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DESEJAMOS UM

Feliz Natal

A TODOS OS
EMPRESÁRIOS,
COMERCIANTES
E SUAS FAMÍLIAS!

EDITORIAL

Bons Frutos!

O

comércio de nossa
cidade respira com
pouco mais de tranquilidade e, a pedido de todos os
empresários, um tempo de renovação na
economia é esperado. Passamos por um
ano com intensas transformações em
nosso cenário econômico e social.
De adversidades a grandes soluções, o
ano de 2018 reﬂete, em seu último mês,
todas as experiências vividas em um
esforço para concluir positivamente esse
ciclo.
A palavra que nos serve de guia,
para dezembro, é planejamento.
Em novembro, foi realizada uma
pesquisa pela Federação do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo do Estado de
São Paulo (Fecomercio-SP) que apontou
alta de 6,5% do Índice de Expansão do
Comércio (IEC), com aumento de mais de
um por cento na comparação do mês de
novembro no ano passado. Os dados nos
mostram esse respiro de conﬁança da
classe empresarial.
Da capital paulista para nossa
cidade no Vale do Paraíba, as mudanças
e expectativas futuras percorrem as
distâncias. Estamos todos ligados.
Com a chegada do período
natalino, o comércio e toda a população
se preparam para as vendas e para a
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Work
W
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chegada do bom velhinho, que atrai ainda
mais pessoas para os estabelecimentos
do Centro de Guaratinguetá. É hora de
planejar como trabalhar sua marca para
fechar o ano com saldo positivo em caixa,
colhendo os bons frutos a longo prazo.
Novamente, planejar os passos é
importante.
Grandes marcas trabalham
quase como amiga de seu cliente.
Busque orientações de entidades
parceiras para desenvolver as
capacidades de sua equipe e de sua
marca. Fortaleça antigos laços e crie
novos.
A As s o c i a ç ã o C o m e r c i a l e
Empresarial de Guaratinguetá oferece
por mais um ano uma campanha
especíﬁca para esse tão esperado
período do calendário, com trocas de
cupons e premiação aos consumidores.
As lojas aderentes demonstram sua
conﬁança no forte trabalho da ACEG.
A perspectiva geral é de que, no
próximo ano, a economia de nosso país
melhore gradativamente, com mais
investimentos nos diversos setores de
grande impacto nacional, como na
indústria, no comércio, na exportação e
também em outros como na produção de
bens duráveis, em automobilismo e
demais áreas.
Nas próximas páginas, convido
você a conhecer mais do trabalho feito
pela equipe da Associação Comercial
que, ao longo deste ano, tem contribuído
para importantes conquistas junto do
comércio guaratinguetaense.
Neste Natal, desejo uma
comemoração de muita alegria, paz e
espírito solidário para os empresários,
comerciantes e todas as famílias
trabalhadoras de nossa cidade. Que
venham bons frutos em 2019!
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ACONTECEU

01.
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01. Presidente Ricardo Teberga participou,
na Câmara Municipal, de cerimônia que
concedeu o Título de Cidadania Honorária
a Patrick Marcelino da Silva, diretor da
BASF Guaratinguetá. 01.1 Patrick, também
membro do Conselho da ACEG, recebe
broche e bandeira do vereador e 1º vicepresidente da Câmara, Pedro Sannini,
d u ra nt e S e s s ã o S o l e n e . 0 2 . A C E G
organizou a reunião RA-6 no Parrila Café,
que envolve 23 associações comerciais
ﬁliadas à Facesp de cidades da Região
Metropolitana do Vale do Paraíba, Litoral
Norte e Serra da Mantiqueira. 02.1 O
prefeito Marcus Soliva participou como
anﬁtrião da cidade, recebendo convidados
em mesa presidida pelo vice-presidente
da Regional Administrativa (RA), Felipe
Cury (ao centro). Na foto: Ricardo, Felipe,
Marcus, Nelson Andujar. 03. Presidente da
ACEG, Ricardo Teberga e o diretor da ISA
Vale do Paraíba Section, Nilson Rana, foram
até a Universidade Federal de Itajubá
(UNIFEI) para conhecer o projeto semestral. 04. Em parceria com a Prefeitura
Municipal, Sebrae e Senac, a Associação
Comercial promoveu uma reunião aos
comerciantes e empresários da Rua
Doutor Martiniano (Centro) para esclarecer
as mudanças previstas pelo órgão público,
como o alargamento das calçadas.
04.1 Objetivo da reunião é melhor receber
os turistas. Na foto (dir. à esq.): gerente do
Senac Dorothy Ponce, Ricardo Teberga,
prefeito Marcus Soliva, presidente do
Comtur Luiz Antônio Motta, gerente do
Sebrae Fábio de Paula, gerente do Sicredi
Antônio Claret, ex-prefeito Nelson
Mathídios e esposa. 05. A Associação
Comercial promoveu, em parceria com a
Associação Brasileira de Recursos
Humanos (ABRH), uma palestra sobre
mercado de trabalho e os desaﬁos nas
carreiras, comportamento dos proﬁssionais, entre outros assuntos. 06. Em
Solenidade de Imposição de Placa, o
Núcleo MMDC "Heróis de Guaratinguetá"
homenageia Associação Comercial
por ter acolhido a Casa do Soldado
Constitucionalista durante a Revolução de
1932. 07. Equipe ACEG esteve presente no
Dia do Crédito, promovido pelo Sebrae
Guaratinguetá e que contou com palestras
de instituições ﬁnanceiras.
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EM PAUTA

