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ACONTECEU

ACE Guaratinguetá

01. Com apoio da ACEG, Guaratinguetá recebeu a Carreta da Gestão e Inovação, entre os 
dias 26 de fevereiro e 02 de março. 01.1 Na sala de aula itinerante, empreendedores 
compartilharam conhecimentos sobre diversos temas relacionados à gestão financeira, 
planejamento, vendas e outros. 01.2 Representantes da ACEG, Parque Tecnológico, 
Prefeitura de Guaratinguetá, Sebrae-SP e Senac. 02. Você possui dificuldades na gestão 
de sua empresa e não sabe como resolver? Faça como os proprietários da Imobiliária 
Habit, Flávia e Maurício, venha conversar com quem entende e pode te ajudar a 
solucionar (serviço gratuito e exclusivo aos associados). 03. Comissão de Natal da ACEG, 
representada por diretores e colaboradores da Entidade, reuniu-se a fim de planejar 
propostas para o Natal 2018 em Guaratinguetá. 04. Representantes do Conselho 
Municipal de Turismo (COMTUR) de Guaratinguetá, durante reunião realizada no Salão 
Social da ACEG. Mais uma parceria entre ACEG e COMTUR, em prol do fortalecimento do 
turismo local. 4.1 Luiz Antonio (Comtur), Anderson (SENAC), Ricardo (ACEG) e Felício 
(Sec. Turismo). 05. É tempo de comemoração para a ACEG, afinal, os colaboradores 
Marcos, Camila, Ivo, Gisele e Marília comemoraram 1, 2, 4, 10 e 14 anos de trabalho na 
entidade, respectivamente.06, A Equipe ACEG ainda tem outro motivo para comemorar: 
a colaboradora Conceição completou 6 anos de dedicação aos trabalhos da entidade. 
Desejamos uma ótima recuperação e que logo possa voltar para continuarmos juntos 
contribuindo para o desenvolvimento da cidade. 07. Especial Guaratinguetá: mais uma 
gravação realizada com sucesso para o programa Vale Shop da TV Band Vale. 
Empresário guaratinguetaense, você quer apresentar os diferenciais da sua empresa na 
tela da emissora? A parceria entre ACEG e Vale Shop oferece o melhor custo beneficio 
para você! 08. Liquida Guará: a ACEG promoveu 6 dias de liquidação na cidade, 
fomentando as vendas do comércio local. 8.1 Durante a realização do Liquida Guará, a 
Entidade promoveu um evento gastronômico na Praça Conselheiro Rodrigues Alves, 
atraindo consumidores da cidade e região. 8.2, Luiz Antonio (COMTUR), Ricardo (ACEG), 
Hedilaine e Iosef (EMSEL) prestigiando o Liquida Guará. 8.3, Equipe de colaboradores e 
alunos do SENAC Guaratinguetá, prestando relevantes serviços gratuitamente à 
população, no evento Liquida Guará.
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EM PAUTA

ACE Guaratinguetá

 Segunda data mais importante 

do calendário anual para o comércio, o 

Dia das Mães em Guaratinguetá 

contará com a tradicional campanha 

promocional da Associação Comercial 

e Empresarial de Guaratinguetá 

(ACEG), que traz a expectativa de 

aquecimento das vendas no comércio 

local.

 O lançamento será feito na 

segunda-feira, 23 de abril, e o encer-

ramento com sorteio dos prêmios no 

sábado, 19 de maio, na Praça Conselheiro 

Rodrigues Alves. Nesta edição, a ação 

promocional oferecerá 10 vales-compras 

de R$ 300,00 cada.

 “Para o Dia das Mães 2018, mant-

ivemos nossa estratégia de prêmios em 

vales-compras, iniciativa que beneficiará 

diretamente as lojas participantes, com o 

retorno dos prêmios ao caixa da empresa, 

uma vez que os vales-compras só pode-

rão ser utilizados nos estabelecimentos 

aderentes à ação promocional, além de 

beneficiar o consumidor que poderá 

usufruir do prêmio conforme suas neces-

sidades.”, explicou a gerente executiva da 

entidade, Edluce Silva.

