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Ó Abre Alas...

 Que o segundo mês do ano se 

inicia e com ele chega de carona um dos 

eventos nacionais mais esperados pelos 

foliões – Em fevereiro Tem Carnaval... e 

lucro inevitável!

 Conforme levantamento feito 

pelo coordenador de curso de MBA em 

Gestão e Produção Cultural da Fundação 

Getúlio Vargas (FGV) do Rio de Janeiro, 

Claudio D’Opolitto, o Carnaval gera 

impacto direto e indireto em ao menos 19 

segmentos econômicos, dando impulso 

ao setor produtivo brasileiro.

 O autor classifica os setores be-

neficiados em diferentes grupos. No 

grupo “criativo” estão os responsáveis 

pela organização do carnaval (artis-

tas, produtores culturais, designers, 

arquitetos etc.).

 Em outro grupo estão os respon-

sáveis pela produção e fornecimento de 

insumos para quem prepara as festas 

(materiais para fabricação de fantasias, 

decoração de ambientes, instrumentos 

musicais, estruturas de palcos, serviços 

de comunicação etc.).

 Dentro do grupo de beneficiados 

indiretamente estão os comércios de 

bebidas e alimentos; os serviços de hos-

pedagem, transporte, beleza, segurança; 

a indústria química e metalúrgica, além 

dos empreendimentos que se beneficiam 

com a visita daqueles que optam pelo 

descanso em vez da folia, estão entre eles 

os hotéis e pousadas que oferecem 

programas alternativos.

 É comum falarem dos impactos 

negativos dos dias de folia, em virtude do 

encurtamento do calendário empresarial, 

mas eu prefiro olhar para o alto. Por isso, 

apresento esse estudo que aponta os 

impactos positivos do Carnaval, exata-

mente para refletirmos sobre a capaci-

dade transformadora que uma das maio-

res festas do mundo tem na economia do 

nosso país. Ainda que exija uma organi-

zação redobrada dos empresários 

brasileiros, esse período festivo traz gran-

des oportunidades para os empreen-

dedores. E as empresas precisam estar 

preparadas para aproveitá-las!

 Os empresários associados à 

ACEG, que precisarem de auxílio de um 

consultor de mercado para tratar qual-

quer assunto da gestão de sua empresa, 

poderão contar com o serviço Assessoria 

Empresarial, um atendimento personali-

zado e gratuito que consolida uma 

parceria entre a Entidade e sua associada 

– Q.I Treinamentos e Consultoria. Infor-

mações sobre inscrições você encontra 

na “Agenda” (Pág. 9).

 Nesta edição, você também 

encontrará dicas importantes para o pla-

nejamento de seu negócio (Pág. 7); 

informações sobre o novo reajuste dos 

Correios e o período de troca das carteiri-

nhas da Unimed; além da cobertura do 

sorteio e entrega dos prêmios da campa-

nha Natal Mega Premiado, entre outros.

 O desfecho de nossa campa-

nha promocional, novamente, foi motivo 

de grande alegria para Guaratinguetá, 

demonstrando a importância do comér-

cio local para todo o Vale do Paraíba e 

região – tanto na geração de empregos, 

quanto na movimentação da economia 

em geral. Por fim, gostaria de reforçar um 

convite que também está em pauta 

nesta edição. Idealizado pelos próprios 

empresários e consumidores participan-

tes das duas últimas edições (realizadas 

no Recinto de Exposições), o Liquida 

Guará está de cara nova e você não pode 

ficar fora dessa! Juntos, podemos promo-

ver a maior liquidação que a cidade já viu, 

mas para isso precisamos nos unir. (Mais 

informações – Pág. 4).

