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EDITORIAL

Caro Leitor,
 No 5º encontro das indús-
trias, promovido pela ACEG no dia 28 
de julho, assistimos a quatro palestras, 
além de uma apresentação do 
Instituto Ayrton Senna, que agre-
garam importantes valores profis-
sionais a todos os presentes.
 O tema central da quinta edi-
ção foi oportuno para discutirmos a 
situação econômica do país, e também 
mostrarmos soluções inteligentes 
para o aproveitamento de todas as 
oportunidades.
 A palestrante e economista 
Victoria Coates Werneck apresentou 
números oficiais que comprovam o 
cenário econômico predominante nos 
últimos meses. Mas mesmo com uma 
projeção lenta de melhoria e retomada 
econômica, presenciamos exemplos de 
que é possível as coisas darem certo, 
apesar de tudo.
 Vimos os cinco comporta-
mentos de excelência aplicados na 
multinacional BASF; a história de per-
severança e trabalho do Grupo 
LIEHBERR no Brasil; as tendências 
mundiais de tecnologia e marketing 
para micro e pequenas empresas, 
apresentadas pelo SEBRAE, bem 

como, a esperança na apresentação do 
Instituto Ayrton Senna.
 Na ACEG, nós sempre busca-
mos estratégias inteligentes para 
superação das adversidades. Por isso, 
em agosto, lançaremos quatro novos 
serviços aos associados e a todos os 
profissionais da região.
 O Certificado de Origem, uma 
parceria entre ACEG e Federação das 
Associações Comerciais do Estado de 
São Paulo - FACESP, vai atender as 
necessidades das pequenas, médias e 
grandes empresas da região que ex-
portam para o exterior. O atendimento 
vai ser de segunda a sexta, das 8h às 
12h, com agendamentos prévios.
 A Medicina e Segurança do 
Trabalho, parceria entre ACEG e 
Semetra, vai atender as necessidades 
de todas as empresas, com foco no pe-
queno empresário, pois as grandes e 
médias, geralmente, já tem uma empre-
sa contratada. Mas isso não quer dizer 
que não possam usufruir, podem, afinal, 
teremos custo muito acessível.
 O serviço mais esperado é o 
Posto de Atendimento da Junta 
Comercial do Estado de São Paulo – 
JUCESP, uma vez que o posto mais 
próximo está localizado em Pinda-

monhangaba. Esse serviço facilitará a 
abertura de empresas no município, 
com mais agilidade e redução de 
custos.
 E as novidades não param por 
aí. A partir de agosto, os nossos 
associados e os empresários de 
Guaratinguetá também contarão com 
descontos em cursos à distância 
oferecidos pelo Portal UOL. Esse 
serviço é fruto de uma parceria entre a 
FACESP e a UOL, para atualização dos 
profissionais do comércio, com cursos 
rápidos e com descontos exclusivos.
 Parafraseando Chris Grosser, 
“Oportunidades não surgem. É você 
que as cria”. Carregue essa mensagem 
com você e vá em direção àquele 
objetivo que te motiva a estar nesse 
mundo, lembrando-se que o futuro é 
agora.

 Mais um dia dos pais se 
aproximando e, claro, não po-
deríamos deixar de dedicar um 
espaço e algumas palavras sobre 
este dia tão importante.
 Apesar de ser um dia impor-
tante para o comércio, me reservo 
em dissertar em poucas e singelas 
palavras sobre a importância dos 
pais na vida dos filhos!
 Costumam ser nove meses 
de espera, uma reorganização da 
vida, novas perspectivas, diversas 
consultas de pré-natal e outros 
planos. É, ser pai não é fácil. A espera 
do filho também deve ser vivida de 
forma intensa pelo pai, sendo ele 
biológico ou não. Os benefícios 
desse envolvimento são importantes 
para a família.
 Compartilhar as experiências 
em cada etapa da vida dos filhos gera 
vínculos afetivos saudáveis e maior 

qualidade de vida para todos. Ser 
pai é compartilhar, é exercer o 
direito à licença paternidade, 
estimular o aleitamento materno 
e apoiar a sua parceira, dividindo 
os prazeres e os afazeres.
 Um pai é...: Alguém para 
se orgulhar, alguém para se 
agradecer, e, especialmente, 
alguém para se amar.
 Desejo um super dia dos 
pais para vocês que são os super 
heróis dos filhos!!! Parabéns a 
cada um de vocês!!!
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ACEG promove o IV Festival 
de Tira Gosto em Guaratinguetá