 Segundo o presidente da ACEG, 

Ricardo Teberga, as ações promocionais 

da entidade têm por objetivo reforçar a 

imagem do município como um dos mais 

atraentes polos comerciais da região, ao 

mesmo tempo em que beneficia o 

consumidor e cria a possibilidade de 

aumento das vendas.

 “Neste Dia das Mães, projetamos 

uma alta entre 2% e 4% em relação ao ano 

passado. O movimento de vendas do 

comércio continua crescendo em 2018 e, 

depois do Natal, essa é a segunda data 

mais forte para o setor. É importante que o 

comerciante esteja preparado para apro-

veitar as oportuni-

dades, por exemplo, 

part ic ipando desta 

ação promocional e 

oferecendo mais esse 

diferencial para seus 

clientes”, declarou o 

presidente da ACEG, 

Ricardo Teberga.

VENDAS DO VAREJO CONTINUAM 

CRESCENDO EM 2018

 De acordo com dados do Institu-

to Brasileiro de Economia e Estatística 

(IBGE), em nível nacional, as vendas do 

varejo restrito (que não considera veículos 

e materiais de contribuição) cresceram 

3,2% em janeiro, em relação ao mesmo 

período de 2017. O aumento superou as 

expectativas do mercado (2,5%) e confi-

gurou a 10ª alta consecutiva. Consideran-

do o varejo ampliado (que inclui todos os 

segmentos), o aumento chegou a 6,5%, 

mantendo-se a mesma base de com-

paração.

 Nos resultados acumulados nos 

últimos 12 meses, ambos os tipos de 

comércio mostraram desempenho 

positivo (2,5% no varejo restrito e 4,6% no 

varejo ampliado). “Livres de qualquer 

efeito sazonal ou diferença do número de 

dias úteis, os resultados acumulados nos 

últimos 12 meses, sem dúvida alguma 

Minha Mãe é nota 10: 
ACEG lança campanha 

promocional para 
fomentar as vendas

marcaram de forma mais clara a trajetória 

de retomada do setor, que deve ser cada 

vez mais intensa nos próximos meses, 

paralelo à continuidade dos crescimentos 

do emprego, da renda e do crédito”, 

declarou Ricardo Teberga.

 Na capital paulista, um dos 

principais termômetros para o varejo em 

geral, o movimento de vendas subiu em 

média 5,1% na primeira quinzena de 

março, na comparação com o mesmo 

período do ano passado, segundo a 

Associação Comercial de São Paulo 

(ACSP). O resultado foi puxado pelas 

comercializações a prazo, que cresceram 

10,1%, enquanto as vendas à vista 

permaneceram estáveis (0,1%), conforme 

dados do Balanço de Vendas da 

entidade.

 Para o presidente da ACEG, uma 

medida positiva que deve continuar 

favorecendo esse movimento de 

ascensão da economia brasileira foi 

adotado na última quarta-feira (21/03), 

quando o Comitê de Política Monetária 

(Copom), do Banco Central, fez um corte 

de 0,25 ponto percentual na taxa básica 

de juros (Selic), que foi de 6,75% para 6,5%. 

Visto que, quando a inflação e os juros 

estão baixos, aumenta-se o poder de 

compra dos salários dos consumidores 

que podem passar a consumir mais, 

principalmente em períodos festivos 

como o Dia das Mães.

