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EDITORIAL

Adaptações de mercado

O

empreendedorismo brasileiro vive o começo de um
novo mercado e podemos
notar no dia a dia dos estabelecimentos
próximos a nós, nas maneiras como o
empresário conduz seu negócio. Vemos,
por exemplo, que a desburocratização de
sistemas e processos é tema recorrente nas
reuniões de toda classe empresarial.
Em setembro deste ano, foi
sancionada a Lei da Liberdade Econômica,
que veio para principalmente simpliﬁcar a
vida dos donos de micro e pequenas
empresas no país. Uma das formas de
descomplicar é a redução da burocracia e,
com isso, se espera que as mudanças
facilitem e deem mais segurança jurídica
aos negócios ao eliminar algumas travas
burocráticas.
Um ponto da lei em grande
evidência é a validação de documentos em
forma eletrônica, aliviando e simpliﬁcando
bastante os processos de arquivamento
dentro das empresas. Agora, os empreendedores possuem o direito de arquivar
qualquer documento por meio digital,
atendendo, é claro, a requisitos previamente estabelecidos em regulamento. O
documento digital passa a ter a mesma
força legal que um registro físico. O
processo de digitalização que empregar o
uso da certiﬁcação conforme o padrão da
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira
(ICP-Brasil) terá a garantia de integralidade,
autenticidade e conﬁdencialidade para
documentos públicos e privados.
Os gestores e demais empresários
poderão experimentar mais economia e
agilidade em seus processos e negócios,
fortalecendo a essência do empreendedorismo.
Em outro caso, a Lei da Liberdade
Econômica vai contribuir com a geração de
empregos em uma estimativa de 500 mil
novas empresas ao ano por consequência
da facilidade de abertura de um negócio.
Em seguida, este número se juntará aos
mais de um milhão e meio já existentes –
considerada a atual média anual. Além
desse caminho aberto para os novos empreendimentos, a Lei irá fortalecer aqueles
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que já atuam no mercado, melhorando o
ambiente de negócios e possibilitando
novos empregos. Como d ivulgou a
Agência do Sebrae, a expectativa do
Ministério da Economia é de que as
medidas devam contribuir com a geração
de 3,7 milhões de empregos em 10 anos.
Recentemente, a Associação
Comercial e Empresarial de Guaratinguetá
esteve presente em um encontro em São
Paulo junto de outros líderes de entidades
estaduais e nacionais para debater sobre
essa Lei e os desdobramentos para aprimorar o ambiente de negócios do Estado
paulista e atrair novos investimentos. Um
desses prolongamentos é o Projeto de Lei
que visa criar o Plano Estadual de
Desburocratização – Empreenda Fácil, cujo
objetivo principal é simpliﬁcar e acelerar os
processos de abertura, licenciamento e
fechamento de empresas.
Muitas ainda são as mudanças
previstas pela Lei de Liberdade Econômica
para vigorarem, como a carteira de trabalho eletrônica, ﬁm de alvará para atividades
de baixo risco, registro de ponto obrigatório somente para empresas com mais de
20 colaboradores, ﬁm do Fundo Soberano,
substituição do e-Social, entre outras.
A partir de agora com esta Lei,
uma nova relação se estabelece entre o
governo e a classe empresarial, mais
amistosa e transparente.
Para mim, é uma honra representar a Associação Comercial em eventos
de grande porte e trazer em primeira mão
as novidades e possibilidades para nossa
cidade. Nossa missão é contribuir com o
desenvolvimento do empresariado e com o
fomento da economia local.
Nas próximas páginas, faça uma
boa leitura de nossa recente jornada e
conquistas!

Ricardo Teberga
Presidente da ACEG

ACONTECEU

Zona Azul em

breve

Uma das bandeiras da Associação Comercial, o
estacionamento rotativo estará de volta em
breve. A cerimônia de assinatura do contrato
entre a Prefeitura e a empresa responsável foi
realizada no Salão Social da ACEG, com a
presença de autoridades e comerciantes.

