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Empreender é acreditar

 Na mesma balança, os trabalha-
dores por conta própria cresceram 4,1% na 
média de 2019, alcançando 24,2 milhões. 
Em contrapartida, o número de emprega-
dos sem carteira assinada subiu 4% nessa 
média anual, sendo mais 446 mil pessoas. 
Outro índice que cresceu também foi a taxa 
de informalidade, saltando para 41%, 
segundo o IBGE, o que nos faz ficar atentos.
 O Índice de Confiança Empresarial 
(ICE) subiu em janeiro para 98 pontos, o 
maior nível desde o período de adversi-
dades em 2014, conforme a Fundação 
Getúlio Vargas (FGV). Em médias trimes-
trais, o indicador avançou 1,2 ponto, já no 
sétimo mês consecutivo de crescimento. 

 povo brasileiro tem uma Ocaracterística marcante e 
muito conhecida. A sua 

capacidade de acreditar é o que faz tudo 
acontecer e somar forças com pessoas de 
mesmo pensamento. Acreditar em um 
futuro melhor, ter boas expectativas. Dessa 
forma também é o nosso empreendedor e 
comerciante desse país, que não desiste 
nunca de acreditar na retomada da 
economia, em um bom fechamento de 
caixa no final do mês, nas boas vendas de 
seu estabelecimento.
 O ano de 2020 começou com 
expectativas boas, porém, moderadas. 
Neste segundo mês, já podemos sentir um 
respiro com indicadores mais favoráveis, 
como a queda da taxa de desemprego no 
país. Menor que o número divulgado em 
2018, o balanço mostra pouco mais de 
11% em 2019, como é apresentado pela 
pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). Ao longo 
do ano, o número oscilou dentro da casa de 
11%, demonstrando mais estabilidade. Seja 
nos balanços trimestrais de 2019, a 
pesquisa traz um fôlego à economia, aos 
empresários e à população.
 Ainda de acordo com a Pesquisa 
do IBGE, a Pnad-C, a população em traba-
lho na média anual alcançou 93,4 milhões, 
2% acima da registrada em 2018. Nas com-
parações trimestrais, tivemos bons índices.

 Nesse ritmo de expectativas favo-
ráveis ao futuro, a Associação Comercial 
demonstra mais uma vez seu espírito 
engajador ao apoiar a criação de um novo e 
importante conselho para nossa cidade. O 
grupo, chamado carinhosamente de 
Conselhão, vai ter a função de aconselhar 
os projetos da Prefeitura Municipal no que 
diz respeito aos setores social e de 
economia. Por meio desse caráter consulti-
vo, o CDESG vai atuar principalmente a 
favor dos anseios da sociedade civil, sendo 
uma de suas características fortes, já que 
possui civis escolhidos. É uma oportunida-
de de representatividade, de ter voz e ter 
um diálogo mais próximo com o Poder 
Público.

Um dos motivos por esse crescimento é o 
Impulsionamento pelo setor da construção 
e pelas boas expectativas. Lembrando a 
todos que o ICE reúne os dados das 
sondagens da Indústria, de Serviços, do 
Comércio e da Construção, possibilitando 
uma análise mais concreta.

 Estamos rumo aos 400 anos de 
nossa cidade. Vamos continuar somando 
forças, sejam entidades ou conselhos, para 
daqui a dez anos termos um comércio 
ainda mais forte, mais próspero, e mais 
possibilidades de desenvolvimento. Vamos 
em frente sempre, juntos!

 A ACEG acredita nas mais diversas 
formas do empreendedorismo, da vontade 
de um indivíduo ou coletivo reunir ideias e 
c o n c r e t i z á - l a s .  C o m o  e n t i d a d e 
associativista, acreditamos na força desse 
grupo de colaborar novas realidades para 
nossa cidade de Guaratinguetá, que 
merece mais desenvolvimento e geração de 
empregos. Será mais um conselho parceiro 
na tomada de iniciativas.