Planeje seu SUCESSO

Dicas do SEBRAE-SP para fazer o planejamento ideal para sua empresa!

T

er ou abrir uma empresa
pode ser um risco enorme,
mas com um bom planejamento tudo dá certo. Assim, é possível
conseguir um perfeito equilíbrio entre as
necessidades e demandas do seu
negócio, que você dispõe.
A função de um Plano é otimizar
ações para que os objetivos sejam
alcançados. Quem usa um planejamento
está interessado em calcular os processos
que irão acontecer no futuro e antecipar o
que vem pela frente, conseguindo projetar
a solução mais eﬁcaz para o seu caso.
É planejando que se identiﬁca as
metas que se quer alcançar! É ainda
produzir estratégias para realizar suas
propostas e controlar os passos que você
quer dar em uma sequência apropriada. Lá
na frente poderá conferir quais foram as
melhores decisões tomadas e ter um
feedback certeiro.
AQUI VÃO 5 DICAS PARA CONSEGUIR O
PLANEJAMENTO IDEAL:
01. Deﬁna objetivos – o que deseja
alcançar e quais são as metas?
02. Analise o que está sento feito
atualmente – O que está sendo feito é

eﬁciente e satisfatório?
03. Estude bem o mercado e a clientela –
conhecer principalmente as pessoas que
tomam decisão de compra, ajuda você a
enxergar problemas e oferecer soluções
corretas.
04. Coloque em prática – Ações táticas
necessárias para atingir os objetivos
propostos.
05. Estipule prazos – faça cronograma para
alcançar cada meta e os passos que
deverão ser dados dentro do período.
Todo este trabalho requer que
tudo que deseja fazer seja escrito. Não
execute nada fora de ordem, não improvise
e antecipe todas as ações futuras que
deseja realizar no seu negócio. Seguindo
esses passos, suas chances de sucesso
serão altas e seguras!
Para saber de tudo como começar seu planejamento, o SEBRAE-SP preparou em todo o estado neste mês de dezembro, o evento “Planeja seu Sucesso”.
Em Guaratinguetá o evento conta
com o apoio da ACEG para a realização no
dia 10 de dezembro de 2018, em que os
empreendedores que possuem ou estão
pensando em abrir o próprio negócio, terão
um dia especialmente dedicado para
trabalhar o tema planejamento.

As atividades acontecem das
08h30h às 17h30, em dois períodos a
seguir:
PERÍODO DA MANHÃ
09 as 10h30 - Palestras on-line
“Planejamento 2019”, com um grande
convidado especial.
10h40 as 13h40 – Oﬁcina “Coloque sua
Ideia no Papel” para quem deseja abrir seu
negócio.
Oﬁcina “Planejamento na Prática” para
quem possui empresa.
PERÍODO DA TARDE
14h40 – Plantão de atendimento SEBRAESP, com consultorias individuais gratuitas.
O palestrante e os facilitadores
das oﬁcinas irão apresentar novidades,
ferramentas e a importância de se trabalhar
com planejamento em todas as fases do
negócio.
SERVIÇO
Evento: Planeja seu Sucesso
Dia: 10/12/2018
Horário: 08h30 às 13h30
Lo c a l : S e b ra e - S P - G u a rat i n g u et á
(Av. João Pessoa, 1325 - Pedregulho)