 A Associação Comercial e 
Empresarial de Guaratinguetá 
promoverá o IV Festival de Tira 
Gosto, de 11 a 14 de agosto, das 10h 
às 22h, na Praça Conselheiro 
Rodrigues Alves, no centro da 
cidade. O evento visa promover a 
gastronomia local, oferecer maior 
visibilidade a bares e restaurantes do 
município e estimular o comércio 
durante a semana que antecede o 
Dia dos Pais.
 A 4ª edição contará com a 
presença de dez estabelecimentos, 
oferecendo o melhor da gastronomia 
de boteco, sendo eles: Mangiare 
Restaurante, Acarajé da Anna 
Baiana, Esquina do Churrasco, 
Espaço Gourmet, O Quintal Real, 
Salgados do Miro, Paçoca do Agos-
tinho, Quitutes Val e Lu e  Sabor de 

Minas. 
 Segundo o 
presidente da 
ACEG, Alexan-
dre Dias, uma 
grande estrutu-
ra será montada 
na Praça Conse-
lheiro Rodrigues 
A l ve s .  “ S e rã o 
mais de 100 me-

sas ,  400   

cadeiras e uma tenda 10x10. 
Além disso, a 4ª edição do 
festival contará com som 
ambiente todos os dias, 
apresentações musicais e 
área de recreação para as 
crianças. Aguardamos a 
população para prestigiar o 
evento e experimentar 
todos os sabores”, disse 
Alexandre Dias.
 Cada estabeleci-
mento terá um prato típico, 
além de outras opções de 
tira gosto, refrigerante, 
cerveja gelada e muita 
animação. Alguns pratos 
típicos já foram definidos: 
Costela na telha, Frango 
frito, Mandioca com cala-
bresa e bacon, acarajé,  
comida tropeira, feijoada, 
pão de queijo recheado, 
espeto de churrasquinho e 
costelinha ao barbecue.
 O IV Festival de Tira 
Gosto é uma realização da 
ACEG em parceria com a 
Prefeitura Municipal da Es-
tância Turística de Guara-
tinguetá e Comercial Atlân-
tica - Revenda Ambev.
 Mais informações 
pelo telefone (12) 3128-
2200 ou 3128-2219. 
* A programação poderá 
ser alterada sem aviso 
prévio, de acordo com as 
necessidades dos organi-
zadores.

SEGURANÇA
OCUPACIONAL

- PPRA   -  PCMSO
- LTCAT  -  PCMAT
- CIPA     - PPP
- Curso de Nrs
- Risco Ambiental

EXAMES 
COMPLEMENTARES

- Audiometria
- Espirometria
- Eletrocardiograma
- Eletroencefalograma
- Acuidade Visual (Escala Optométrica)

- Exames Laboratoriais
- Radiológicos de Tórax/Coluna

- Admissional
- Demissional
- Periódico
- Retorno ao Trabalho
- Mudança de Função
- Avaliação
  Psicológica

EXAMES DE SAÚDE  (na clínica)

Consultoria e Assessoria:
Gestão de produção .  Meio Ambiente

Segurança e Saúde no trabalho . Toxicológico
 para motorista CAT C.D.E - Consulte-nos!
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Tel. (12) 3133.3631
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:

Evento movimentou o comércio local durante os 
quatro dias de festa, edição de agosto/2015

População de Guaratinguetá e Região prestigiando
 a terceira edição do Festival de Tira Gosto