Grande sorteio

ACONTECEU

07.

A Associação Comercial 
começou o ano de 2020 
realizando o sorteio da sua 
Campanha de Natal, que 
desta vez premiou 24 pessoas 
de diferentes cidades. 

Os ganhadores foram reunidos 
no Salão Social da ACEG para 
receberem oficialmente seus vales-
compras. Com estes cheques 
autenticados, eles voltam a gastar 
no comércio de Guaratinguetá, 
girando novamente a economia 
local e prestigiando as lojas 
que fomentaram a Campanha 
Natal Super Premiado. Diretores, 
conselheiros e associados fizeram 
questão de prestigiar esse impor-
tante momento. Participaram da 
entrega a vice-presidente Silmara 
Bitencourt e os conselheiros Frank 
Gusmão, Iosef Awaba e Antonio 
Carlos Caltabiano.

Que venham as
compras

Foram sorteados R$ 20 mil em vales-compras e mais de 50 lojas aderiram à campanha. A diretora financeira Beatriz Bonini 
e o conselheiro Frank Gusmão estiveram junto do presidente Ricardo Teberga durante o sorteio.

BAIXE JÁ O APP 
ACEG GUARATINGUETÁ!



EM PAUTA

Transformação digital e as novidades para 2020

·  Visualize o futuro de seu ne-
gócio e as possibilidades de crescimento 
para saber chegar onde deseja;

m dos assuntos desse ano Ué a transformação digital. 
Com essa mudança nos 

variados processos de interação e trabalho 
na sociedade, algumas dúvidas surgem, 
como por exemplo, o seu impacto em 
áreas de serviços, comércio, economia e 
outros. No setor industrial, esse conceito
já foi incorporado e é conhecido por 
Indústria 4.0.

Para melhor se organizar, algumas 
dicas de ouro são válidas:

Falando nisso, o varejo tem se 
adaptado para atender a demanda em 
lojas físicas e virtuais, mesmo aqueles 
empreendedores que apenas divulgam 
seus produtos online e vendem pre-
sencialmente.

 ·  Ajuste a cultura organizacional 
de sua empresa aos novos modelos de 
trabalho;

Quando todos os processos de 
trabalho acontecem no meio digital, a 
transformação está acontecendo. Na 
gestão das empresas, a transformação 
digital ajudou a trazer o cliente para o 
centro da gestão. Os modelos de negócios 
tem base no meio digital, via Skype, por 
exemplo, assim como acontece na relação 
com o cliente.

No segmento empresarial, a 
transformação digital torna-se uma 
mudança estrutural, aperfeiçoando o 
desempenho e garantindo resultados mais 
eficazes, principalmente nos escritórios de 
contabilidade.

·  Entenda em qual processo da 
transformação digital sua empresa está 
para, assim, criar estratégias que se 
encaixem à sua realidade;

 ·  Garanta a segurança de dados 
 ·   Invista em tecnologia;

 ·  Estabeleça parcerias.

Por fim, dentre as novidades que 
“prometem” ficar é o Diploma Digital, a 

de clientes, colaboradores e fornecedores;
 ·  Crie o hábito de inovar;

E por falar em transformação 
digital, muitas são as novidades no meio 
digital que estão para acontecer já neste 
ano. Uma delas é a Carteira de Trabalho 
Digital. Prevista na Lei de Liberdade 
Econômica (nº 13.874/2019), esta carteira 
pode ser emitida por qualquer trabalhador, 
de maneira eletrônica, med iante o 
fornecimento do número de seu CPF. Esse 
número passa a substituir o número da 
CTPS física, embora a Carteira Digital não 
sirva para a identificação civil.

O Imposto de Renda Digital 
também pode ser realidade, porém, a nível 
internacional. Com apoio de mais de cem 
países, um plano está sendo elaborado 
com pauta na economia digital, segundo 
o secretário-geral da Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento Eco-
nômico (OCDE), Angel Gurría.