 Boa Leitura e Bom Carnaval!
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01. Palestra sobre Aumento da lucratividade pela redução dos custos de produção, ministrada por Cleginaldo Carvalho, da empresa 
Meta Engenharia – associada à ACEG 02. Marcos Paulo e Márcio do SEBRAE-SP ministraram palestra sobre as mudanças no Simples 
Nacional, no Salão da ACEG, uma parceria entre ACEG e SEBRAE-SP, com apoio do CIEE, CRC-SP, SENAC e SINCOMERCIO 03. Cézar 
(SINCOMERCIO), Marcela (SEBRAE-SP), Beatriz (CRC-SP e ACEG), Maria do Carmo e Eduardo (Prefeitura de Guaratinguetá) e Marcos 
Paulo (SEBRAE-SP), na palestra sobre o Novo Simples Nacional 04. Equipes da ACEG e Band Vale TV, durante gravação do Especial 
Guaratinguetá 05. Luís consumiu nas Lojas JB e ganhou R$ 500,00 em vales-compras, na promoção Natal Mega Premiado 06. Valéria 
prestigiou a Perfumaria Sumirê e levou uma TV LED 43'' para casa 07. Norival, cliente Gold Finger, foi premiado com um Forno Elétrico 
08. Bento comprou na WR Auto Peças e ganhou um espremedor de frutas 09. Fátima, cliente Lojas Teddy, foi contemplada com um 
Refrigerador Duplex 10. Mário abasteceu no Posto Ponte Metálica e obteve um Home Theater 11. Marcia, cliente Lojas Calsul, foi outra 
ganhadora dos R$ 500,00 em vales-compras 12. O presidente e a diretoria da ACEG, Ricardo e Beatriz, ao lado de representantes de 
algumas das lojas que distribuíram os cupons sorteados – Calsul, Sumirê, Jockos, Gold Finger e Byoderma.

8.38.4 8.5

01.01.01. 02. 03.

04. 05. 06.

07. 08. 09.

12.10. 11.
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Liquida Guará: ACEG apresenta novo modelo para 2018

 Ne ste  a n o ,  a  A s s o c i a ç ã o 

Comercial e Empresarial de Guaratin-

guetá (ACEG) realizará o Liquida 

Guará em março, quando novas co-

leções chegam às araras e os con-

sumidores partem em busca de itens 

bacanas com descontos conside-

ráveis.

 Mas a grande novidade é que os 

seis dias de promoções acontece-

rão dentro dos próprios estabelecimen-

tos comerciais aderentes ao projeto, 

mudança que reduzirá os custos de 

participação das empresas. No ano 

passado, a feira de liquidação reuniu 

empresários de diferentes segmen-

tos no Recinto de Exposições do 

município.

 Para o presidente da ACEG, 

organizadora do evento, o novo modelo 

do Liquida Guará “é a semente de um 

conceito idealizado pelos próprios lojistas 

que participaram das edições anteriores, 

aliado ao conhecimento e experiência da 

equipe organizadora”, comentou Ricardo 

Teberga. “ Inclusive, atendendo às 

sugestões de melhorias dos nossos 

parceiros, nesta edição investiremos 

também em propaganda televisiva, além 

das mídias sociais, rádio, carro de som, 

cartazes e faixas”, finalizou.

 Visando dinamizar também o 

setor alimentício do município durante 

o Liquida Guará, a ACEG e a Prefeitu-

ra Municipal, através da Secretaria de 

Turismo, promoverão um evento gas-

tronômico na Praça Conselheiro Ro-

drigues Alves, com praça de alimentação, 

área de recreação para as crianças, som 

ambiente e apresentações musicais nos 

três últimos dias (quinta-feira, sexta-feira 

e sábado).

 Reajuste Correios: Usuários do 

SCPC – os Correios revisaram sua política 

comercial, reduzindo os descontos 

concedidos à Boa Vista, o que gerou 

aumento de cerca de 3,3% no custo de 

postagem de cartas.

 Sendo assim, a Boa Vista re-

passará o reajuste a partir de 01/02/2018, 

o qual será aplicado no boleto de abril da 

ACEG (faturamento que compreende o 

período de 16 de fevereiro a 15 de março).