VARIAÇÃO DAS VENDAS DO VAREJO
JANEIRO 18/17 E ACUMULADA EM 12 MESES (%)

JANEIRO 18/17 12 MESES

Varejo Ampliado

Veículos

Material de Construção

Varejo Restrito

Móveis e Eletrodomésticos

Tecidos, Vestuário e Calçados

Equip. e Mat. Escritório, Informática e Comunicação

Hiper, Supermercados, Prods. Alim., Bebidas e Fumo

Artigos Farmacêuticos, Med., Ortop. e de Perfumaria

Outros artigos de uso pessal e Doméstico

6,5

18,2

7,3

3,2

5,3

0,2

4,2

3,1

5,4

10,5

4,6

4,5

9,4

2,5

9,6

7,7

-2,3

1,7

3,1

3,2

Fonte: IBGE    *Abrangência: Nacional
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Projetos sociais esperam a destinação solidária do seu IR

 A Associação Comercial e 

Empresarial de Guaratinguetá (ACEG) 

reforça o pedido junto às Pessoas 

Físicas e Jurídicas do município em 

prol da destinação solidária do 

Imposto de Renda (IR).

 O prazo de prestar contas à 

Receita Federal chegou, mas o que muita 

gente não sabe é que parte do IR devido 

pode ser destinada para reforçar o caixa 

do Fundo Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente (FUMCAD), em 

Guaratinguetá.

 A pessoa física que deseja doar 

parte do Imposto de Renda ao FUMCAD, 

referente ao ano corrente 2017, ainda 

pode fazê-la até o fim do prazo de 

entrega da Declaração de Ajustes Anual – 

próximo dia 30 de abril – mas ficam 

restritas a 3% do valor devido.

 A possibilidade está prevista na 

Lei nº 8.069/1990, no artigo 260, 

segundo o qual “os contribuintes poderão 

efetuar doações aos Fundos dos Direitos 

da Criança e do Adolescente nacional, 

distr i tal ,  estaduais ou municipais , 

devidamente comprovadas, sendo essas 

integralmente deduzidas do imposto de 

renda”.

 No entanto, é importante ob-

servar que a lei estabelece limites para as 

doações. Se a doa-

ção for realizada 

dentro do ano de 

referência, pessoas 

jurídicas tributadas 

com base no Lucro 

Real podem desti-

nar até 1% do IR 

devido aos fundos 

– em valores, esse 

percentual se torna 

bastante significa-

tivo, já que apenas 

as grandes corpo-

rações adotam esta 

forma de tributa-

ção.

 Pessoas físicas 

podem doar até 6% 

do IR devido, caso 

faça as doações até 

31/12/2018 (ano 

de referência). Caso 

opte por contribuir 

até o prazo da Declaração de Ajuste 

Anual, em 2019, o percentual passa a ser 

de apenas 3% do imposto devido.

 Mesmo sendo um procedimento 

legal, muitos contribuintes não fazem 

essa destinação solidária por receio de 

caírem na malha fina. “Na prática, o que 

muda é o destino do valor, que, ao invés 

de ser enviado ao governo em forma de 

imposto, vai para o fundo e ajuda projetos 

sociais realizados em nosso município, 

podendo alcançar avanços sociais 

expressivos”, declarou o presidente da 

ACEG, Ricardo Teberga.

 A doação de parte do IR para o 

FUMCAD não representa benefício fiscal 

ao contribuinte. Ou seja, se ele tem R$ 

900,00 de imposto a pagar e doou R$ 

50,00 ao FUMCAD, terá de pagar 

somente R$ 850,00 à Receita Federal. 

Ainda que não reduza o valor de imposto 

devido, é uma possibilidade de fomentar 

a cidadania, possibilitando que uma parte 

seja repassada para projetos sociais.

 Para a Delegada do Conselho 

Regional de Contabilidade (CRC-SP) e 

Diretora da ACEG, Beatriz Fialho Bonini, 

é comum que o procedimento de des-

tinação do IR aos fundos provoque muitas 

dúvidas na cabeça do contribuinte. Por 

isso, recomenda-se o auxílio dos pro-

fissionais da contabilidade que oferecem 

toda orientação sobre como calcular o 

imposto devido e realizar essa des-

tinação solidária.