O plano proposto pela OCDE 
prevê a cobrança do imposto nos países 
onde estão os consumidores de bens e 
serviços, independentemente da presença 
das empresas. Os impostos seriam 
cobrados a partir de um nível de receita. 
Um levantamento realizado pelo Fórum 
aponta três características dos modelos de 
negócios digitais: Capacidade de atingir 
mercados sem presença física; Presença de 
ativos intangíveis; Aproveitamento de 
dados pessoais e profissionais dos usuários 
de redes sociais. No Brasil, grandes redes 
populares trabalham com mais de cem 
milhões de usuários, cada. Regular o uso 
dos dados é uma tarefa desafiadora para o 
governo, pois envolve a proteção da 
privacidade e contra o uso inadequado das 
informações.

versão digital da certificação de milhares de 
estudantes, que será emitido com uso do 
Certificado Digital. Anunciado pelo 
Ministério da Educação no fim de 2019, a 
nova versão é mais rápida e evita fraudes, o 
que diminuiria gastos significativos.

O prazo de adequação para as 
instituições de ensino superior públicas e 
privadas é até o fim de 2021. Similar ao 
diploma físico, sua versão digital vai ser 
criada pela universidade e a validação dos 
dados se dará por meio de um código 
alfanumérico e um QR Code. O prazo para 
emissão poderá ser em apenas 15 dias e 
por custos menores.

Fontes: Rede Jornal Contábil, Diário do 
Comércio, Blog Certisign e Exame
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Confira mais informações nas redes sociais e outras mídias da ACEG

EM PAUTA

Basf e Aceg juntas pela capacitação
m uma iniciativa social, o EComplexo Químico BASF de 
Guaratinguetá ofereceu à 

comunidade do município o curso 
Operador de Produção com chancela da 
própria indústria, totalmente gratuito aos 
alunos. A parceria com a Associação 
Comercial aconteceu por meio do reco-
lhimento das inscrições dos candidatos e 
processo de seleção.
 Inicialmente a turma seria com-
posta por 30 pessoas, porém, a reper-
cussão foi tamanha que hoje o curso foi 
expandido para mais 20 vagas em duas 
turmas de 25 alunos cada, que teve início 
no dia 04 de fevereiro para a primeira 
turma e dia 19 para a outra.
 Foram mais de 1.500 inscritos. To-
da a equipe da ACEG se envolveu para ofe-
recer um atendimento atencioso e de qua-
lidade aos candidatos do curso, além da 
agilidade em filtrar as diferentes categorias 
de requisitos sugeridos pela BASF.
 O presidente da ACEG, Ricardo 
Teberga, comenta o impacto para a cidade 
e região. “Foi uma alegria muito grande 
ver a confiança das pessoas no trabalho 
da ACEG junto da BASF, que estão em 
busca de uma oportunidade de trabalho e 
viram no curso uma chance de se 
profissionalizarem e se estabelecerem na 
cidade. Nossa cidade vai crescer ainda 
mais e oportunidades como essa trazem 
muita visibilidade pra cá.”
 Após o processo de seleção, 
ambas as instituições comemoram o 
sucesso de repercussão e esse momento de 
estarem ainda mais próximas dos mo-
radores da cidade.

Centro de Treinamento de Operadores

 “Promover a empregabilidade é 
um dos pilares da Estratégia de Enga-
jamento Social da BASF na América do Sul 
e, por isso, estamos muito satisfeitos em 
realizar este curso que tem por foco 
formar pessoas desenvolvendo-as para o 
mercado de trabalho. Para a BASF, é 
motivo de orgulho poder abrir suas portas 
à comunidade guaratinguetaense para 
oferecer capacitação e desenvolvimento. 
Fizemos questão de selecionar pessoas 
que estivessem desempregadas, pessoas 
portadoras de necessidades especiais, 
mulheres que tenham interesse na 
indústria, a fim de termos uma turma 
diversa, pois quanto mais diverso um 

 Este mês, eles iniciam sua jornada 
rumo ao aperfeiçoamento profissional, 
agregando ao seu currículo uma grande 
experiência. Ambas as instituições, BASF e 
ACEG, esperam o melhor aproveitamento 
dos módulos pelos alunos.

ambiente é, mais rico e cheio de opor-
tunidades ele se torna. Parabéns aos 
selecionados e bom curso a todos!”, afirma 
o d iretor do Complexo Químico de 
Guaratinguetá, Patrick Silva.