01. No dia 17 de julho, a ACEG 
levou um time de funcionários 
do comércio e consumidores às 
alturas. O voo de helicóptero 
integra um dos 13 prêmios 
sorteados na campanha pro-
mocional de Dia das Mães. 02. 
O presidente Alexandre Dias e o 
Diretor Ivan Pagotti presti-
giaram a visita organizada para 
apresentação da creche “Mãe 
Comerciária”, obra que trará 
inúmeros benefícios às mães 
comerciárias, aos seus filhos e 
ao comércio local. 03. No dia 28 
de julho, os presidentes e 
diretores das Associações 
Comerciais que integram o 
grupo RA6 reuniram-se, no 
Complexo Químico da BASF 
em Guaratinguetá, para dis-
cutirem os caminhos de desen-
volvimento econômico da 
região. 04.  No dia 31 de julho, a 
equipe ACEG se reuniu com os 
empresários do setor al i-
mentício para alinharem os 
últimos detalhes do 4º Festival 
de Tira Gosto em Guara-
tinguetá. 05. O advogado da 
ACEG Fábio Cardoso recebeu a 
sócia da Semetra,  Marina 
Duarte, para assinatura de 
contrato. Agora os associados 
contam com mais um serviço 
(Medicina e Segurança do 
Trabalho).

ACONTECEU

01.
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ESPECIAL

ACEG reúne profissionais no 5º Meeting Empresarial
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 Os fatores que influenciaram 
a economia brasileira e os meios 
para superação das adversidades, 
sob a ótica de profissionais experi-
entes, foram amplamente debatidos 
no 5º Meeting Empresarial – Encon-
tro das Indústrias de Guaratinguetá 
e Região Metropolitana do Vale do 
Paraíba. Com público superior a 200 
participantes, a ACEG colocou em 
pauta alguns comportamentos e 
valores corporativos que podem ser 
ferramentas importantes nas es-
tratégias de crescimento.  
 O tema central da quinta 
edição foi “Inteligência e Experiência 
na superação das adversidades. O 
futuro é agora”. A programação 
ocorreu no dia 28 de julho, no 
Complexo Químico da BASF em 
Guaratinguetá, e contou com quatro 
palestras, além da apresentação do 
Instituto Ayrton Senna.  
 “A cada edição, esse encon-
tro prova que o compartilhamento de 
experiências e a inovação perma-
nente contribuem com a geração de 
resultados positivos nas organiza-
ções. Fiquei muito feliz com aquele 
auditório lotado de profissionais em 
busca de novas ideias.”, destacou o 
presidente da ACEG, Alexandre Dias. 
 A partir do tema “Rumo a 
Excelência em 5 Comportamentos” a 
líder do programa de Excelência na 
BASF América do Sul, Barbara 
Ubaldo, compartilhou a transfor-
mação cultural da BASF América do 
Sul através dos 5 comportamentos, 
sendo eles: Foco no Cliente, Atitude 
de Dono, Excelência na Execução, 
Pessoas e Espírito de Equipe. “Pes-
soas é o mais importante, porque é 
através delas que as mudanças são 
promovidas”, destacou Ubaldo. 

 O Consultor e Gerente do Es-
critório Regional Capital Centro 
Sebrae-SP, Paulo Marcelo Tavares 
Ribeiro, falou sobre as tendências 
mundiais de tecnologia e marketing 
para micro e pequenas empresas, 
apresentadas na NRF 2016, o maior 
evento  de  vare jo  no  mundo. 
“A primeira tendência é que a 
mudança acontece todos os dias e 
cada dia mais rápido, por isso, a 
palavra de ordem dentro de sua 
empresa deve ser adaptação” , 
destacou Ribeiro. 
 Richard Klemens Stroebele, 
D i re t o r  S u p e r i n t e n d e n t e  d a 
LIEBHERR BRASIL, apresentou a 
história concreta de perseverança e 
trabalho do Grupo LIEBHERR e os 
valores que norteiam a organização, 
sendo eles: “Oferecemos máxima 
qualidade em tudo que fazemos, in-
vestimos em inovação e tecnologia, 
cultivamos relações de confiança, 
atuamos com responsabilidade 
social, valorizamos o capital humano 
e somos independentes”, destacou 
Stroebele.  
 Heloisa Oliveira apresentou o 
projeto educacional do Instituto 
Ayrton Senna, uma proposta de 
educação para o século XXI. O 

