu para 
atender à crescente demanda por notícias 
relevantes e informações, apresentando o 
panorama dos cenários nacional e 
mundial, como tendências, tecnologias, 
comportamento e gestão das empresas, 
para que o empresário local desenvolva 
soluções mais duradouras. 
 No caminho para completar um 
ano de existência, inúmeras empresas par-
ticiparam e agregaram com suas experiên-

cias durante o encontro, que é realizado 
mensalmente no Salão Social ACEG, a partir 
das 15h30. Na sequência, às 16h, segue a 
apresentação do tema e aberto para 
perguntas. Quem conduz o encontro é o 
consultor empresarial Marcos A. Corrêa, 
também sócio-fundador da QI – Trei-
namento e Consultoria e pós-graduado no 
MBA em Marketing pela Fundação Getúlio 
Vargas (FGV). 
 O próximo encontro irá acontecer 
dia 10 de junho (segunda-feira). Para 
participar, basta confirmar presença. 
 Para mais informações, ligue para 
(12) 3128.2217 / 98106.9566, ou entre 
em contato por e-mail: jornalismo@
aceguaratingueta.com.br.



08 - 1º Sábado após o 5º dia útil
10 e 11 - Ant. Vesp. Dia dos Namorados

13 - Aniversário da Cidade
 20 - Comp. Dom. Trab.

JUNHO

Horário de Funcionamento

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 2923

30

Das 9 às 22h

Das 9 às 18h

Das 10 às 18h

Das 9 às 21h

Das 9 às 13h

Das 10 às 20h

Das 12 às 18h

Das 9 às 14h

Abertura com acordo

Fechado

Das 9 às 20h

NOVOS ASSOCIADOS

CALENDÁRIO

AGENDA

SDF Locações de Materiais 
para Festa (12) 2103.1914 

Paresque Odontologia
(12) 3122-3252 

Andaimes e Cia - Aluguel de Equipamentos
 e Máquinas (12) 99651.9092 

Empower Yourself
(12) 3105.3713

 
Aline dos Santos da Silva

 (12) 99782.5121 

Subway
(12) 99787.6610

 
 

O associativismo é a bandeira
para uma sociedade de resultados!

SESSÃO SOLENE - CÂMARA 
Homenagem aos 80 anos da ACEG 
Data: 06 de junho (quinta-feira) 
Horário: 20h 
Local: Câmara Municipal de 
Guaratinguetá (Av. João Pessoa, 471 – 
Pedregulho) 

CAFÉ & NEGÓCIOS 
Tema: Liderança e Gestão de Pessoas na 
atualidade 
Data: 10 de junho (segunda-feira) 
Horário: 15h30 às 18h Valor: gratuito 
Público: empresários e gestores 
Local: Salão Social ACEG 
Informações e inscrições: (12) 
3128.2217 / 3128.2200 

ASSESSORIA EMPRESARIAL 
Data: 27 de junho (quinta-feira) 
Horário: 9h às 12h 
Valor: gratuita e exclusiva para associados 
Local: Sede ACEG (Rua Marechal 
Deodoro, 67 – Centro) 
Informações e agendamentos: (12) 
3128.2217 

TREINAMENTO BOA VISTA SCPC 
Datas: 05, 12, 19 e 26 de junho (quartas-
feiras) 
Horário: 14h às 17h 
Objetivo: capacitar e reciclar associados 
na utilização do sistema online da Boa 
Vista SCPC. 
Local: Salão Social ACEG Valor: gratuito 
Informações:(12) 3128.2200 

JORNADA DOS PRÍNCIPES 
Visita de Dom Bertrand de Orleans e 
Bragança 
Data: 16 de junho (Domingo) 
Horário: 10h (visita a ACEG) 
Locais: Matriz de Santo Antônio, ACEG, 
Casa de Frei Galvão, Museu Frei Galvão 
Informações: (12) 3128.2217 
Observação: haverá posse do novo 
presidente do Núcleo MMDC Heróis de 
Guaratinguetá 
Realização: Grupo Conservadores de 
Guaratinguetá e Casa Imperial do Brasil 