 Que venham novos profissionais 
qualificados ao mercado de trabalho e 
possam fortalecer o setor industrial na 
região do Vale do Paraíba.

Comunicação BASF



EM PAUTA

Notícias atualizadas, vagas de emprego, pontos turísticos, 
eventos da cidade, cursos e treinamentos. Consulte o horário do 
comércio, o guia comercial e encontre os mais variados serviços.

TENHA GUARATINGUETÁ
NA PALMA DE SUA MÃO

O "Conselhão"
chega em

Guaratinguetá
Bandeira: Somar para

desenvolver

 Além do apoio do Executivo e 
Legislativo, com a criação do Conselho 

 partir deste mês, os Amoradores da cidade 
contam com mais um 

aliado em prol do crescimento: o Conselho 
de Desenvolvimento Econômico e Social 
de Guaratinguetá (CDESG). A iniciativa 
vem como um conselho de caráter 
consultivo,cujo principal objetivo é 
viabilizar a aproximação da sociedade civil 
ao processo de formulação de políticas 
públicas, colaborando para o avanço do 
município.
 Foram indicados35 membros 
titulares e 35 suplentes para atuarem de 
forma voluntária em uma iniciativa inédita 
na cidade e região.
 Em janeiro, foi real izada a 
cerimônia de apresentação e posse dos 
membros escolhidos para integrar o 
CDESG, conforme Decreto nº 8.849 de 30 
de janeiro publicado pela Prefeitura 
Municipal. A solenidade aconteceu no 
auditório da Secretaria de Educação, com 
a apresentação da funcionalidade do 
conselho e das demais características, 
além da esperada assinatura dos membros 
no livro de compromisso, assumindo a 
grande responsabilidade de atuar pela 
população.
 A primeira gestão do CDESG foi 
delegada a João Vaz por sua ampla 
experiência à frente da Caixa Econômica 
Federal e como presidente da APAE 
Guaratinguetá, além de influência na 
cidade para viabilizar projetos e recursos.
 A ideia de criação do Conselho, 
segundo João Vaz, surgiu durante a 
elaboração do plano de governo do então 
candidato e atual prefeito Marcus Soliva, 
com base nas dezenas de conselhos de 
desenvolvimento municipais e estaduais 
existentes no Brasil, entre eles: Alagoas, 
Bahia, Espírito Santo, Paraíba, Paraná, 
Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Sul. No 
Distrito Federal, por exemplo, possui 
câmaras temáticas de discussão.

através da Lei Municipal nº 4.800/2017, o 
Conselho conta com o apoio do grupo 
Parceiros de Guaratinguetá que vem se 
reunindo e buscando a l ternat ivas 
empreendedoras, cujos membros são a 
ACEG, Sebrae, Senac, APAE, ABRH-SP Vale 
do Paraíba, CIEE, FATEC e Secretaria da 
Cultura.
 “Agradecimentos especiais à 
Associação Comercial por seu papel 

decisivo neste momento.Parabéns a todos 
os colaboradores, membros, apoiadores 
e em especial ao prefeito Marcus Soliva 
por acreditar e atuar para o conselho 
iniciar suas atividades e pela abertura 
necessária aos atores sociais terem voz e 
colaborarem na busca de uma cidade 
mais inclusiva e próspera, a cidade do 
futuro que todos desejamos”, encerra João 
Vaz.