projeto visa o desenvolvimento de 
crianças e jovens, não somente em 
termos de conhecimento e capaci-
dade cognitiva, mas habilidades co-
mo disciplina, trabalho em equipe, 
resolução de problemas e criati-
vidade. 
 Victoria Coates Werneck, e-
conomista-chefe do ICATU SEGU-
ROS, falou sobre a “Economia brasi-
leira, do outro lado do nevoeiro da 
crise política”, através de um estudo 
que compila gráficos com os princi-
pais dados macroeconômicos nacio-
nais e internacionais. Além de desta-
car os principais fatores que deter-
minaram os últimos caminhos da 
economia brasileira. 
 “Apesar de os números da 
economia brasileira, apresentados 
pela professora Victoria, não terem 
sido tão positivos até aqui, as 
expectativas de crescimento são 
muito favoráveis. Acredito que o pior 
já passou e é hora de retomar o 
crescimento, sabemos que o Brasil 
tem tudo para dar certo e o momento 
de o empresário investir é agora”, 
declarou Alexandre Dias. 
 Assim como nos anos ante-
riores, a ACEG contou com apoio de 
empresas parceiras para a realização 
do evento. Sendo assim, o sucesso 
do evento se deve também às 
empresas: AGC Vidros do Brasil, 
Albany, BASF, CIEE, Colégio Tableau, 
Comercial Atlântica, Chopp Express, 
D e s t r a  C o n s u l t o r i a ,  I C AT U 
SEGUROS, Imunocenter Vacinas, i9 
Design, LIEBHERR BRASIL, Sebrae-
SP, Semetra, Sicredi, Soesp Odonto, 
Sophus Tecnologia e Teberga & 
Fernandes. 
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Disk MEDICAMENTOS

MEGA MEGA FARMAFARMAMEGA FARMA
CENTRO - Rua Marechal Deodoro, 150 - Segunda à Sábado 

(ao lado das Lojas CEM) Estacionamento GRATUITO

3122.1446 / 3133.5229
PEDREGULHO - Av. João Pessoa, 1384

3125.2039 / 3126.3149
Segunda à Domingo das 9 às 22h

JARDIM DO VALE - Em frente à Igreja FREI GALVÃO

3126.4150 / 3126.4154
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A ACEG reúne diversos serviços que auxiliam no desenvolvimento da classe empresarial: análise e
recuperação de crédito, assistência jurídica e marketing, promoções e eventos, gestão e parcerias 

de convênios, certificação digital, projetos de empregabilidade e incentivo ao associativismo.

SERVIÇOS
-  ACCredito
-  Assessoria Jurídica
-  Bolsa de Empregos
-  Central de Recuperação de 
   Crédito
-  Certificado de Origem
-  Certificado Digital
-  CIEE
-  Comunicação
-  Eventos
-  Gestão em Grupo
-  Locação de Sala
-  Plano de Saúde
-  Plano Odontológico
-  Posto de Atendimento 

JUCESP*
-  P.S. Empresarial
-  Portal Educação
-  Rede de Descontos
-  Registro de Marcas e 