FESTA DE SANTO ANTÔNIO 
Data: 01 a 13 de junho 

SHOW DE ANIVERSÁRIO DE 
GUARATINGUETÁ 
Data: 13 de junho 

FESTA DO JONGO DO TAMANDARÉ 
Data: 15, 22 e 29 de junho 

ABERTURA SALÃO DE ARTES 
PLÁSTICAS ERNESTO QUISSAK 
Data: 26 de junho 
Realização: Secretarias de Cultura e de 
Turismo

1º FÓRUM REGIONAL DE TURISMO – 
VALE DA FÉ 
Info: 07 de junho | 09h | Gratuito | 
Estação Turismo 
Inscrições: (12) 3128.2800 

CAMPANHA DO AGASALHO 2019 
Info: (12) 3128.2800 / 3128.2200

SEBRAE 

OFICINAS
COMEÇAR BEM - FORMALIZAÇÃO 
Info: 06 de junho | 10h às 12h | Gratuito 
Info: 27 de junho | 14h às 16h | Gratuito
 
GANHE MERCADO 
Info: 07 de junho | 14h às 17h | Gratuito
 
FLUXO DE CAIXA 
Info: 12 de junho | 14h às 17h | Gratuito 

EQUIPE MOTIVADA 
Info: 26 de junho | 14h às 17h | Gratuito 

ATENDIMENTO AO CLIENTE 
Info: 27 de junho | 18h às 22h | R$ 80,00 

CURSO: NA MEDIDA GESTÃO DE 
PESSOAS 
Info: 24 a 26 de junho | 18h às 22h | R$ 
280,00 

Local: Sebrae Guaratinguetá 
(Av. João Pessoa, 1325 – Pedregulho) 
Informações e inscrições: (12) 
3128.9600 (opção 4

Programações completas 
   /CulturaGuaratingueta – (12) 3122.4058 
   /turismoguaratingueta – (12) 3132.7276



APAE comemora seu 
aniversário de 51 anos
o dia 15 de maio de 1968, Na APAE de Guaratinguetá 
era criada por um grupo 

de abnegados cidadãos que eram atuantes 
no Rotary Club e que sentiram que havia 
uma grande necessidade de atendimento 
às pessoas com deficiência f ísica e 
intelectual de nossa cidade. Seu início foi 
no bairro Campo do Galvão, com duas 
salas de atividades e atendendo apenas 08 
crianças com deficiência. 

A APAE teve como primeiro 
presidente o Sr. Geraldo Celso Grohmann 
que, motivado pela causa e contando com 
esforços e a colaboração de integrantes 
da sociedade, v iabi l izou um local 
permanente, fundando a APAE de 
Guaratinguetá, que desde o início passou a 
atender às Pessoas com Deficiência 
residentes em Guaratinguetá. A APAE 
cresceu e veio a ser constituída por pais e 
amigos que tinham e tem amor no coração 
e o desejo de ajudar a melhorar a qualidade 
de vida dessa parcela da população que 
tanto precisa de apoio. 

Hoje a APAE de Guaratinguetá, já 
com 51 anos de atividades, atende 260 
alunos e é uma entidade social muito 
querida pela sociedade local e pelos 
poderes públicos constituídos, alcançando 
o respeito e a credibilidade que são suas 
grandes forças para manter suas atividades 
e sua excelência nos serviços prestados. 

Ao comemorar os seus 51 anos, a 
entidade promoveu um coquetel festivo no 
dia 15 de maio de 2019 no salão da Casa 
da Amizade, que hoje é um espaço 
alugado e administrado pela APAE de 
Guaratinguetá. Nesse evento, a diretoria 
homenageou as colaboradoras que 
têm mais de 25 anos de serviços prestados 
à entidade, com a entrega de uma linda 
placa alusiva a essa importante come-
moração. Ao receberem suas placas, todas 
as homenageadas ficaram muito e-
mocionadas, pois não sabiam que seriam 
os destaques daquela noite tão alegre e 
solidária. 