Soluções 
Empresariais

- ACCredito - Gestão de Convênio
- Assessoria Empresarial

- Assessoria Jurídica
- Boa Vista SCPC

(Serviço Central de
Proteção ao Crédito)
- Bolsa de Empregos

- Café & Negócios
- Central de Recuperação de

Crédito
- Certificado de Origem

- Certificado Digital
- CIEE

- Comunicação e Marketing
- Eventos

- Gestão em Grupo - ISO 9001
- Medicina e Segurança do

Trabalho
- Plano de Saúde

- Plano Odontológico
- Segurança do Trabalho

- Posto de Serviços JUCESP
- Rede de Descontos e Vantagens

- Registro de Marcas e Patentes
- Salão Social

Para mais informações sobre os
serviços ACEG, acesse o site

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

3128.2205.

Serviços

PORTFÓLIO

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.

Política da Qualidade

 Contamos com um exclusivo 
serviço de Comunicação e Marketing, 
voltado a diferentes conteúdos e 
publicidade para levar informação 
precisa, divulgar eventos e apresentar 
ao público todos os serviços e produtos 
que os  empresár ios  da c idade 
oferecem.

 atual mercado exige Odo empreendedor 
uma máx ima v i s i -

bilidade de sua marca e de seu produto. 
Estar conectado nas mídias digitais é a 
tarefa de casa de quem deseja se 
destacar dos demais. Aliada a esse 
propósito, está a Associação Comercial 
como suporte para a classe em-
presarial, oferecendo um leque de 
serviços de divulgação.

 São  mu i tas  fe r ramentas 
utilizadas para mostrar novidades, 
artigos, acontecimentos e outras 
informações às pessoas. Nosso 

 A Associação Comercial o-
ferece va lores  d i ferenc iados  e 
acessíveis para que todos tenham a 
oportunidade de investir em sua 
imagem, tanto associados quanto 
não sócios. Conheça mais sobre 
o que o Departamento de Co-
municação e Evento pode fazer por 
você. Ligue para (12) 3128-2215 / 
3128-2217.

 Manter-se em atividade nas 
mídias digitais é uma necessidade 
básica para o gerenciamento de 
negócios, desde pequenos aos de 
grande porte. Não perca tempo!

catálogo de Comunicação e Marketing 
inclui publicidade diferenciada no 
website, alta visibilidade na página no 
Facebook, diversas formas de anúncio 
no informativo mensal Empresário 
Moderno, divulgações via e-mail, 
Boletim Semanal. São muitas maneiras 
de estar em alta nas mídias.

Mais mídia para 
seu negócio!



CALENDÁRIO AGENDA
Nós temos a solução:
CRC - Central de 
Recuperação de Crédito

Você Empresário 
tem inadimplência
em sua firma? 

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

08 - 1º Sábado após o 5º dia útil
24/25/26 - Compensação dos 

Domingos Trabalhados

FEVEREIRO

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

Fechado

Abertura com acordo

Das 9 às 20h

Data: 27 de fevereiro

Local: Sede ACEG

ASSESSORIA EMPRESARIAL

Horário: 09h às 12h
Valor: gratuita e exclusiva para 
associados

Info e agendamentos: 
(12) 3128.2215

Início: fevereiro e março
Áreas: Beleza e Estética, Eventos 
e Lazer, Gestão e Negócios, 
Saúde e Bem-Estar, Tecnologia 
da Informação, Meio Ambiente 
Segurança e Saúde no Trabalho

SEBRAE

Confira as Bolsas de Estudo, cursos, 
horários e outros detalhes

*sujeito à alteração

    senacguara

NA MEDIDA: MARKETING 
DIGITAL
Datas: 12, 13, 14, 17 e 18 
de fevereiro
Horário: 18h às 22h
Valor: R$ 490,00

Local: Senac (Av. Dr. João Baptista 
Rangel de Camargo, 50 - Centro)
Info e matrículas: (12) 2131.6300 
www.sp.senac.br/guaratingueta