Patentes
- SCPC - Serviço Central 

de Proteção ao Crédito
-  Medicina e Segurança do    

Trabalho

SCPC – Serviço Central de Proteção ao Crédito

 O SCPC é um serviço pres-
tado pela empresa Boa Vista, com 
atuação em rede nacional e 
cobertura em 100% das cidades 
brasileiras. A Boa Vista fornece mais 
de 7 milhões de consultas por 
dia a seus clientes e registra mais 
de 350 milhões de informações 
comerciais.
 As informações contidas no 
banco de dados do SCPC possuem 
origem em instituições financeiras, 
cartórios de protestos e no próprio 
comércio brasileiro, garantindo o 
ciclo saudável da economia. E o que 
isso quer dizer na prática?
 Por exemplo,  o cl iente 
comprou um smartphone e por um 
motivo X não efetuou o pagamento 
da conta no prazo. A empresa que 
ficou sem receber tem o direito de 
informar ao SCPC sobre a dívida. 
Após o comunicado, o SCPC envia 
ao cliente uma carta avisando sobre 
o registro da dívida e sobre os 
prazos para quitá-la, desta forma, 
concretiza-se a negativação. A ne-
gociação e a recuperação do crédito 
devem ocorrer entre o cliente e a 
empresa credora. Após o paga-
mento da dívida, a empresa solicita 

a exclusão do nome do consumidor 
do SCPC – banco de dados com-
parti lhado em todo território 
nacional.
 Contudo, a Boa Vista obser-
vou que os dados cadastrais, restri-
tivos e comportamentais observa-
dos isoladamente não são mais 
suficientes para uma con-cessão de 
crédito segura. Por isso, lançou a 
família Acerta: novo portfólio de 
produtos para consulta de CPFs, 
que agrega inteligência (Analytics) 
aos relatórios para concessão de 
crédito à pessoa física. E as soluções 
analíticas apresentadas no relatório 
NÃO TÊM COBRANÇA ADICIONAL.
 Você sabia que 56% dos con-
sumidores que foram negativados 
na Boa Vista voltam a apresentar 
débitos no mercado em menos de 
um ano? Evite gastos futuros com 
cobrança e negativação, consulte o 
SCPC e escolha a solução que 
melhor atende as necessidades de 
sua empresa.
 A Boa Vista SPCP oferece 
mais de 80 soluções (para pessoa 
física, jurídica, imobiliária e veículos) 
e produtos que auxiliam em todas as 
etapas de negócio.

Soluções Empresariais

Para mais informações sobre os 
serviços ACEG acesse o site 
www.aceguaratingueta.com.br 
ou ligue para (12) 3128-2200 ou 
(12) 3128-2219.

Novo Serviço!

PORTFÓLIO

* em tramitação
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Perfumes e Cosméticos
Nacionais e Importados

Linha Profissional para Tratamento de Beleza

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

Das 8h às 13h

Das 8h às 14h

Das 8h às 18h

Das 10h às 22h

Das 8h às 22h

Das 10h às 14h

Das 12h às 18h

Abertura 
com Acordo

Fechado

Horário de 
Funcionamento

CALENDÁRIO

06 - 1º Sábado após o 5º dia útil
12- Antev. Dia dos àis

13 - Véspera do Dia dos Pais

AGOSTO

AGENDA

NOVOS ASSOCIADOS

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.

PLANEJANDO A ABERTURA DA 
EMPRESA
Data: 16/08
Horário: das 14h30 às 16h30
Data: 23/08
Horário: das 10h às 12h
Valor: Gratuita
Local: Sebrae Guaratinguetá

WORKSHOP APRENDER A 
EMPREENDER HOTELARIA
Data: 9 e 10/08
Horário: das 18h às 22h
Valor: Gratuito
Local: Centro de Atendimento ao 
Turista Aparecida

NA MEDIDA INTERNET
Data: 22, 23, 24 e 25/08
Horário: das 18h às 22h
Valor: R$ 240,00
Local: Salão da ACEG

SEI PLANEJAR
Data: 24/08
Horário: das 13h às 17h
Valor: Gratuita
Local: Sebrae Guaratinguetá

SEI CONTROLAR MEU DINHEIRO
Data: 31/08
Horário: das 14h às 18h
Valor: Gratuita
Local: Sebrae Guaratinguetá

PALESTRA DO EMPRETEC
Data: toda quarta-feira
Horário: às 10h e às 18h
Valor: Gratuita
Local: Sebrae Guaratinguetá