EM PAUTA

Prefeitura distribui pontos de coletiva seletiva pela cidade

N

o ﬁnal de novembro, a
Prefeitura Municipal
i m p l a n to u u m a i n i ciativa de conscientização de reciclagem (para a população adotar o hábito
de separar lixos recicláveis de lixos nãorecicláveis). Para isto foram implantados
inúmeros pontos de coleta seletiva por
Guaratinguetá.
A região central recebeu 13
pontos diferentes e estratégicos com
pares de containers (lixeira para o lixo
seco - reciclável e o lixo úmido - que são

os restos de comidas, por exemplo).
Uma das principais preocupações dos centros urbanos é a
quantidade do lixo produzido pela
população. Esta questão representa um
dos maiores desaﬁos a ser enfrentado
pelas administrações públicas.
A atitude de reciclar, além de
diminuir a quantidade de lixo a ser tratada
e eliminada, contribui signiﬁcativamente
para a redução da extração de matériasprimas necessárias à produção de novos
bens de consumo.

COLETA SELETIVA (SECO)
O QUE É PERMITIDO?
METAIS: lata de produtos de limpeza; latinhas (refrigerantes,
cervejas, alimentos em conserva); tampas de recipientes de vidro;
bandeja e panela; sucata (metais em geral).
PAPEL: papelão; jornal; saco de papel; cadernos.
Observação: cuidados especiais – devem estar secos, limpos (sem
gordura, restos de comida, graxa), de preferência não amassados. As
caixas de papelão devem estar desmontadas por uma questão de
otimização do espaço no armazenamento.
PLÁSTICOS: sacolas plásticas, embalagem de produtos de limpeza;
embalagem de alimentos; copinhos de iogurte; baldes; tampinhas;
canetas esferográﬁcas; brinquedos; peças plásticas; PET (garrafas de
refrigerantes, água mineral).
VIDRO: copo; jarras; garrafas de vidros de embalagens (de bebidas,
de remédios, de alimentos em conserva).
Observação: devem estar limpos e secos.

ATENÇÃO
Pilhas, baterias e
lâmpadas ﬂuorescentes
NÃO DEVEM ser
colocadas em nenhum
dos dois lixos. Procure
os recipientes
adequados para
dispensar esses
materiais. Em geral, no
próprio local de
compra.

QUAIS AS
VANTAGENS
DA RECICLAGEM?
Redução da quantidade de
resíduos encaminhados ao
aterro sanitário com
consequente aumento da sua
vida útil; Redução dos
impactos ambientais durante
a produção de novas
matérias-primas; Ampliação
do desenvolvimento
econômico pela geração de
novos empregos na
operacionalização dos
materiais recicláveis e na
expansão dos negócios
relativos à reciclagem.

Atenção aos lojistas: se geram
materiais recicláveis e doam para
coletores em grandes quantidades,
podem deixar armazenados dentro
do estabelecimento e não deixar
acomodados ao lado da lixeira.
Mais informações: para
orientações sobre outros tipos de lixo,
consulte: (12) 3133-8006E-mail:
s e m a @ g u a r a t i n g u e t a . s p . g ov. b r
Realização: Prefeitura Municipal de
Guaratinguetá, Secretaria de Meio
Ambiente e Riverside Guaratinguetá

COLETA CONVENCIONAL (ÚMIDO)
O QUE É PERMITIDO?
MATERIAL ORGÂNICO: cascas de frutas
e legumes, folhas e restos de comida.
O b s e r v a ç ã o : e s t e s d ev e m e s t a r
acomodados em sacos plásticos.
MATERIAL NÃO RECICLÁVEL: Material
de higiene pessoal (toalhas de papel,
papel higiênico, absorventes, fraldas
descartáveis, cotonetes); Plásticos e
papéis engordurados.
Hora de descartar o lixo? Siga as
orientações e colabore com um
ambiente mais limpo.

SAIBA COMO
DESCARTAR
Estão instalados na região
central da cidade
containers de lixo de 02
cores:O container de lixo
de cor AZUL pode ser
depositado os lixos secos
(recicláveis).O container de
lixo de cor VERDE pode ser
depositado os lixos úmidos
e os rejeitos (convencional).