ACEG em

Sao Paulo
Ricardo Teberga e a tesoureira Beatriz Bonini
participaram de um encontro na capital paulista
sobre a Liberdade Econômica, promovido pela
Associação Comercial de São Paulo e a Frepem
(Frente Parlamentar do Empreendedorismo e
Combate à Guerra Fiscal da Assembleia Legislativa de São Paulo). Estiveram presentes os líderes
e representantes de entidades como a Jucesp,
Ministério da Economia e Coordenadoria de
Administração Tributária (CAT, Sefaz-SP).

Encontro da

Jovens

aprendizes

tecnologia

A colaboradora Pâmela representou a
Associação Comercial durante a
apresentação dos trabalhos dos Jovens
Aprendizes para as empresas que os
contratam, fortalecendo o apoio a esses
futuros proﬁssionais do mercado de
trabalho.

A vice-presidente Silmara Bitencourt
representou a Associação Comercial na 3ª
Expo ISA Vale Section “Indústria 4.0”, no
Recinto de Exposições de Guaratinguetá. A
ACEG marcou presença com seus serviços,
como consultas gratuitas para Pessoas Física
e Jurídica.

09. O presidente Ricardo Teberga e equipe ACEG participaram da terceira edição do programa Participa Guará, realizada na escola municipal do bairro
Engenheiro Neiva. Durante o evento, a ACEG oferece consultas gratuitas para Pessoas Físicas (CPF). 10. Representando a Associação Comercial, o
presidente Ricardo Teberga prestigiou a inauguração da nova sede da Secretaria de Turismo, que agora funciona ao lado do Espaço Multiuso TurísticoCultural. 11. O projeto Assessoria Empresarial, da ACEG, continua orientando os empresários na busca por diferentes soluções. Desta vez, o
atendimento foi com Luciano e sua esposa Tânia, proprietários de uma empresa de brinquedos inﬂáveis.

09.

10.

11.

ESPECIAL

Centro de Guaratinguetá recebe a Câmara
Fotos: Câmara Municipal de Guaratinguetá

A

chave do novo prédio da
Câmara Municipal foi
entregue recentemente,
em outubro, e com a mudança para a Praça
Conselheiro Rodrigues Alves o comércio do
Centro pode se beneﬁciar com o aumento
do ﬂuxo de transeuntes e consumidores.
Instalada no antigo Clube de
Regatas há mais de cinco décadas, a
Câmara Municipal procurava nova sede,
um projeto almejado desde gestões
anteriores para oferecer um local mais
apropriado e moderno aos serviços
legislativos e de fácil acesso à população.
Tido como um dos patrimônios
históricos de Guaratinguetá, o Edifício
Flamínio Lessa abrigava até então a
Diretoria Regional de Ensino, quando, no
ano passado, a Câmara recebeu do
Governo do Estado de São Paulo a
concessão para uso do prédio por noventa
e nove anos. O órgão assume agora um
patrimônio avaliado em R$ 20 milhões.
O presidente da Câmara, vereador
Marcelo Coutinho (Celão), recebeu a chave
das mãos do dirigente Regional de Ensino,
Wilson de Tarso. O objetivo da mudança é
oferecer espaços amplos e adequados ao
atendimento à população, aplicando as
normas de acessibilidade em um prédio
autossustentável. Os servidores ainda
contarão com instalações modernas para
desenvolverem as atividades administrativas.
Como a chegada do Poder
Legislativo Municipal ao Centro irá trazer
impactos positivos principalmente aos
comerciantes, o presidente da Associação
Comercial, Ricardo Teberga, esteve
presente acompanhando a cerimônia.
A nova sede passará por reforma
para adequar às novas instalações. A
previsão de inauguração dos serviços é de
seis meses após o início das obras,
programadas para começar em fevereiro

de 2020.
Retorno histórico
Inicialmente chamada de “Corpo
de Homens Bons” por volta de 1657, o
Senado da Câmara de Guaratinguetá era
constituído pelos representantes do
município que retinham em suas mãos o
direito político.
Apesar de não haver uma
documentação que indique onde eram
realizadas as sessões, o que se sabe é que,

no século XIX, estas eram realizadas no
Paço Municipal, no antigo Largo do
Rosário, hoje denominado de Praça
Conselheiro Rodrigues Alves. Até o
encerramento da República Velha, em
1930, a Câmara Municipal realizou suas
sessões no seu antigo prédio à Praça
Conselheiro.
A história da Câmara Municipal
caminha junto à ﬁxação do nosso
comércio, na região central onde
Guaratinguetá foi fundada.
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ACEG fomenta o Dia das Crianças no Centro