 Em caso de dúvidas, fale com Ivo 

Ribeiro – Departamento SCPC: (12) 3128-

2203 / 3128-2200 / scpc.empresarial@

aceguaratingueta.com.br

 Troca das Carteirinhas Uni-

ACEG alerta os associados para 
o reajuste dos Correios e  retirada 

das novas carteirinhas do 
plano de saúde Unimed

med: Associado que possui plano de 

saúde Unimed – as novas carteirinhas 

estarão disponíveis para troca a partir 

do dia 15/02/18, no Departamento 

Convênio da ACEG.

 Para retirar a nova carteirinha, 

é necessário devolver a atual (válida 

até dia 31 de março). Caso o titular não 

possa comparecer, outra pessoa 

poderá efetuar a troca, desde que 

traga a carteirinha que será subs-

tituída.

 Em caso de dúvidas, fale com 

Si lv ia Barroso – Departamento 

Convênio: (12) 3128-2205 / 3128-2200 

/ convenio@aceguaratingueta com.br

 Na oportunidade, a Associação 

Comercial convida os empresários 

guaratinguetaenses a participarem do 

evento que pode ser a maior feira de 

liquidação da cidade, “isso dependerá da 

união dos comerciantes e prestadores de 

serviços”, palavras do presidente da 

Entidade.

 Mais informações em breve. 

Para adesão ao evento fale com a equipe 

de Comunicação & Eventos da ACEG, 

pelos telefones (12) 3128-2215 / 3128-

2200.

Informações: 
(12) 3128.2210

cobranca2@aceguaratingueta.com.br

Empresário, você tem
 inadimplência em sua 

firma? Nós temos a 
solução: CRC - Central de 
Recuperação de Crédito
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Campanha da ACEG demonstra a força 
do comércio local

ACE Guaratinguetá

 Com o sorteio da campanha 

Natal Mega Premiado, realizado na 

Praça Conselheiro Rodrigues Alves, 

no sábado (13/01), a Associação Co-

mercial e Empresarial de Guaratin-

guetá (ACEG) demonstrou novamente 

a força do comércio local e a sua 

abrangência regional.

 Tendo como base os mais de 30 

mil cupons depositados nas urnas das 

empresas aderentes à ação promocional, 

pode-se comprovar a variedade de 

consumidores de outros municípios que 

optam pelo comércio de Guaratinguetá 

para realizar suas compras. Ao todo foram 

mais de 20 cidades cujos nomes apa-

receram nos bilhetes – do Sul de Minas a 

Barra Mansa, do interior à capital paulista.

 “Esses dados demonstram a im-

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

portância do comércio guaratinguetaen-

se para todo o Vale do Paraíba e região. 

Não somente na geração de empregos, 

mas também na movimentação da 

economia como um todo”, disse o presi-

dente da ACEG, Ricardo Teberga. “Não à 

toa, os consumidores procuram as lojas 

da nossa cidade para concretizarem os 

seus sonhos”, finalizou.

 Segundo uma das ganhadoras 

da campanha, a variedade de produtos 

e serviços é um dos grandes diferenciais 

do comércio local. “Eu gasto no comércio 

de Guaratinguetá há 30 anos e minhas 

lojas preferidas são as de calçados, 

jo ias  e  e let rodomést icos .  Mesmo 

trabalhando em outros estados e cida-

des diferentes, não deixo de consumir 

no comércio de Guaratinguetá, on-

de acho tudo que preciso”, afirmou 

Maria de Lourdes, morado de Roseira. “Eu 

adoro gastar, ainda mais se for em 

Guaratinguetá”, finalizou.

 Projetando as próximas campa-

nhas, a ACEG espera “um 2018 de cresci-

mento”. As palavras são do presidente da 

associação, Ricardo Teberga, que elogiou 

e agradeceu a união das empresas em 

prol de ações que fortalecem o comércio 

tradicional e o elo entre os consumidores 

e a oferta do setor. “O esforço feito pelos 

empreendedores, associados ou não, no 

sentido de fomentar ainda mais o nosso 

comércio, continuará fazendo a diferença 

neste ano”, concluiu.