O evento, além das presenças dos 
colaboradores da APAE, teve as presenças 

de vários convidados e autoridades, tais 
como o vice-prefeito Régis Yasumura, 
o Comandante da Polícia Militar de 
Guaratinguetá, Capitão Wagner Gui-
marães, os vereadores Tia Cleusa e 
Marcelinho da Santa Casa, o Secretário de 
Obras Paulo Barros, o presidente da ACEG, 
Sr. Ricardo Teberga, o diretor da FEG Mauro 
Mathias, os profissionais da imprensa, 
Silvio Sanzone, Dani Dias, Nelson Baracho, 
todos com se(ua)s acompanhantes, dentre 

tantos outros voluntários e admiradores da 
APAE de Guaratinguetá. O evento, assim 
como tudo que a APAE promove, acabou 
em festa, música, alegria e confraterni-
zação. 

Parabéns para todos os diretores, 
colaboradores, pais, amigos e alunos da 
APAE de Guaratinguetá por essa data tão 
marcante e feliz. Uma vez mais a Equipe 
dessa entidade tão querida e admirada, 
prova de FAZER O BEM FAZ BEM.



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

desde 1991

www.accetur.com.br . (12) 3122.2889 / 98138.9892
Rua José Bonifácio, 227 . Centro . Guaratinguetá-SP

Todos os destinos em um só lugar.

AGÊNCIA

DE TURISMO

(12) 3133-7088
loja@reidasbalancas.com
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espaço?espaço?espaço?

Pode ser seu. Fale conosco!



REDE DE DESCONTOS

12

Connection School 3125.6364

Bradesco Saúde
Santa Casa Saúde

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 dos descontos e benefícios no site www.aceguaratingueta.com.br. Atualizada em 30/05/19

Orthopride 3013.4523Clínica Ortodôntica (aparelhos e estética)

Atendimento Clínico

Atendimento Clínico

Terapia Cognitiva Comportamental

3128.2200

Gastroenterologia/Endoscopia Digestiva

Dr. Carlos Ney

Dra. Isabel de Fátima Gay da Silva

Dr. João Luiz Gay da Silva

Dra. Margarida G. de S. Cunha

Dr. Mauro Guimarães

Dr. Sérgio Franklin S. Cunha

MÉDICOS

PSICÓLOGOS

SERVIÇOS

BANCOS / FINANCEIRAS

PLANOS DE SAÚDE

CLÍNICAS / LABORATÓRIOS

COMÉRCIO

DENTISTA

ESPAÇO PARA EVENTOS

FARMÁCIAS

INSTITUIÇÕES DE ENSINO
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Já economizou hoje?
Associados, funcionários e dependentes:

Utilizem a rede de vantagens de descontos ACEG.
www.aceguaratingueta.com.br/redevantagens

Associado:
Faça parte dessa rede você também!

Rede de Descontos
e Vantagens

Odonto Vaz 2103.0240/98224.8008Clínica Geral e Estética

São Francisco Odontologia

Clínica Médica e Exames de Dignóstico

Laboratório e Exames por Imagem

Consórcio, Plano de Saúde e Seguros

Salão Stilo´s

Corretora de Seguros e Planos de Saúde

Mecânica de Auto

Salão e Escola de Beleza

Semetra Assessoria Empresarial

Ey Coaching Desenvolvimento Humano e Serviços 98135.2755

Sul America

Faculdade Serra Dourada 99620.3344/99615.9900Cursos de Graduação

UNIFATEA

Universidade Brasil 3123.4870

Universidade
Universidade

Universidade

Sigbol Fashion Cursos de Corte e Costura 3013.0900

Hospital Maternidade Frei Galvão Consultas, Exames e Internação 3128.3800

Confiança Gás e Água Distribuidora de Gás e Água 3133.8837/3112.1173

http://convenio@aceguaratingueta.com.br