E.M. – Empresário Moderno: Qual 

procedimento deve ser adotado pela 

pessoa física que deseja destinar 

parte do Imposto de Renda 2017?

CMDCA – Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente: 

Para as doações efetuadas até o dia 30 de 

abril, com o vencimento da primeira quota 

ou quota única do imposto, o valor é 

limitado em 3% até esta data. Para isso, o 

primeiro passo é preencher a declaração 

modelo completa. Escolha a opção “Por 

Deduções Legais” e não “Por Desconto 

Simpl ificado” ,  lança todo os seus 

rendimentos e deixa a doção para o final 

do preenchimento da declaração. Em 

seguida entra na aba “Doações Dire-

tamente na Declaração – ECA”, que fica 

no Resumo da Declaração no programa, 

selecione o tipo Municipal, e depois o 

Estado de SP – São Paulo, e a cidade de 

Guaratinguetá. Por fim, informe o valor da 

doação que deve ser dentro do limite de 

dedução, calculado automaticamente 

pelo software. O programa emitirá um 

DARF, sob o código 3351, que deve ser 

pago em dinheiro, nas agências bancárias 

ou pelos meios eletrônicos oferecidos 

pelo banco. O pagamento deve ser feito 

até o último dia da entrega da declaração. 

Quem fez a doação no ano passado 

poderá abater o valor doado na de-

claração deste ano.

E.M.: Em relação à destinação ao 

longo do ano, na qual a pessoa física 

pode destinar até 6% e a pessoa 

jurídica 1% do imposto devido, como 

deve ser feito?

CMDCA: O repasse pode ser feito por 

depósito bancário na conta do Fundo 

Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente ,  banco 104  –  Ca ixa 

Econômica Federal, Agência 0306, Conta 

Corrente: 82-8, CNPJ: 18.98.042/0001-00, 

assim que concluir a transação, o 

contribuinte deve entrar em contato com 

o CMDCA, pelo telefone: 3122-2818/3133-
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2163, nas secretarias dos conselhos 

que fica na Secretaria Municipal de 

Assistência Social, Rua Dom Bosco, nº 

07, São Benedito, que emitirá um 

comprovante de doação. É preciso 

guardar os comprovantes dessas 

doações para deduzi-las poste-

riormente na Declaração de Ajuste 

Anual, realizada no ano seguinte, 

sempre nos limites 6% pessoas físicas, 

e de 1% empresas jurídicas de lucro 

real.

- E.M.: Qual o destino da doação?

CMDCA: Os recursos doados ao 

FUMCAD são geridos pelo CMDCA, 

constituído de forma paritária entre 

governo e sociedade civil. É ele quem 

decide coletivamente como serão 

aplicados os recursos, que por lei 

devem ser para o desenvolvimento de 

programas e serviços complementa-

res ou inovadores da política de 

promoção, proteção, defesa e at-

endimento dos direitos da criança e do 

adolescente desenvolv idos por 

organ izações soc ia is .  Em Gua-

ratinguetá são cerca de 30 institui-

ções devidamente registradas no 

CMDCA como Equoterapia Arte e 

Vida, Obra Auxiliar da Santa Cruz, 

Projeto da Fazenda Esperança, Casa do 

P u r í s s i m o  C o r a ç ã o  d e  M a r i a , 

Comunidade Anuncia-Me, APAE, 

Instituto Lucas Amoroso, Grupo da 

Fraternidade Irmãos Altino, Projeto 

Guri, entre outras. Além de progra-

mas e projetos de pesquisa, de estudos, 

elaboração de diagnósticos, siste-

mas de informa-ções, monitora-

mento e aval iação das pol ít icas 

públicas de promoção, proteção, 

defesa e atendimento dos direitos da 

criança e do adolescente; desen-

volvimento de programas e projetos de 

comunicação, campanhas educativas, 

publicações, divulgação das ações de 

p romoção ,  p ro teção ,  de fesa  e 

atendimento dos direitos da criança e 

do adolescente.