 Em abril, a ACEG lançará a 

campanha promocional de Dia das Mães, 

visando dinamizar o comércio guara-

tinguetaense durante o segundo melhor 

per íodo de vendas para  o  setor. 

“Apostamos nessas iniciativas porque 

acreditamos que elas convencem o 

consumidor na hora de decidir onde 

comprar e, consequentemente, refletem 

no dia a dia do comércio que passa a 

oferecer mais e melhores produtos aos 

seus clientes”, explicou Ricardo Teberga.

 Movida pelo empreendedo-

rismo, a ACEG preparou outras novida-

des* para 2018, que continuarão transfor-

mando Guaratinguetá em um dos cená-

rios mais atraentes “da arte de comerciar”, 

como disseram Tereza Maia e Tom Maia, 

no livro Memórias do Comércio de 

Guaratinguetá.

*Leia na página quatro, mais informações 

sobre o evento Liquida Guará.
Pamela e Maria de Lourdes
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 O ano mal começou e já tem 

muito trabalhador ansioso pelos 

feriados e pontos facultativos – sem 

contar a Copa do Mundo e as eleições! 

Ao todo, o país terá nove feriados 

nacionais e cinco pontos facultativos 

em 2018, conforme calendário oficial 

divulgado pelo Ministério do Pla-

nejamento.

 O calendário não considera 

feriado datas tradicionais como o 

Carnaval (12 e 13 de fevereiro), que é 

ponto facultativo, e Corpus Christi (31 de 

maio), também incluído como ponto 

facultativo.

 Guaratinguetá soma mais quatro 

dias ‘de folga’ – Dia de São Benedito (02 

de abril), Aniversário da Cidade e Dia de 

Santo Antônio (13 de junho), Revolução 

Constitucionalista (09 de julho) e Dia de 

Frei Galvão (25 de outubro). O resultado 

disso? Serão 13 “dias livres”, sem contar os 

feriados prolongados.

 A consequência disso é que 

2018 promete exigir planejamento 

redobrado dos empresár ios ,  que 

precisarão de muito mais jogo de cintura 

nos ajustes dos processos. O associado à 

ACEG que precisar de auxílio de um 

consultor de mercado poderá contar 

com um atendimento personalizado e 

gratuito realizado mensalmente.

 Em fevereiro, a Assessoria 

Empresarial será no dia 25, das 14h30 às 

17h. Agende já o seu horário pelo telefone 

3128-2215 / 3128-2200 e tire suas dúvidas 

com quem entende. Esse serviço 

consolida uma parceria entre ACEG e sua 

assoc iada  –  Q . I  T re inamentos  e 

Consultoria.

 Já que os feriados irão exigir 

ainda mais organização na gestão dos 

negócios,  o Empresár io Moderno 

separou dicas importantes para que as 

empresas mantenham a qualidade dos 

serviços oferecidos.

 “Antes de tudo, recomendo que 

o  e m p r e s á r i o  d e  fa to  t e n h a  u m 

cronograma fechado, para que saiba de 

antemão quais e quantos dias de cada 

mês serão trabalhados. Isso pode ser feito 

agora em um rascunho ou calendário”, 

sugeriu o consultor de mercado, Marcos 

Correa ,  sóc io-propr ietár io  da Q. I 

Treinamentos e Consultoria.

 Avaliar a demanda de cada mês 

anal isando se os dias úteis serão 

suficientes para atendê-la também 

amplia a possibilidade de fazer compras 

planejadas, de modo a não faltar e nem 

desperdiçar produtos. “No caso do setor 

de serviço, por exemplo, se eu percebo 

que em março tenho uma demanda baixa, 

consigo criar ações que antecipem a 

demanda de abril pra março, de repente 

até conceder um desconto para os 

clientes”, explicou Marcos Correa.