SUPER MEI – ORGANIZE SEU 
NEGÓCIO
Info: 17 a 20 de fevereiro | 13h às 
17h | R$ 260,00

CURSOS SENAC

DESCOMPLIQUE - 
FORMALIZAÇÃO
Info: 27 de fevereiro | 14h às 17h | 

Local: Escola Municipal Prof. Antonio da 
Cruz Payão (Rocinha)

Local: Rua Dr. Francisco Meireles Freire 
(em frente à Escola Dinah Motta)

Informações e inscrições: (12) 
3128.9600 - opção 4

PARTICIPA GUARÁ - 6ª EDIÇÃO
Data: 15 de fevereiro 
Horário: 9h às 13h

Local: Sebrae Guaratinguetá (Av. João 
Pessoa, 1325 – Pedregulho)

Bairros atendidos: Rocinha, Paiol, 
Cedro e Retiro

SECRETARIA DA CULTURA

CINE ATACADÃO

FILME: TURMA DA MÔNICA, LAÇOS

Horário: 18h30

Data: 18 de fevereiro
Horário: 18h30

BAILE DE MÁSCARAS DA 3ª IDADE
Data: 20 de fevereiro 
Horário: 17h às 20h
Local: Auditório Frei Galvão (Pça. Cons. 
Rois. Alves, 48 – Centro)

FILME: O REI DO SHOW

Data: 17 de fevereiro 

Local: Praça Cons. Rodrigues Alves - 
Centro

Data: 23 a 25 de fevereiro

   CulturaGuaratingueta 
(12) 3122.4058

CARNACENTRO

Horário: 10h às 13h

Programação completa:

Gratuito

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

impressão e criação

Curso de Operador de Produção BASF

Inscrições abertas de 06 a 17 de janeiro/2020
Horário: 9h às 17h    Local: Associação Comercial e Empresarial de 

Guaratinguetá - Rua Marechal Deodoro, 67 - Centro

Faça já o curso oferecido gratuitamente pela BASF e tenha uma grande 
formação em seu currículo! Duração do curso: 140 horas. São 30 vagas 
disponíveis, entre homens, mulheres e PcD (Pessoas com Deficiência). 

Pré-requisitos: Ensino Médio completo e maior de 17 anos.

Mais informações e formulário de inscrição em: www.aceguaratingueta.com.br ou no aplicativo: ACEG Guaratingueta
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Quer divulgar 
seu negócio?

(12) 3301.0677 . 981518583 
contato@i9design.art.br

             i9designesolucoesgraficas

O email marke�ng está ganhando 
grande espaço nas opções de divulgação 

de ofertas, produtos, promoções e 
serviços, devido ao seu grande alcance 

e seu baixo custo. Conheça nossos 
pacotes e preços acessíveis 

a par�r de R$ 90,00



Aluguel da Casa 
da Amizade 

e do Trenzinho
ajuda a APAE de
 Guaratinguetá

empre pensando em sua Ssustentabilidade, a APAE 
de Guaratinguetá vê na 

d isponibil ização de alternativas de 
entretenimento para os cidadãos de 
nossa cidade um excelente canal de 
relacionamento, já acostumados a par-
ticipar de eventos e outras estratégias para 
ajudar a entidade e seus alunos.