IV FESTIVAL DE TIRA GOSTO
Data: 11, 12, 13 e 14/08
Horário: das 10h às 22h
Valor: Entrada gratuita
Local: Praça Conselheiro Rodrigues 
Alves

XII FESTIVAL DE VINHO DO VALE 
DO PARAÍBA
Data: 12 e 13/08
Horário: das 19h às 22h
Valor: R$ 55,00
Local: Auditório da Marcondes César 
– Av. Jorge Zarur, 291 Vila Ema, São 
José dos Campos

MESA-REDONDA SOBRE AS 
ELEIÇÕES 2016
Data: 19/08
Horário: das 19h às 21h30
Valor: Gratuito
Local: Teatro São Joaquim, no 
UNISAL Lorena

P.S. EMPRESARIAL
Data: 18/08
Horário: das 14h30 às 17h
Valor: Gratuito
Local: Salão ACEG
Informações: (12) 3128-2215

I CORRIDA DO VALE HISTÓRICO 
23º BPMI
Data: 28/08
Horário: largada às 8h30
Local: Sede da 2ª CIA PM 
R: Siqueira Campos – Figueira – 
Guará
Inscrições: 
www.minhasinscricoes.com.br

CAFÉ DA MANHÃ NA FAZENDA DA 
ESPERANÇA
Data: 21/08
Horário: das 8h às 11h
Local: Centro Feminino (São Manoel)
Informações: (12) 3128-6282

ACEG NO SEU BAIRRO
Data: 06/08
Horário: das 9h às 12h
Local: Residencial Santa Monica – 
Vila Brasil
Informações: (12) 3128-2217

VETECK
(12) 2103-3122

SANDRA REGINA BARBOSA 
(PSICÓLOGA)
(12) 99786-7106

AKEMI MODAS
(12) 3133-3644

FERCOMAZ
(12) 2103-2919



EM PAUTA

10 Associação Comercial e Empresarial de Guara�nguetá

A Importância da estimulação precoce para crianças 
portadoras de necessidades especiais

 A estimulação precoce, tam-
bém chamada aprendizagem opor-
tuna, evoluiu através dos anos com o 
avanço da filosofia, pedagogia, psi-
cologia e da neurociência. É a realiza-
ção de uma série de atividades que 
irão estimular o desenvolvimento 
físico, mental e social, em crianças de 
0 a 3 anos. Hoje sabemos que o feto já 
tem desenvolvido sua memória e os 
sentidos da visão, tato e audição. Que 
o recém nascido tem os traços tempo-
rais e que diferenciam e mostram 
preferência por certos estímulos 
visuais e auditivos. Que nos primeiros 
cincos (5) anos de vida são formados 

em torno de 90% das conexões sináp-
ticas. E que os programas de estimula-
ção precoce tem efeitos favoráveis a 
curto e longo prazo, sendo claramente 
evidentes seus benefícios durante a 
vida adulta do indivíduo, favorecendo 
o desenvolvimento integral da criança 
que apresentar um atraso neuropsi-
comotor, desnutrição, prematuridade, 
desvios de comportamento e outras 
patologias neuromotoras. A estimu-
lação precoce requer o planejamento 
prévio de um programa de atividades, 
que responda a conceitos claros e 
objetivos definidos. Sua metodologia 
buscará permitir às crianças viver e 
participar na criação de experiências 
significativas pedagogicamente cons-
truídas, adequadas para o desenvol-
vimento evolutivo e apropriadas para 
a maturidade do cérebro e do sistema 
neural.
 É fundamental num programa 
de estimulação precoce colocar 
ênfase em determinadas atividades 
onde o professor é o mediador do 
processo ensino- aprendizagem jun-

tamente com a orientação e o apoio 
dos técnicos que é extremamente 
importante. O trabalho com a estimu-
lação precoce é feito com a orientação 
dos profissionais nas áreas específi-
cas: fisioterapia, fonoaudiologia, 
terapia ocupacional, psicologia e 
pedagogia.
 A linguagem na estimulação 
precoce tem uma das principais finali-
dades, onde as atividades são dirigi-
das no processo de construção dos 
significados e conceitos do outro, 
porém intervém no desenvolvimento 
inte lectua l  de acordo com os 
estímulos que favorecem e ampliam a 
compreensão da linguagem do bebê.