*Observação: O calendário de funcionamento do comércio em datas especiais é 

baseado no acordo coletivo entre o Sindicato dos Empregados no Comércio de 

Guaratinguetá e do Sindicato do Comércio Varejista de Guaratinguetá. Acesse no site 

www.aceguaratingueta.com.br (Aba “Calendário” / “Calendário do Comércio”).

Feriados exigem planejamento redobrado em 2018

 Também é fundamental que as 

empresas estejam preparadas para 

aumentar suas demandas, a fim de 

compensar os dias livres, sem com-

prometer a qualidade do produto ou 

serviço ofertado. Por fim, lembre-se que a 

comunicação com seus clientes é 

imprescindível, eles precisam estar bem 

informados sobre os dias e horários de 

funcionamento de sua empresa, in-

clusive, para antecipar decisões de 

compra.

Feriados e Pontos Facultativos de 2018 

1° de janeiro - segunda-feira: Feriado Nacional - Confraternização Universal 

12 de fevereiro - segunda-feira: Dia Ponte 

13 de fevereiro - terça-feira: Ponto Facultativo Carnaval 

30 de março - sexta-feira: Feriado Nacional – Sexta-feira Santa 

02 de abril - segunda-feira: Feriado Municipal – Dia de São Benedito 

21 de abril - sábado: Feriado Nacional - Tiradentes 

30 de abril - segunda-feira: Dia Ponte 1

º de maio - terça-feira: Feriado Nacional - Dia do Trabalhador 

31 de maio - quinta-feira: Ponto Facultativo - Corpus Christi 

01 de junho - sexta-feira: Dia Ponte 

13 de junho - quarta-feira: Feriado Municipal – Aniversário da Cidade e 

Dia de Santo Antônio – Padroeira da Cidade 

09 de julho - segunda-feira: Feriado Estadual – Revolução 

Constitucionalista 

07 de setembro - sexta-feira: Feriado Nacional – Independência do Brasil 

12 de outubro - sexta-feira: Feriado Nacional - Nossa Senhora 

Aparecida – Padroeira do Brasil 

25 de outubro - quinta-feira: Feriado Municipal – Dia de Frei Galvão 

26 de outubro – sexta-feira: Dia Ponte 

28 de outubro - domingo: Ponto Facultativo – Dia do Funcionário Público 

02 de novembro - sexta-feira: Feriado Nacional – Dia de Finados 

15 de novembro - quinta-feira: Feriado Nacional – Dia da 

Proclamação da República 

16 de novembro - sexta-feira: Dia Ponte 

24 de dezembro - segunda-feira: Dia Ponte 

25 de dezembro - terça-feira: Feriado Nacional - Natal

31 de dezembro - segunda-feira: Dia Ponte 

Fonte: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá

Decreto Nº 8.368, de 16 de janeiro de 2018
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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

 A Junta Comercial do Estado de 

São Paulo – JUCESP é uma entidade 

vinculada à Secretaria de Desen-

volvimento Econômico, e tem como fina-

lidade dar garantia, publicidade, au-

tenticidade, segurança e eficácia aos atos 

jurídicos empresariais.

 Apesar de sua sede estar 

estabelecida na cidade de São Paulo, 

você pode encontrar outras unidades em 

diferentes locais do estado. Inclusive, 

pensando em descomplicar a atividade 

dos empresários e contadores da nossa 

cidade e região, a ACEG sedia o Posto de 

S e r v i ç o s  J U C E S P d a  c i d a d e  d e 

Guaratinguetá.

 Dentre as atribuições do nosso 

Posto estão: receber, protocolar e 

devolver documentos; informar sobre a 

existência de nomes empresariais 

idênticos ou semelhantes; emitir Ficha 

Cadastral das empresas registradas na 

JUCESP; encaminhar ao Escritório 

Regional de São José dos Campos ou à 

JUCESP Sede os documentos para 

análise singular e os requerimentos de 

certidão simplificada e encaminhar à 

JUCESP Sede os documentos para 

análise colegiada e os requerimentos de 

fotocópia, certidão específica e pedido 

de Ficha de Breve Relato.