 Mais Informações sobre o 

CMDCA e a doação para os projetos 

sociais podem ser obtidas pelo e-mail 

cmdca@guaratingueta.sp.gov.br ou 

telefone (12) 3122-2818.

 A DME é uma obrigação 

mensal para PF e PJ que tenham 

recebido valores em espécie cuja 

soma seja igual ou superior a R$ 

30.000,00 (preciso dessa informa-

ção como subtítulo, em vez de 1º 

parágrafo).

 O prazo para entrega da 

Declaração de Operações Liquidadas 

com Moeda em Espécie (DME) , 

referente a  fatos  ocorr idos em 

março/2018, termina às 23h59m59s - 

horário de Brasília - na segunda-feira, 

30 de abril, último dia útil do mês. A 

não apresentação ou a apresentação 

fora do prazo sujeitam o declarante à 

multa.

 Por meio da Instrução Nor-

mativa nº 1.761/2017, a prestação de in-

formações à Receita Federal do 

Brasil (RFB) é obrigatória, desde 

janeiro/2018, para pessoas físicas e 

jurídicas residentes em todo o território 

nacional bras i le i ro ,  que tenham 

recebido valores em espécie cuja soma 

seja igual ou superior a R$ 30.000. Em 

caso de operação liquidada em moeda 

estrangeira, será feita a conversão da 

operação para reais.

 Trata-se de informações re-

lativas a uma operação liquidada, total 

o u  p a r c i a l m e n t e ,  e m  e s p é c i e , 

decorrente de alienação ou cessão 

onerosa ou gratuita de bens e direitos, 

de prestação de serviços, de aluguel ou 

de outras operações que envolvam 

transferência de moeda em espécie, 

prestada à Secretaria da RFB, por meio 

de formulário eletrônico.

 A obrigação relativa à DME 

não se aplica a operações realizadas 

em instituições financeiras, nem em 

outras instituições autorizadas a 

funcionar pelo Banco Central do Brasil. 

As demais operações realizadas - 

sejam com pessoas físicas ou jurídicas 

– que envolvam liquidação com moeda 

em espécie devem ser informadas por 

meio da DME.

 Já existia um controle de todas 

as movimentações financeiras por 

meio eletrônico, faltava ao governo 

brasi leiro o controle de valores 

transitados em espécie. O objetivo 

dessa obrigatoriedade é combater a 

sonegação, corrupção e lavagem de 

dinheiro, visto que a autoridade 

tributária terá mais controle dos valores 

em espécie movimentados por 

pessoas físicas e jurídicas.

 “É importante destacar que o 

acesso à DME é sempre feito por 

certificado digital e-CPF ou e-CNPJ, 

se você ainda não possui, entre em 

contato com a ACEG pelo telefone 

(12) 3128-2200, a compra e o agen-

damento para val idação podem 

ser feitos diretamente pelo site 

www.aceguaratingueta.com.br”, enfa-

tizou a gerente executiva da ACEG, 

Edluce Silva.

 A Receita Federal do Brasil 

disponibiliza um manual da DME, 

orientando sobre as obrigações, 

características e informações a serem 

prestadas .  Você pode ba ixá- lo 

gratuitamente no site idg.receita.

fazenda.gov.br.

DME: Receita Federal alerta 
para o prazo de entrega
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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

-  Segurança do Trabalho

-  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

ACE Guaratinguetá

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



Perfumes e Cosméticos
Nacionais e Importados

Linha Profissional para Tratamento de Beleza

Rua Dr. Moraes Filho, 55
Tel. (12) 3132.5813

BYODERMABYODERMABYODERMA

Rua São Francisco, 334 - Centro - Guaratinguetá

Tel. (12) 3132.4140/ 3133.4077/ 3122.5712

byoderma.guara@gmail.com

Farmácia de Manipulação

PRODUTOS E MEDICAMENTOS DE QUALIDADE, 

ATENDIMENTO DIFERENCIADO E 

ESTACIONAMENTO EXCLUSIVO.