E

m mais uma edição do
evento “Semana das
Crianças”, a Associação
Comercial organizou cinco d ias de
atividades gratuitas na Praça Conselheiro
Rodrigues Alves (Centro), com parque de
brinquedos inﬂáveis, pipoca e algodão
doce. De jogos recreativos ao popular
slime, a criançada se divertiu entre
inúmeras brincadeiras.
A iniciativa da ACEG está marcado
no calendário de eventos da cidade e visa
estimular as vendas do comércio na
semana que antecede ao Dia das Crianças.
Nossos agradecimentos a
Secretaria de Cultura, Magic Lazer e Rádio
M e t ro p o l i t a n a p o r a p o i a re m e s s e
importante período para nosso comércio
local!

EM PAUTA

ACEG apresenta o Conselho das
Empreendedoras em cerimônia de posse

A

s principais lideranças
femininas de Guaratinguetá e cidades vizinhas prestigiaram o lançamento e posse do
Conselho da Mulher Empreendedora
(CMEG), realizado no aud itório da
Secretaria de Educação.
Com vínculo a ACEG mas de
caráter autônomo, o projeto visa
desenvolver iniciativas para o público
feminino ligado ao empreendedorismo,
possibilitando mais visibilidade nos
negócios.
A cerimônia contou com a
presença de Fádua Sleiman, vicepresidente do Conselho da Mulher
Empreendedora e da Cultura (CMEC) do
Estado de São Paulo, além do prefeito
Marcus Soliva, a secretária de Educação,
Elizabeth Sampaio, e a secretária de
Cultura, Aline Damásio.
O CMEG é uma iniciativa que
atende aos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) elaborados pela ONU,
sendo: ODS 5 – Igualdade de Gênero / ODS
8 – Emprego Digno e Crescimento
Econômico / ODS 10 – Redução das
Desigualdades.

PORTFÓLIO
Política da Qualidade
Representar a classe empresarial e oferecer produtos e serviços com
qualidade, atendendo suas reais necessidades, comprometendo-se em
atender os requisitos aplicáveis, buscando a melhoria contínua do sistema
de Gestão da Qualidade, dos produtos e serviços, bem como das
competências dos colaboradores.

Serviços
- 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.

Soluções
Empresariais
Formato treinamento

O ambiente para
grandes decisões!

A ACE Guaratinguetá oferece
a o s e m p re s á r i o s u m a m b i e n t e
acolhedor e completo para realizarem
suas reuniões. Localizado na Rua Nove
de Julho, o Salão Social é de fácil
acesso, entrada independente e ainda
possui ampla infraestrutura, como
mesas e cadeiras, ar-condicionado,
WiFi, banheiros e copa com geladeira e
freezer.
Destinado exclusivamente
para encontros corporativos, o Salão
atende a d iferentes objetivos e
formatos: auditório (para palestras),
treinamento, reunião, sala de aula,
variando assim a capacidade de
pessoas.
Os associados da ACEG têm o
benefício da isenção de taxa para até
duas horas de uso, sendo entre 9h e
17h. Conﬁra outros horários
disponíveis!
Comece hoje a utilizar o Salão
Social da ACEG e tenha a certeza de um
ambiente adequado para tomadas de
decisões.
Fale conosco: (12) 3128.2205
/ 3128.2200 / secretaria@
aceguaratingueta.com.br.