 Ligue agora e tire suas dúvidas 

com Natália Cappio – (12) 3128-2208 / 

natalia@jucespsjc.com.br.



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.
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O Associativismo é a 

bandeira para uma 

sociedade de resultados! 

CALENDÁRIO

NOVOS ASSOCIADOS

AGENDA

CURSO: SCPC

Data: 08/02 e 22/02

Horário: 09h30 às 11h30

Local: Salão ACEG

Horário: 9h30 às 11h30

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: 3128-2200

ASSESSORIA EMPRESARIAL

Data: 25/02

Horário: 14h30 às 17h

Local: Salão ACEG

Valor: Gratuita e Exclusiva para 
associados

Mais informações: (12) 3128-2215

PALESTRA: REFORMA TRABALHISTA

Data: 19/02 Horário: 9h

Local: Senac Guaratinguetá (Av. Dr. 
João Batista Rangel Camargo, 50 – 
Centro)

Mais informações: (12) 2131-6300

OFICINA: COMEÇAR BEM – 
FORMALIZAÇÃO

Data: 08/02

Horário: 14h30 às 16h30

Data: 15/02

Horário: 10h às 12h

Data: 22/02

Horário: 14h30 às 16h30

Data: 01/03

Horário: 10h às 12h

Local: Sebrae Guaratinguetá

Investimento: Gratuita

Informações e Inscrições: (12) 3128-
9600

OFICINA: FLUXO DE CAIXA

Data: 28/02

Horário: 14h às 16h

Local: Sebrae Guaratinguetá

Investimento: Gratuita

Informações e Inscrições: (12) 3128-9600

CURSO: NA MEDIDA – PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO

Data: 19, 20, 21 e 22/02

Horário: 18h às 22h

Local: Sebrae Guaratinguetá

Investimento: R$ 240,00

Informações e Inscrições: (12) 3128-9600

PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL 2018 
EM GUARATINGUETÁ:

09/02 – AVENIDA

21h – Banda Bala

22h30 – Circuito do Samba

10/02 – EM FRENTE À CÂMARA 
MUNICIPAL

18h – Saída da Banda Mole

10/02 – AVENIDA

20h30 – Banda X da Questão

11/02 – CENTRO

10h – Bloquinho Liga da Justiça

12h – Bloco Pitbull & Poodle

11/02 – AVENIDA

Blocos de Embalos:

16h – Bloco da Lata

20h – Bloco PDA

21h – Bloco Nóis enverga + não quebra

22h –Bloco do Neto

23h – Show - Pixote

12/02 – CENTRO

10h – Bloquinho para Crianças

16h – Bloco da Carroça

12/02 – AVENIDA

21h – Canto do Samba

23h – Sorriso Maroto

13/02 – CENTRO

10h – Bloquinho Banda Furiosa

13/02 – AVENIDA

21h – Desfile das Escolas de Samba: 
Embaixada do Morro; Mocidade Alegre; 
Tamandaré; Bonecos Cobiçados; 
Acadêmicos.

Mais informações: (12) 3132-7276.

ACE Guaratinguetá

GUARA MOTOR- LORENA 
(12) 31282299

GTECH
(12) 3133.9151

MBC CORRETORA
(12) 3153.1321

IOVALE
(12) 2103.3800

10 -  1º Sábado após o 5º útil
12 / 13 / 14 - Compensação dos 

Domingos trabalhados

FEVEREIRO

Das 9h às 22h

Das 9h às 18h

Das 10h às 18h

Das 9h às 13h



ESPAÇO SOCIAL

UNESP/FEG entrega dispositivo
para alunos da APAE

ACE Guaratinguetá

 A UNESP/FEG - Faculdade de 

Engenharia de Guaratinguetá, em 

nome do Professor Dr. Marcelo Sam-

paio Martins, do Departamento de 

Engenharia Mecânica e Tutor do 

Programa de Educação Tutorial (PET), 

vinculado ao MEC dentro da UNESP, 

Campus Guaratinguetá, realizou a 

segunda entrega técnica referente a 

um dispositivo para alívio de peso, 

para ser utilizado durante a prática 

fisioterápica da marcha, em esteira, 

para a APAE de Guaratinguetá.