EM PAUTA

Loja colaborativa: o que é e como funciona
Um dos modelos de negócio da economia colaborativa, esses
empreendimentos estão revolucionando negócios e transformando
o comércio e os serviços no mundo todo
ECONOMIA COLABORATIVA
A loja colaborativa é um modelo
de negócio fundamentado nos princípios
da economia colaborativa, que, por sua
vez, nada mais é que o compartilhamento
e a troca de serviços e objetos entre
empresas. A principal vantagem é a
redução de custos ﬁxos, bem como o acesso a um bem ou serviço que individualmente seria mais difícil ou inviável.
A economia compartilhada já é
uma realidade que está impactando os
negócios de inúmeros setores e atividades produtivas. No setor de comércio dos
pequenos negócios, a economia
colaborativa destaca-se, principalmente,
pela modalidade de loja colaborativa, um
estabelecimento que comercializa
produtos e serviços de diversas empresas.
A comercialização de produtos
pode ser por meio de consignação ou por
locação de espaço, que é o mais comum.
COMO FUNCIONA
A loja colaborativa funciona
como um espaço físico coletivo, onde os
empresários de pequenos negócios
comercializam diretamente os seus
produtos e serviços com as vantagens de
uma loja física, sem terem que investir
recursos em um ponto comercial próprio.
Pela sua simplicidade e praticidade, o
mercado colaborativo exige menos
gastos.
Geralmente, as lojas colaborativas comercializam produtos de
diferentes segmentos (como roupas,
presentes, artesanatos, acessórios de
decoração, utilidades domésticas, entre
outros) e de diferentes pessoas em um
mesmo local, com custos que podem
variar de acordo com o tamanho do
espaço utilizado pelos produtos.
No entanto, existe uma tendência
de lojas especializadas em um segmento
de público, como as de artigos para
crianças (roupas, calçados, brinquedos e
peças de enxoval e utensílios infantis).
Cada vez mais surgem lojas
colaborativas que cobram apenas o
aluguel de um box, local onde os produtos
são expostos. O valor varia conforme o
tamanho do espaço, estando incluso no
custo alguns serviços, como o atendimento, a comercialização e a divulgação dos
produtos.
Alguns estabelecimentos cobram, além do aluguel, os impostos incididos sob os produtos, como o ICMS, e, se
necessário, as taxas relacionadas aos meios de pagamento, como cartão de crédito.
Também é crescente a tendência
de lojas colaborativas de serviços, que
ofertam, em um único espaço, serviços

aﬁns e complementares. Por exemplo,
lojas do ramo de beleza (cabeleireiros,
massagistas, depiladores, maquiadores,
dermatologistas etc.) que funcionam
como espaços de coworking, onde
freelancers e pequenas empresas
prestam serviços sem precisar investir
muito com aluguel de uma sala. Além
disso, o modelo favorece o networking
entre os proﬁssionais que partilham o
mesmo espaço.

colaborativa não requer, necessariamente,
a presença constante do empresário,
que terá muito mais tempo para produção
de bens e/ou serviços.
* Maior disponibilidade de tempo
para dedicação à outros canais de
comercialização, como loja virtual e
atendimento em domicílio
* Possibilidade de parcerias e de
networking entre os empresários que
partilham o mesmo espaço.

VANTAGENS
As principais vantagens e
benefícios das lojas colaborativas são:

Para os consumidores (clientes da loja
colaborativa)
* Acesso a produtos diferenciados,
complementares ou substitutivos em um
mesmo local.
* Possibilidade de compras de produtos e
serviços direto do produtor/fornecedor.
* Possibilidade de um canal de
comunicação e de relacionamento direto
com produtor/prestador de serviço.

Para os expositores (ofertantes dos
produtos e serviços)
As lojas colaborativas são uma
alternativa vantajosa para os empresários
de pequenos negócios compartilharem
custos, divulgarem e comercializarem
seus produtos e serviços, contribuindo
p a ra a ﬁ d e l i z a ç ã o d e u m p ú b l i c o
consumidor e, consequentemente, para a
consolidação da marca ou imagem dos
produtos ou serviços no mercado.
* Essas vantagens são decorrentes dos
seguintes fatores:
* Menor custo de investimento para
comercialização do produto ou serviço.
* Menor custo de manutenção (água, luz,
limpeza, vigilância internet, IPTU, entre
outros).
* Menor despesa com aluguel, pois o custo
é dividido entre os expositores.
Geralmente, se loca apenas um box
dentro de uma loja.
* Compartilhamento de despesas com
funcionários (gerentes, vendedores,
auxiliares administrativos).
* Acesso aos melhores pontos comerciais.
O custo de um bom ponto comercial é
dividido entre todos os empresários
participantes.
* Compartilhamento de despesas de
divulgação e promoção da loja.
* Mais tempo para produção de bens e
serviços. A comercialização via loja