09

AGENDA

ACE Guaratinguetá

ASSESSORIA EMPRESARIAL

Data: 19/04

Horário: 14h30 às 17h

Local: Salão ACEG

Valor: Gratuita e Exclusiva para 
associados

Mais informações: (12) 3128-2215

REUNIÃO DO GRUPO DE APOIO AOS 
FAMILIARES DA PESSOA COM A DOENÇA 
DE ALZHEIMER

Data: 28/04

Horário: 14h às 16h30

Local: Salão Social ACE Guaratinguetá

Tema: Orientações fonoaudiológicas na 
doença de Alzheimer (DA) / Relato de 
experiência e espaço para dúvidas

Evento Gratuito

Mais informações: abrazguaratingueta

@gmail.com

CURSO: SCPC

Data: 12 e 26/04

Horário: 09h30 às 11h30

Local: Salão ACEG

Valor: Gratuito

Objetivo: Capacitar o novo associado na 
utilização do sistema online de SCPC e 
reciclar os associados que já utilizam essa 
ferramenta, para realização de consultas 
e manutenção de registros de débitos.

Informações e Inscrições: (12) 3128-2200

INVEST GUARÁ

Data: 12/04

Local: Hotel Clube dos 500 – Rod. Pres. 
Dutra Km – 60 – Salão Seringueira

Programação:

14h30 – Abertura Prefeito Municipal e 
Presidente da Câmara

14h45 – Leis de incentivo

15h00 – Empresas de Guaratinguetá

15h30 – Sebrae encadeamento produ-
tivo: Programa Corporativo Sebrae-SP

15h45 – EDP Infraestrutura

16h00 – Comgás Infraestrutura

16h15 – SAEG Infraestrutura

16h30 – INVESTSP

16h45 – Café empresarial Inscrições: 
www.eventbrite.com.br (Invest Guará)

OFICINA: COMEÇAR BEM – 
FORMALIZAÇÃO

Data: 05/04

Horário: 10h às 12h

Data: 12/04

Horário: 14h30 às 16h30

Data: 19/04

Horário: 10h às 12h

Data: 26/04

Horário: 14h30 às 16h30

Data: 03/05

Horário: 10h às 12h

Local: Sebrae Guaratinguetá

Investimento: Gratuita

Informações e Inscrições: (12) 3128-9600 
/ 98141-6400

OFICINA: FLUXO DE CAIXA

Data: 25/04

Horário: 14h às 16h

Local: Sebrae Guaratinguetá

Investimento: Gratuita

Informações e Inscrições: (12) 3128-9600 
/ 98141-6400

NA MEDIDA: GESTÃO FINANCEIRA

Data: 23, 24, 25, 26 e 27/04

Horário: 18h às 22h

Local: Sebrae Guaratinguetá

Investimento: R$ 260,00

Informações e Inscrições: (12) 3128-9600 
/ 98141-6400

FEIRA DO EMPREENDEDOR 2018

O Associativismo é a bandeira 
para uma sociedade de resultados! 

CALENDÁRIO

NOVOS ASSOCIADOS

02 -  São Benedito
07 - 1º Sábado após o 5º útil

21 - Tiradentes

ABRIL

Das 9h às 22h

Das 9h às 18h

Das 10h às 18h

Das 9h às 13h

Leandro Correa Simões 
(Consultoria e Assessoria 

em Segurança do Trabalho)
(12) 3122.4356

Data: 07 a 10/04

Horário: 10h às 21h

Local: Parque Anhembi – São Paulo

Investimento: Gratuita

Informações e Inscrições: (12) 3128-9600 
/ 98141-6400



ESPAÇO SOCIAL

Embaixada do Morro homenageia os 
50 anos da APAE de Guaratinguetá

ACE Guaratinguetá

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

 Em uma noite emocionante, 

repleta de homenagens e muito boni-

ta, a Escola de Samba Embaixada do 

Morro, homenageou os 50 anos da 

APAE de Guaratinguetá em seu desfile 

na avenida carnaval 2018. Foram cer-

ca de uma hora de muita festa e sam-

ba no pé, inclusive com as participa-

ções de vários alunos/assistidos da 

APAE.