 Este projeto está vinculado a 

outro, entregue anteriormente, dentro do 

mesmo programa que tem parceria com 

a Escola Politécnica de Grenoble, da 

França, onde aconteceu um intercâmbio 

de alunos Franceses no Brasil. A equipe é 

formada por 8 membros do Grupo PET – 

Engenharia Mecânica e 4 estudantes 

intercambistas franceses: Bárbara Peres 

Pereira, Beatriz Aparecida Lopes Franco, 

Bianie Guardi Tavares, Felipe Augusto 

Martins, Gustavo Pedreiro Tannus, Lucas 

Yuji Garcia Suzuki, Matheus de Alcântara 

Tomé, Gabriel Ragasine e Ines Djerbi, 

Camille Baudichon, Julien Destailleur, 

Thomas kalck,  que atenderam as 

solicitações dos Fisioterapeutas Gustavo 

Carelli Reis e José Evandro Fontana 

Coutinho.

 Este segundo projeto é referente 

à construção de uma estrutura metálica, 

planejada para servir como suporte para 

elásticos especiais, que são fixados a um 

cinto de segurança especialmente 

projetado para crianças, pela empresa 

Leal Equipamentos, de São Bernardo do 

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

Campo/SP, que atuou como parceira 

nesta iniciativa, junto do empresário de 

G u a r a t i n g u e t á ,  I v a n  R o d r i g u e s 

Fernandes, proprietário da empresa Real 

Part’s EPI, que realizou a prospecção 

deste fornecedor, também participante 

do projeto, doando para a APAE itens de 

segurança, como os cintos de segurança, 

fitas especiais e mosquetões para 

fixação. O dispositivo atua em função da 

tração gerada pelos elásticos especiais, 

que aliviam certo percentual de peso 

próprio do paciente, facilitando, desta 

forma, o trato fisioterápico durante a 

marcha em esteira, contribuindo com 

o fortalecimento muscular e outros 

benefícios para os pacientes.

 Os testes realizados com um 

aluno voluntário da FEG, Pedro Guerra, 

apresentaram bons resultados e 

posteriormente, testes com uma das 

alunas da APAE, a Barbara, mostraram-se 

extremamente satisfatórios, nesta 

primeira etapa. Ajustes serão realizados, 

para melhorar o equilíbrio e posiciona-

mento na esteira, mas o que foi realizado 

nesta data superou as expectativas de 

todos os envolvidos.



(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

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

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,

Rua Joaquim Miguel, 105 - Sala 05 - Térreo

Terapia Cognitivo - Comportamental

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

Atendimento 
Unimed



3128.4544

3132.4955

3132.1042

3125.6654Yázigi

FATEA

UNISAL  3159.2033

Wizard Idiomas Guaratinguetá

Connection School

Escola do Comércio
2124.2818

3125.6364

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

3126.2700/99681.9099

3133.4077
3122.3979
3122.3100
3133.8855

3133.2908

3133.5304

3133.8118
Colégio Alberto Einstein 3128.3000

2131.3850Colégio Tableau
Curso de Idiomas

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

Doctor Frio 2103.3131Ar Condicionado

99732.6692Nilda Violante Consultoria e Palestra Comportamental

Rubinho Seguros Seguros 3132.1988

SegMedi Consultoria em Saúde, Segurança e Meio Ambiente 3132.7842

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

SERVIÇOSOdontoClinic

ACEG
Sincomércio

Locação de Sala: Eventos Corporativos

DENTISTA

Maurício Rangel Seixas
Andres Coca Implantes Dentais

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

3132.3953Dermatologista

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