Para o lojista (proprietário da loja
colaborativa)
* Diminuição dos riscos de inadimplência,
pela locação de um único espaço para
vários empresários/negócios
independentes.
* Maior ﬂuxo de clientes, em função da
maior diversidade do mix de produtos e
serviços e constante atualização dos
mesmos.
* Público diferenciado e ﬁel, em função do
relacionamento direto com os
fornecedores dos produtos e serviços
ofertados.
* Redução da sazonalidade de demanda,
pela oferta de produtos distintos/
diferenciados. O consumidor, por sua vez,
pode ter acesso a uma diversidade de
produtos exclusivos em um mesmo lugar
e com atendimento direcionado, o que
estimula a ﬁdelidade.
Veja algumas dicas e outras
informações no site do Sebrae:
www.sebrae.com.br
Fonte: Sebrae Nacional

PORTFÓLIO

SERVIÇOS
- ACCredito - Gestão de Convênio
- Assessoria Empresarial
- Assessoria Jurídica
- Bolsa de Empregos
- Café & Novidades
- 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
- SCPC - Serviço Central de
Proteção ao Crédito
Para mais informações sobre os
serviços ACEG, acesse o site
www.aceguartingueta.com.br ou
ligue para (12) 3128.2200 ou
3128.2205.

INTELIGÊNCIA ANALÍTICA PARA
O EMPRESARIADO!
Em parceria com a Boa Vista
SCPC (Serviço Central de Proteção ao
Crédito), a Associação Comercial e
Empresarial de Guaratinguetá oferece
à classe empresarial o melhor serviço
de inteligência analítica disponível no
mercado.
Com o objetivo de garantir
maior apoio para o negócio dos nossos
associados, a ACEG implantou este
ano o novo portfólio da Boa Vista
SCPC, contendo novas consultas à
Pessoa Física com score, novos
relatórios para consulta de CPFs, que
agregam soluções analíticas para
transações mais seguras.

Das grandes às pequenas
empresas, todas podem ser atendidas
dentro de suas necessidades. É mais
qualidade no serviço para que sua
empresa tenha ainda mais chances de
A C E RTA R n a s v e n d a s , g a ra n t i r
resultados nos negócios e fortalecer a
marca.
Para outras informações,
contate nosso colaborador Ivo Ribeiro
através do e-mail: scpcempresarial
@aceguaratingueta.com.br, pelo
telefone (12) 3128-2200 ou agende
visita com um de nossos consultores
de negócios.

COMUNICADO
A Associação Comercial e Empresarial de Guaratinguetá (ACEG) e a
Boa Vista SCPC informam todos os associados a descontinuidade
da solução CertoCar do portfólio em 21 de dezembro de 2018.

SERVIÇOS OFERECIDOS

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

Rua Duque de Caxias, 46 . Centro . Guaratinguetá
Tel. (12) 3122.5716 - 99151.8237
semetra.guara@gmail.com

Atendemos todas as normas
regulamentadoras
da Portaria nº 3214/78.

Doce Boutique
Confeitaria Artesanal
(12) 3013.0600
Supermercado Leão
(12) 3132.7960
Posto Mantiqueira
(12) 3125.6668
UHB (Universidade
Holística do Brasil Ltda)
(12) 3125.1226 / 3125.1996
Gesso Souza Pinheiro
(12) 99716.6761
JG Jóias e Semi Jóias
(12) 3133.3296

impressão e criação
ﬂyers . folders . cartões de visita . cartazes
email marke ng . adesivos . outdoors . faixas
banners . jornais . revistas . mbrados . pastas
calendários . convites . imãs . postais . embalagens

(12) 3301.0677 . 981518583
contato@i9design.art.br
facebook.com/i9designesolucoesgraﬁcas