 Com muita visão social e amor 

no coração, a diretoria da Embaixada, 

através de seu presidente Reinaldo Cesar 

Vieira Martins, o conhecido “Tarzan”, 

decidiu homenagear essa entidade social 

que comemora seus 50 em 2018 e que 

faz jus à todo carinho e reconheci-

mento da sociedade de nossa 

cidade. Tarzan disse; “Fiquei muito 

emocionado ao ver a minha escola 

do coração, desfilar homena-

geando uma outra entidade que 

eu também apoio e acredito no 

seu trabalho, pois são 50 anos de 

trabalhos muito bem feitos e com 

excelência nos atendimentos aos 

s e u s  m a i s  d e  2 5 0  a l u n o s /

assistidos. Estamos orgulhosos do 

desfile que fizemos e acredito que 

todas as pessoas que estavam na 

avenida carnaval, também ficaram 

emocionadas com essa homenagem.”

 O presidente das APAE, Sr. João 

Vaz, também manifestou sua emoção ao 

ver e participar do desfile da escola de 

samba Embaixada do Morro. João Vaz 

disse: “Desde que o presidente Tarzan me 

informou que a APAE de Guaratinguetá 

seria homenageada no enredo do 

carnaval 2018, eu comecei a imaginar 

como seria ver as pessoas que lotaram as 

arquibancadas e camarotes da avenida 

carnaval, baterem palmas e cantarem o 

samba enredo que tinha o refrão...Eu sinto 

meu corpo todo arrepiado e meu coração 

batendo APAExonado. Realmente todos 

ficaram com o corpo arrepiado. Foi uma 

emoção totalmente diferenciada e que 

dificilmente sentirei novamente com 

tanta intensidade.” 

 Vaz ainda fez um agradecimento 

ao presidente, diretores e toda a 

comunidade vermelha e branco do 

Morro: “Não posso deixar de agradecer, 

do fundo do meu coração, à todos 

aqueles que compõem a diretoria da 

Embaixada do Morro, bem como à todos 

aqueles que amam e apoiam essa escola 

de samba, que tem uma currículo lindo e 

repleto de conquistas. Em nome da APAE 

e de todos os seus alunos/Assistidos, o 

nosso muito obrigado à todos que 

participaram desse momento lindo na 

história da APAE de Guaratinguetá, 

que em ano de 2018 completa 

50 anos de atuação, com exce-

lência nos serviços e atendi-

mentos prestados às pessoas 

com deficiências intelectuais e 

múltiplas.”

 O resultado oficial dos quesitos 

avaliados pelos juízes no carnaval 

2018 de Guaratinguetá, colocou 

a Escola de Samba Embaixada do 

Morro em terceiro lugar, mas no 

quesito emoção, não restaram 

dúvidas, as campeãs foram a 

Embaixada e a APAE.



Rua Joaquim Miguel, 105 - Sala 05 - Térreo

Terapia Cognitivo - Comportamental

(12) 2103.0985 / (12) 99775-5375
camilamiranda91@hotmail.com

Atendimento 
Unimed

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

Revendedor Autorizado

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

Centro - Guaratinguetá/SP

(12) 3133-7088
loja@reidasbalancas.com

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

ENCONTRE

ACE Guaratinguetá

Não corra riscos, faça seu certificado 
digital com quem é líder no mercado

Em 2018, a microempresa e a empresa de 
pequeno porte que  tiver empregado 

necessitará de Certificado Digital para cumprir 
com as obrigações da GFIP ou do eSocial.