Formato sala da aula

Formato reunião

Formato auditório

CALENDÁRIO

AGENDA

NOVEMBRO
02 - Finados
09 - 1º Sábado após o 5º dia útil
15 - Proclamação da República

3 4 5 6 7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

Horário de
Funcionamento
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

CAFÉ & NEGÓCIOS
Data: 20 de novembro
Horário: a partir das 15h30
Público: empresários e gestores
Valor: gratuito
Local: Salão Social ACEG
Info e inscrições: (12) 3128.2215
ASSESSORIA EMPRESARIAL
Data: 28 de novembro
Horário: 09h às 12h
Valor: gratuita e exclusiva para
associados
Local: Sede ACEG
Info e agendamentos: (12)
3128.2215
TREINAMENTO BOA VISTA SCPC
Datas: 06, 13, 20, 27 de novembro
Horário: 14h às 17h
Local: Salão Social ACEG

Valor: gratuito
Informações: (12) 3128.2200
PARTICIPA GUARÁ - 4ª EDIÇÃO
Aberto, voltado aos moradores de
bairros próximos
Data: 23 de novembro
Horário: 9h às 13h
Local: Escola Municipal Professora Zezé
Figueiredo (Rua Professor Gastão Strang,
100 – Jardim Tamandaré –
Guaratinguetá)
SARAU DA CULTURA NEGRA*
Data: 20 de novembro
NOITE BONFIGLIO DE OLIVEIRA*
Data: 21 de novembro
*Realização: Secretaria da Cultura
/CulturaGuaratingueta
(12) 3122.4058
A programação está sujeita a alteração
SEBRAE
OFICINA: COMEÇAR BEM –
FORMALIZAÇÃO
Info: 07 de novembro
Horário:10h às 13h
Gratuito
Info: 21 de novembro
Horário: 14h às 17h
Gratuito
OFICINA: FLUXO DE CAIXA
Info: 08 de novembro
Horário: 14h às 16h - Gratuito
CURSO: NA MEDIDA FINANÇAS
Info: 19 a 21, 26, 27 de novembro
Horário:18h às 22h
Investimento: R$ 260,00

Convites a venda na ACEG
SERVIÇOS OFERECIDOS

EXAMES
- Admissional
- Demissional
- Periódico
- Retorno ao trabalho
- Mudança de função
- Consultoria Jurídica

- Acompanhamento
de perícia médica /
Risco Ambiental
- NR8 Ediﬁcações
- Arquitetura /
Engenharia

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

DOCUMENTOS
- PPRA
- PCMSO
- LTCAT
- PCMAT
- CIPA
- eSOCIAL
- PPP

Av. Pedro de Toledo, 315 - Vila Paraíba - Guaratinguetá
Tel. (12) 3035.2110 (12) 3013.5937
semetra.guara@gmail.com

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

Passeio ciclístico Apaexonados por
bike e abençoados por Frei Galvão

A

APAE de Guaratinguetá,
em parceria com a Tribo
da Trilha e a Secretaria
Municipal de Esportes, realizaram no
último dia 25 de Outubro, o primeiro
passeio ciclístico APAExonados por Bike e
Abençoados por Frei Galvão. Esse evento
foi criado a partir de uma iniciativa do Biker
Gustavo Vidal, carinhosamente conhecido
como Gustavo Abelha no meio ciclístico de
nossa cidade, que procurou o presidente
da APAE, Sr. João Vaz e sua diretoria,
apresentando a ideia de uma “pedalada”
solidária, onde ele mobilizaria os praticantes de trilhas com bikes, a participar e
também ajudar a APAE de Guaratinguetá.
Prontamente, a diretoria da
entidade aceitou o desaﬁo de, em
conjunto com os ciclistas e a sociedade
civil, planejar e efetivar mais esse evento de
grande importância e com o apelo para o
esporte e a saúde. Esse passe ciclístico foi
marcado inicialmente para o ano de 2018,
mas na véspera e no dia da sua realização,
choveu muito forte e os organizadores
foram obrigados a cancelar o passeio.
Após esse cancelamento, os organizadores
se reuniram e decidiram adiar para 2019 a
primeira edição do passeio ciclístico.
Durante os planejamentos para o
evento 2019, a Secretaria de Esportes de
Guaratinguetá se uniu ao grupo de
organizadores e transformou o Passeio
Ciclístico APAExonados por Bike e
Abençoados por Frei Galvão num evento
com apoio da Prefeitura de Guaratinguetá.
Formado o grupo deﬁnitivo que
organizaria o evento, iniciou-se a
preparação para que tudo desse certo no
dia do passeio ciclístico e foi o que
aconteceu, o passeio foi um sucesso e
promete se transformar em um evento
anual de grande destaque.
O s e c re t á r i o m u n i c i p a l d e
esportes, Sr. Joel Pinho, comemorou o
sucesso da primeira edição do Passeio