CAMPANHA NATAL DA SORTE
Período: até 11 de janeiro (para
concorrer)
Sorteio: Praça Conselheiro Rodrigues
Alves - 12 de janeiro às 12h
Local: lojas participantes
Informações: (12) 3128.2200 /3128.2217
www.aceguaratingueta.com.br
ASSESSORIA EMPRESARIAL
Data: 13 de dezembro (quinta-feira)
Horário: 14h30 às 16h30
Valor: gratuita e exclusiva para
associados
Local: Sede ACEG
Informações: (12) 3128.2215
CULMINÂNCIA DAS DISCIPLINAS
ELETIVAS
Sobre: apresentação dos trabalhos dos
alunos do 2º semestre de 2018
Data: 08 de dezembro (Sábado)
Horário: 9 às 12h Valor: gratuito
Local: Escola Estadual Prof. José Pereira
Éboli (Av. Professor João Rodrigues
Alckmin, 1249 - Jardim Esperança)
Parceiros: FLUPP, BASF, ACEG,
SICREDI, REVER, UNESP, FATEC
TREINAMENTO SCPC
Data: 11 e 13 de Dezembro
Horário: 15 às 17h
Valor: gratuito
Local: Salão Social ACEG
Informações: (12) 3128.2200

EMPREENDEDORISMO E ABERTURA DE
EMPRESA
Oﬁcina: Começar bem – Formalização
Data: 06 de dezembro (quinta-feira)
Horário: 10h às 12h
Data: 13 de dezembro (quinta-feira)
Horário: 14h30 às 16h30
Valor: gratuito
Local: Sebrae Guaratinguetá (Av. João
Pessoa, 1325 – Pedregulho)
Informações e inscrições: (12)
3128.9600 (opção 4)
GESTÃO
Curso: Fluxo de Caixa
Data: 12 de dezembro (quarta-feira)
Horário: 14h às 16h
Valor: gratuito
Local: Sebrae Guaratinguetá (Av. João
Pessoa, 1325 – Pedregulho)
Informações e inscrições: (12) 3128.9600
(opção 4)
PLANEJA SEU SUCESSO
Data: 10 de dezembro (segunda-feira)
Horário: 8h30 às 13h30
Valor: gratuito
Local: Sebrae-SP Guaratinguetá (Av.
João Pessoa, 1325 - Pedregulho)
Para conhecer demais atividades da
ACEG e de parceiros, acesse nossa
agenda online:
http://www.aceguaratingueta.com.br/
calendario.

MEGA FARMA
Disk MEDICAMENTOS
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

ESPAÇO SOCIAL

Primeiro Circuito Gastronômico da
cidade começa este ano

D

epois do sucesso de 21
Edições do Festival
Gastronômico da APAE,
os organizadores decidiram inovar e
criaram o 1º Circuito Gastronômico da
Entidade. Com cerca de três meses de
duração, o objetivo do evento é angariar
recursos para a APAE, incentivando o
turismo e o comércio do município,
levando as pessoas a conhecer diferentes
regiões da cidade.
O Circuito Gastronômico será realizado em cada estabelecimento aderente.
Serão, aproximadamente, vinte restaurantes de diferentes pontos de Guaratinguetá,
visando amplo público, jovem e adulto.
O start desse Circuito foi a Noite
da Parmegiana, realizada na Casa da
Amizade, no último dia 30 de novembro, e
da mesma forma será encerrado, previsto
para o dia 08 de março de 2019. A relação
dos estabelecimentos participantes pode
ser adquirida diretamente com a APAE
pelo telefone (12) 3013.6165 ou no
endereço Rua Fernão Dias, 100.
Cada restaurante aderente ao
Circuito oferecerá um (1) prato individual
com um nome e preço especíﬁcos à
iniciativa. O cliente que comprar o prato
receberá um (1) selo para colar na cartela
adquirida, cujo total serão dez selos. Assim
que completar*, o cliente terá direito
gratuitamente a (1) um prato estipulado
pelo estabelecimento escolhido – sendo
este participante do Circuito.
A premiação aos restaurantes
seguirá da seguinte forma: um (1) prêmio
àquele com mais pratos escolhidos; e um
(1) prêmio àquele com mais pratos
vendidos. Com exceção dos premiados,
será sorteado um brinde entre os demais
estabelecimentos participantes.
Aproveite essa grande festa
gastronômica de Guaratinguetá!
A cada prato que você comprar,
dos restaurantes participantes, você estará
contribuindo com R$ 9,90 para a APAE de
nossa cidade.
*A cartela não poderá ser usada
novamente.