 
 Fale conosco

(12) 3128-2200

NA BOA,



3128.4544

3132.4955

3132.1042

3125.6654Yázigi

FATEA

UNISAL  3159.2033

Wizard Idiomas Guaratinguetá

Escola do Comércio
2124.2818
3122.3987

FHO/UNIARARAS (19) 3543.3136Instituição de Ensino Superior - EAD

3128.2219

3128.6600

3125.1571Curso JV

3132.1544

Curso Preparatório

3133.8181
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

Terapia Cognitiva Comportamental

Bruna Baracho Zanetin

Pedro Ricardo Guimarães Veras 99153.8777

Camila Pereira de Miranda Atendimento Clínico e Consultoria 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 VANTAGENS

3132.8085

3125.6449

3122.3059
3132.3905Ótica do Zé Ótica
3122.2715Palácio dos Colchões

98195.9986

3133.4077
3122.3979
3122.3100
3133.8855

3133.2908

3133.5304

3133.8118
Colégio Alberto Einstein 3128.3000

2131.3850Colégio Tableau

Curso Profissionalizante

UNITAU EAD 3629.2992EAD - Graduação
Curso de Idiomas 3125.4582
Curso de Idiomas

Sérgio Franklin S. Cunha

Village 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

Auto Moto Escola Vitória 3125.7454Aulas de direção - Carro e Moto

99732.6692Nilda Violante Consultoria e Palestra Comportamental

Rubinho Seguros Seguros 3132.1988

Sicredi 3013.9353Linhas de Crédito e Taxas Especiais

Marcas e Patentes

#

Atualiza Gestão de Treinamentos 9.9782.2100Coaching, Consultoria e Assessoria

3125.1244/3125.7846
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Salão Stylus Salão de Beleza 3122.2881

ACE Guaratinguetá

Federal Invest 2103.1200Soluções Financeiras/Factoring

3132.6345Colégio Girassol

Rede de Descontos
 e Vantagens

Já economizou hoje? 
Associados, funcionários e dependentes:

Utilizem a rede de vantagens e descontos ACEG.

www.aceguaratingueta.com.br/redevantagens

Associado:
FAÇA PARTE DESSA REDE VOCÊ TAMBÉM!!!

BANCOS/ FINANCEIRAS

PLANOS DE SAÚDE

SERVIÇOS

OdontoClinic

ACEG
Sincomércio

Locação de Sala: Eventos Corporativos

DENTISTA

Maurício Rangel Seixas Clínica Geral/Ortodontista

ESPAÇO PARA EVENTOS

Locação de Sala: Eventos Corporativos/Festas

FARMÁCIAS

Byoderma Farmácia de Manipulação

Byopharmacy Farmácia de Manipulação

Farmavale Farmácia de Manipulação
Pharma Express Center Farmácia de Manipulação

Terapêutica Farmácia de Manipulação

INSTITUIÇÕES DE ENSINO
Alecrim Espaço de Artes Terapia Arte, Terapia e Cursos

CNA - Guaratinguetá Curso de Idiomas

AMIGA Eventos, Festas, Cursos e Treinamentos

Laboratório Médico Vital Brasil

Imunocenter Vacinas

Usisaude Clínica Médica

Instituto Santa Rosa

Laboratório Santa Paula

CLÍNICAS/LABORATÓRIOS

Gastroclínica - Guaratinguetá
Vacinas e Imunização Humana

Laboratório de Análise e Exames por Imagem

Laboratório de Análises Clínicas
Laboratório de Análises Clínicas

COMÉRCIO

Ótica Macedo Ótica

3132.3953

3132.1786
3132.3953

3132.1591
3132.3524

3132.3524
Pediatria

Ginecologista

Obstetrícia/Ginecologia
Cardiologista
Cardiologista

Atendimento Clínico 99705.4311

MÉDICOS

PSICÓLOGOS

3132.3953DermatologistaIOVALE - Instituo de Olhos do Vale Clinica Médica e Exames de Olhos 2103.3800/98124.1919

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