Ciclístico APAExonados por Bike e
Abençoados por Bike e disse: “Para nós,
da secretaria de esportes, foi muito
importante fazer essa parceria com a APAE
e a Tribo da Trilha, pois conseguimos
disponibilizar para a população de nossa
cidade, uma nova opção de evento
esportivo, valorizando a atividade física,
ajudando a APAE e recebendo as bênçãos
de São Frei Galvão.”
Já o presidente da APAE de
Guaratinguetá, Sr. João Vaz, ressaltou a
importância de ter um evento em prol da
entidade, que consegue reunir esportistas
e cidadãos comuns, juntos para a prática
de esporte e com espírito de solidariedade.
“Quando conseguimos reunir o poder
público, a iniciativa privada e os cidadãos,
para um evento que tem a solidariedade
como sua marca registrada, tudo conspira
para o sucesso, ainda mais quando esse
evento acontece no dia do primeiro santo
brasileiro, nascido em nossa cidade. Nossa
ideia é que o passeio ciclístico seja
realizado anualmente e traga uma opção
para que os munícipes possam ter uma
atividade nesse feriado que, infelizmente,
é somente municipal, em especial em anos
em que o dia 25 de outubro caia em dias
do meio da semana (terças, quartas e
quintas-feiras), quando, normalmente, as

pessoas não viajam e ﬁcam na cidade
buscando por o que fazer. Agora eles terão
uma ótima e saudável opção” disse o Sr.
João Vaz.

APAE de Guaratinguetá
anuncia a alteração da data
de retorno da feira da APAE
A diretoria da APAE de Guaratinguetá
comunica a todos os cidadãos de nossa
cidade, que alterou a data de retorno
da tradicional FEIRA DA APAE, que
inicialmente aconteceria entre os dias 7
e 10 de novembro de 2019. Alteração
se fez necessária para que a APAE e
seus atuais parceiros pudessem agregar
ao evento novas parcerias, inclusive
com empresas promotoras de vendas e
especialistas em eventos como a Feira
da APAE. O novo período em que a
Feira acontecerá é de 7 a 10 de maio de
2020. Essa nova data foi
estrategicamente escolhida, pois é o
mês em que a APAE de Guaratinguetá
comemora o seu aniversário, além de
ter também o do Dia das Mães, o que
acrescenta uma condição ainda mais
especial para o público que,
certamente, lotará o recinto de
exposições durante o evento.

Você Empresário
tem inadimplência
em sua ﬁrma?
Nós temos a solução:
CRC - Central de
Recuperação de Crédito

Informações: (12) 3128.2210
cobrança2@aceguaratingueta.com.br

CIA O
ÊN ISM
AGTUR
DE

desde 1991

(12) 3133-7088
loja@reidasbalancas.com

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

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

Empresário, ofereça ainda mais benefícios aos colaboradores
de sua empresa com o cartão ACCredito Convênio.
Garanta praticidade, economia e conforto nas compras.
Associado ACEG, faça parte da rede credenciada!
São muitas as vantagens de ser um parceiro da
ACCredito e ampliar o alcance de sua marca.

Alimentação

Vestuário

Galeria Nossa Senhora de Fátima
Rua Caramurus, 329 - Pedregulho - (12) 3122-2327
Mercado e Cia
Av. Min. Salgado Filho, 747 - Matadouro -(12) 3122-2614
Supermercado Colinas
Av. João Rodrigues Alckmin, 148 - Beira Rio - (12) 3123-1800
Supermercado Leão
Rua Caramurus, 659 - Pedregulho - (12) 3132-7960
Supermercado São Gonçalo
Rua Diacui, 140 - Jd. Coelho Neto - (12) 3125-4400

Dimarck (Cruzeiro)
Rua Jorge Tibiriçá, 469 - Centro - (12) 3144-0968
Dimarck (Guaratinguetá)
Rua Dr. Morais Filho, 140 - Centro - (12) 3122-3090
Dimarck (Lorena)
Rua Major Oliveira Borges, 107 - Centro - (12) 3153-2554
Se-An Junior
Rua Marechal Deodoro, 25, Centro - (12) 3132-4345