Uso Digital consciente e responsável prevenção à Nomofobia
 Não se permite mais pensar 
na estagnação ou modificação dos 
avanços tecnológicos, vivemos a era 
da informatização quando tudo é 
online e conectado. Não tem volta, 
somos todos dependentes das 
fantásticas ferramentas disponíveis!
 Temos construído um mundo 
virtual fascinante, tornando o foco 
principal da vida de muitas pessoas. 
As mídias sociais e os jogos eletrôni-
cos, são os principais motivos para 
que os computadores, tablets ou 
celulares sejam objetos inseparáveis 
da grande maioria da população.
 O uso abusivo destas ferra-
mentas está frequente em todos os 

contextos, quando a pessoa não con-
segue ficar ou imaginar sem um apa-
relho. Distrações, falhas frequentes no 
trabalho, intervalos constantes, são 
comuns entre funcionários de peque-
nas ou grandes empresas. Qualquer 
ruído, vibração ou luminosidade no 
celular, podem ser motivos de disper-
são. É inevitável uma “rápida olhadi-
nha” e a atualização dos contatos.
 Cuidar de mais este problema, 
entre muitos outros enfrentados pelos 
empresários da atualidade tem sido 
um desafio, diante das novidades em 
aparelhos e aplicativos. É preciso 
incentivar o uso consciente e respon-
sável, através de campanhas e progra-

mas sobre benefícios e riscos acerca 
das tecnologias digitais, além de 
questões éticas envolvidas. Encon-
tra-se disponível no site www.uso
d i g i t a l re s p o n s ave l . c o m  m a i s 
informações sobre o Transtorno de 
Dependência Digital/Nomofobia e 
algumas dicas para o uso digital 
consciente e responsável, além das 
indicações para contatos.

Alaide de Souza
Psicóloga, Especialista e mestre em 
Psicologia, Professora na Universidade
do Vale do Sapucaí - Pouso Alegre MG,
Coordenadora da Clínica Escola de 
Psicologia - Univás Pouso Alegre/MG 
e Psicóloga Clínica

Menos preconceito.Menos preconceito.
Mais estímulos.Mais estímulos.

Menos preconceito.
Mais estímulos.



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

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

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

Atendemos todas as normas 
regulamentadoras

da Portaria nº 3214/78.

SERVIÇOS OFERECIDOS

Rua Duque de Caxias, 46 . Centro . Guaratinguetá
Tel. (12) 3122.5716 - 99151.8237

semetra.guara@gmail.com

d e s d e 1 9 9 1

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

Todos os destinos em um só lugar.

AGÊN
CIA

DE TURISM
O

R. Pedro Cappio, 170 - Pedregulho - Guaratinguetá
(próximo ao colégio Costa Braga)

3125.4295 / 99773.83633125.4295 / 99773.83633125.4295 / 99773.8363
DISKDISKDISK

Juninho Delivery Juninho Delivery

Entrega em Guará Entrega em Guará 
e Aparecidae Aparecida

Entrega em Guará 
e Aparecida

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

Tel. (12) 3122.3252 / 98172.0023 / 99723.0023
Rua Pedro Marcondes, 17 - Centro - Guaratinguetá

(12) 3133-7088
loja@reidasbalancas.com

ENCONTRE

Rua Prolongamento Raul Pompéia 1281    Pólo Ind. II    Guara�nguetá    SP    Telefone  12-3133-6532

Atendemos em 18 municípios,
de Pindamonhangaba até Bananal.

Trabalhamos com as marcas
mais vendidas no mercado.Distribuidor oficial dos Produtos AMBEV.

SE BEBER, NÃO DIRIJA