Participe, esta é uma oportunidade diferente
de você ajudar a APAE. Faça sua parte!

BYODERMA
Farmácia de Manipulação
Rua São Francisco, 334 - Centro - Guaratinguetá
Tel. (12) 3132.4140/ 3133.4077/ 3122.5712
byoderma.guara@gmail.com

PRODUTOS E MEDICAMENTOS DE QUALIDADE,
ATENDIMENTO DIFERENCIADO E
ESTACIONAMENTO EXCLUSIVO.

CIA O
ÊN ISM
AGTUR
DE

desde 1991

Todos os destinos em um só lugar.
Rua José Bonifácio, 227 . Centro . Guaratinguetá-SP
www.accetur.com.br . (12) 3122.2889 / 98138.9892

(12) 3133-7088
loja@reidasbalancas.com

Clínica Exclusiva de Vacinas
Vacinação é
a forma mais
segura e eﬁcaz
de prevenir
doenças graves e
suas complicações
Av. Presidente Vargas, 135 - 2º andar - Sala 21 - Vila Paraíba

(12) 3132.4955 / 3125.6238

Revendedor Autorizado

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

Av. Carlos Rebelo
Júnior, 467
Vila Paraíba
Guaratinguetá
Tel. (12) 3125-7879

CALENDÁRIO

SINCOMERCIÁRIOS de Guaratinguetá
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MARÇO

01 - Confrat. Mundial / 02 - Comp. Dom. Trabalhados 9 - 1º Sábado após o 5º dia útil

4 / 5 / 6 - Comp. do Domingos Trabalhados
9 - 1º Sábado após o 5º dia útil

12 - 1º Sábado após o 5º dia útil
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06 - 1º Sáb. após 5º dia útil / 19 - Sexta-feira
da Paixão / 21 - Tiradentes / 22 - São Benedito
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OUTUBRO

NOVEMBRO

07 - Independência do Brasil e 1º Sab. Após 5º dia 05- Sáb que recai no 5º dia/ 10/11- Ant.Vesp. Dia Crianças 02 - Finados / 9 - 1º Sábado após o 5º dia útil
15 - Proclamação da República
12 - Dia das Crianças / 25 - Dia de Frei Galvão
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PROGRAMAÇÃO
DE

*
Local: Praça
Conselheiro
Rodrigues Alves

Período das Barracas:
03 a 24 de Dezembro das 9 às 22h
Parque infantil gratuito
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01- Dia do Trabalho /10- Antevéspera Dia das Mães 08-Sáb após 5º dia /10 e 11 Ant. Vesp. Dia Namorados 06 - 1º Sábado após o 5º dia útil
11- Vesp. Dia Mães e 1º Sábado após 5º dia útil
13 - Anivers. Cidade / 20 - Comp. Dom. Trab.
09 - Revolução de 1932

6
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9 - Antevéspera do Dia dos Pais
10- Véspera Dia dos Pais e 1º Sábado após 5º dia útil

Das 09:00 às 14:00 h
Abertura com Acordo
Fechado
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DIA 03 - SEGUNDA
20h - Chegada do
Papai Noel

DIA 18 - TERÇA
Banda Santa Luzia /
Show do Papai Noel

DIA 13 - QUINTA
19h30 às 21h30
Jazz

DIA 19 - QUARTA
19h30 às 21h30
Grupo Requinte

DIA 14 - SEXTA
19h30 às 21h30
Banda Cereal Killers

DIA 20 - QUINTA
19 às 21h
Kaic Bo + Caê Mancini

DIA 15 - SÁBADO
19h30 às 21h30
Coral da UNESP

DIA 21 - SEXTA
19h30 às 21h30
Projeto Gararte

DIA 17 - SEGUNDA
19 às 20h
Comunidade Shalom

* Programação
poderá sofrer alterações

Realização:

Recorte aqui e cole no mural dos colaboradores

Acordo ﬁrmado entre: SINCOVAG e

25 - Natal / 26 - Comp. Domingos Trabalhados
31 - Compensação dos Domingos Trabalhados

Das 09:00 às 13:00 h
Das 10:00 às 20:00 h
Das 12:00 às 18:00 h

Das 09:00 às 22:00 h
Das 09:00 às 18:00 h
Das 10:00 às 18:00 h
Das 09:00 às 21:00 h

CALENDÁRIO 2.018/2.019