Refeição
Do Deck
Rua Marechal Deodoro, 108 - Centro - (12) 3133-2837
Doce Boutique Confeitaria Artesanal (Doceria)
Av. JK. de Oliveira, 351, Qt 005 - Campo do Galvão - (12) 3013-0600
Espetinho Goiânia
Rua Guaicurus, 220 - Jd. Coelho Neto - (12) 99730-6388
Ligue Pizza 1
Av. Pres. Vargas, 505 - Vila Paraíba - (12) 3125-9354
Mangiare Restaurante
Rua Faustino Moreira, 14 - Vila Molica - (12) 3013-7362
Padaria e Lanchonete Vale do Sol
Rua Florêncio Bernardes, 526 - Parque do Sol - (12) 3125-5339
Pizzas Danutti
Av. Ver. Aurea M. de Jesus Silva, 300 - Beira Rio I - (12) 3125-2815
Terraço Pizzaria
Av. Presidente Vargas, 639 - Vila Paraíba - (12) 3013-6385

Farmácias e Drogarias
Byoderma
Rua São Francisco, 334 - Centro - (12) 3132-4140
Center Drogas
Av. Reis Rui Barbosa, 135 - Santa Rita - (12) 3122-4080
Drogaria Mais Saúde
Rua India Paraguaçu, 40 - Nova Guará - (12) 3013-1030
G.S. Farma N. S. Aparecida
Rua Raul Pompeia, 136 - Vila Bela - (12) 3132-8700
G.S. Farma N. S. de Fátima (Guaratinguetá)
Rua Alfredo Lisboa, 41, Pq. Santa Clara - (12) 3133-3139
Lojão das Clínicas
Rua Francisco Santos Reis, 547 - Pedregulho - (12) 3125-6633
Pharma Express Center
Praça Sto. Antônio, 125 - Centro - (12) 3133-8855
Terapêutica Farmácia de Manipulação
Rua São Francisco, 207 - Centro - (12) 3133-2908

Gás e Água
Confiança Gás e Água
Rua Alexandre Fleming, 250 - Matadouro - (12) 3133-8837

Automotivo
Casa das Baterias
Rua Visconde de Guaratinguetá, 519 - Centro - (12) 3132-3459
WR Auto Peças
Rua Visconde de Guaratinguetá, 539 - Centro - (12) 3128-6700

Ótica
Ótica Macedo
Rua Dr. Martiniano, 50 - Centro - (12) 3122-3059
Ótica Ouriveraria Paulista
Rua Dr. Morais Filho, 50 - Centro - (12) 3122-3176
Óticas Aldo
Rua Comdor. Rois. Alves, 31 - Centro - (12) 2103-4137
Lusótica Guará
Rua Monsenhor Felippo, 35 - Centro- (12) 3132-2712

Comércio
Alquimia Perfumaria
Pça. Cons. Rois. Alves, 182 - Centro - (12) 3122-4508
Chopp Germânia
Av. Pedro de Toledo, 325 - Vila Paraíba - (12) 3122-2018
Empório 77 (Instrumentos Musicais)
Rua Joaquim Miguel, 77 - Centro - (12) 3122-2280

Salão de Beleza
Studio Vênus
Rua Durval Rocha, 134 - Vila Paraíba - (12) 3126-1144

Papelaria
Bazar Maia
Rua Joaquim Maia, 331 - Pedregulho - (12) 3122-4557
Papelaria Raw
Rua Comdor. Rois. Alves, 30 - Centro - (12) 3122-3792
Av. João Pessoa, 1764 - Pedregulho - (12) 3133-3512
Papelaria Trianon (Lorena)
Rua Duque de Caxias, 89 - Centro - (12) 3157-6086
Regis Papelaria
Pça. Cons. Rois. Alves, 175 - Centro - (12) 98153-5644

Entre em contato com o Marcos Arcanjo: (12) 3128.2200 / 98274.0021 - email: servicos@aceguaratingueta.com.br