 A Casa da Amizade é um prédio 
icônico onde muitas festas de aniversários, 
casamentos,  bai les  e até eventos 
empresariais aconteceram ao longo dos 
anos, de forma constante. Praticamente 
todos os moradores de nossa cidade, que 
hoje estão acima dos 40 anos, conhecem 
esse espaço e já estiveram presentes em 
alguns eventos. Agora esse espaço muito 
bem construído e de excelente localização, 
sob a administração da APAE, está de volta 
e pode ser alugado para os eventos que os 
cidadãos tiverem interesse.
 O salão da Casa da Amizade tem 
capacidade para receber festas com até 
300 pessoas bem acomodadas, com 
conforto, praticidade e localização 
privilegiada na Av. Presidente Vargas, 
1196, Vila Paraíba. Esse endereço possui 
facilidade de estacionamento e tem ponto 
de ônibus logo à sua frente, possibilitando 

 Nessa linha, a APAE disponibiliza 
mais duas formas de arrecadação que 
podem potencializar sua captação de 
recursos financeiros: o salão de fes-
tas/eventos da Casa da Amizade e o 
Trenzinho da APAE. Essas duas estratégias 
foram pensadas para que novas pos-
sibilidades de arrecadação de recursos 
estivessem à disposição da população e 
também pelo interesse da diretoria da 
entidade em resgatar partes da história de 
Guaratinguetá que ficaram muitos anos 
sem atividades.

 A outra estratégia é o Trenzinho 
da APAE, que também possui uma bela 
história iniciada nos anos 1980, quando o 
Sr. Luiz Teberga, carinhosamente conheci-
do como “Seu Luizinho do trem”, conduzia 
esse trator fantasiado de trem pelas ruas da 
cidade, levando adultos e crianças que se 
divertiam com suas músicas e com as 
orações que ele fazia questão de rezar.

 Mais informações sobre como 
alugar o salão de festas da Casa a Amizade 
ou o Trenzinho da APAE, ligue para 3123-
2000.

um bom fluxo de chegada e saída dos 
participantes/convidados dos eventos. 
Além do espaço do salão, a Casa da 
Amizade possui toda a infraestrutura 
necessária para apoio ao evento, com 
cozinha e banheiros.

 Com o passar do tempo, o Sr. 
Luizinho não pôde mais conduzir o 
trenzinho. Em 2019, a APAE adquiriu seu 
veículo e começou um projeto de reforma e 
revisão mecânica para recuperação e 
adequação das condições para transitar. 
Nessa fase, a APAE teve a voluntária 
colaboração do empresário de Guara-
tinguetá, Sr. Ricardo Frank, que viabilizou 
os trabalhos de funilaria e pintura do trator 
e dos dois vagões do trenzinho. Após a 
reforma, o trenzinho da APAE passou a ter a 
sua decoração trabalhada, buscando 
manter as características originais, 
motivo pelo qual foram desenhados os 
personagens da Turma da Mônica. 
Atualmente ele está em fase final das 
pinturas, mas já pode ser alugado para 
festas/eventos. A próxima etapa é a da 
recuperação do equipamento de som e dos 
detalhes de iluminação decorativa, que 
deve acontecer em breve, a fim de deixar o 
Trenzinho da APAE seguro, lindo e cheio de 
vida.



(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

Revendedor Autorizado

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

Centro - Guaratinguetá/SP

desde 1991

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

Todos os destinos em um só lugar.

AGÊNCIA

DE TURISMO

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

Av. Pedro de Toledo, 315 - Vila Paraíba -  Guaratinguetá
Tel. (12) 3035.2110  (12) 3013.5937

semetra.guara@gmail.com

Pode ser seu. Fale conosco! (12) 3128.2215 / jornalismo@aceguaratingueta.com.br



Rua Marechal Deodoro, 67 . Centro . Guaratinguetá . Tel. (12) 3128.2200 
www.aceguaratingueta.com.br         /aceguaratingueta

Fale com um de nossos atendentes, 
compre agora com conança, credibilidade 

e agendamento fácil e rápido.

Aproveite a super 
promoção de fevereiro 

com desconto especial de

* Desconto exclusivo para compras  na sede da ACEG 
ou por telefone (sob o valor de não associado)

e-cpf A1 / e-cnpj A1/ NFe A1

VOCÊ PRECISA 
COMPRAR OU
RENOVAR SEU
CERTIFICADO

DIGITAL? 

25%*

Certicado Digital 
é na Associação 

Comercial.


