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Há mais de 15 anos atendendo a região

EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL

- PPRA
- PCMSO
- LTCAT
- CIPA
- Cer�ficações de NRs

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

EXAMES 
COMPLEMENTARES

- Audiometria

- Espirometria

- Eletrocardiograma

- Acuidade Visual (Escola Optométrica)

- Eletroencefalograma

- Exames Laboratoriais

- RX de TórazTel. (12) 3133.3631     Rua Coronel Pires Barbosa, 475
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 Já estamos em novembro e o 
Natal já se anuncia nas luzes, árvores, 
gorros vermelhos e demais adornos 
natalinos que costumam invadir as 
lojas durante a melhor época de 
vendas no ano para o comércio. A 
ACEG já  está  preparando para 
nosso associado e para todos os 
consumidores de Guaratinguetá um 
“Natal Multi Prêmios” onde serão 
distribuídos mais de R$ 22.000,00 
a  q u e m  c o m p r a r  n o  c o m é r c i o 
participante entre os dias 17 de 
novembro de 2014 e 10 de janeiro de 
2015. Como há mais de 40 anos, 
procuramos oferecer ao consumidor 
produtos variados que sejam de 
qualidade e tenham real utilidade em 
sua vida, de modo que seja um belo 
presente para ele, ao mesmo tempo 
em que funciona como um atrativo ao 
c l iente para comprar  nas lojas 
participantes.
 Mas mesmo com todos os 
preparativos para o Natal a todo 
vapor, as atividades na ACEG não 
param. No próximo dia 11 de novem-
bro, estaremos com o Sebrae, na 
realização do 1º Fórum Empresarial de 
Serviços, com foco na importância da 

inovação nos dias atuais para vencer 
em um mercado cada vez mais 
competitivo. Para saber mais sobre o 
encontro, basta ler em nosso infor-
mativo, que este mês traz também: 
informações sobre o primeiro treina-
mento para Formação de Auditor 
Interno ISO 9001:2008 que aconteceu 
n a  AC E G  n a  ú l t i m a  s e m a n a  d e 
outubro, onde participaram empre-
sários de visão que primam pela 
excelência e qualidade dos serviços 
oferecidos em suas empresas.
 Você também poderá ler em 
nossas páginas sobre a participação da 
ACEG no Projeto Neiva Bem Te Quero, 
apoiado pelo Conselho Comunitário da 
BASF para toda a comunidade local. 
Na oportunidade a Casa do Empre-
sário ofereceu a todos os que presti-
giaram esta festa a possibilidade de 
realizar consultas ao SCPC gratuita-
mente. Nosso Departamento de Bolsa 
d e  E m p r e g o s  t a m b é m  m a r c o u 
presença confeccionando currículos.
 Em outubro também oferece-
mos a todos os funcionários da ACEG 
um treinamento sobre ergonomia, 
porque sabemos que a qualidade do 
serviço executado também depen-
de da qualidade das condições de 
trabalho e adequações de postura 
durante toda a vida de trabalho de 
nossos colaboradores.
 Enfim, essas e muitas outras 
notícias vocês podem conferir nesta 
edição do mês de novembro de nosso 
informativo Empresário Moderno.
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 No próximo dia 11 de novem-
bro, a partir das 18h, no auditório do 
Sindicato Rural de Guaratinguetá, 
acontece o 1º Fórum Empresarial de 
Serviços. A ação é uma realização do 
Sebrae-SP e tem o apoio da Asso-
ciação Comercial e Empresarial de 
Guaratinguetá e Sindicato Rural.
 Diante de um mercado cada 
v e z  m a i s  c o m p e t i t i v o ,  a  b u s c a 
constante por inovação se tornou 
u m a  m e t a  f u n d a m e n t a l  p a r a  a 
sobrevivência das empresas. É para 
ajudar os empreendedores da região 

Fórum debate novas tendências para o 
setor de serviços para Guaratinguetá e região

alcançarem esse objetivo, que o 
Sebrae-SP vai realizar esse encontro 
no dia 11 de novembro.
 O evento vai contar com duas 
palestras, apresentando e debatendo 
as mais novas tendências e modelos 
de negócios para as áreas de serviço, 
alimentação fora do lar, beleza, tec-
nologia da informação, comunica-
ção, turismo e hotelaria. No final os 
empreendedores poderão participar 
de uma dinâmica, no formato de 
talkshow, onde poderão tirar suas 
dúvidas e trocar experiências com os 

demais participantes. Entre os temas 
propostos, estarão: as perspectivas 
econômicas do setor; segmentação de 
clientes e público-alvo; tendências do 
“novo” consumidor e as novas fer-
ramentas de tecnologia disponíveis no 
mercado.
 O Fórum será realizado a par-
tir das 18h no auditório do Sindicato 
Rural de Guaratinguetá, localizado na 
Praça Santo Antônio, 176, Centro. As 
inscrições podem ser feitas pelo 
telefone (12) 3132-6777. As vagas são 
limitadas, participe!

 Aconteceu nos dias 29 e 
30 de outubro no Salão Social 
da ACEG o primeiro Curso de 
Formação de Auditor Interno ISO 
9001:2008. Voltado a empresários, 
profissionais da área da qualidade, 
coordenadores e gerentes, o curso 
também teve como público-alvo 
profissionais de diversas áreas, 
proativos dentro de uma empresa.
 Esta foi uma excelente opor-
tunidade para empresários dos mais 
variados setores, para acompanhar 
de perto e de forma técnica o 
desenvolvimento da gestão da 
qualidade em suas empresas.
 “O objetivo deste treina-
mento é contribuir com a melhoria 
contínua de organizações que 

buscam ou já são certificadas na 
norma ISO 9001:2008, ou mesmo de 
empresas que procuram melhorar os 
processos internos e a qualidade dos 
produtos ou serviços prestados. Com 
este curso, o profissional tem a 
oportunidade de desenvolver as 
habilidades necessárias para avaliar e 
relatar a conformidade e a efetiva 
implementação de processos e do 
Sistema de Gestão da Qualidade, além 
de interpretar a norma ISO 9001:2008, 
atualmente reconhecida e presente 
em mais de 150 países em todo o 
mundo”, observa Márcia Molina, 
presidente ACEG.
 Entre o conteúdo abordado 
neste treinamento podemos citar: 
Conhecimento histórico, família da 

ISO 9001:2008; Princípios de Geren-
ciamento da Qualidade; Panorama, 
escopo; Interpretação da ISO-
9001:2008; Sistemas de Gestão; 
Propósitos e requisitos; Planejamen-
to da auditoria; Realizando uma 
auditoria; Relatório de Auditoria e 
Follow-up. O curso foi conduzido por 
Gilmar Zanardo – Consultor Sênior 
na Destra Consultoria, com mais de 
20 anos de experiência.

ACEG promove primeiro Curso de Formação 
de Auditor Interno ISO 9001:2008
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 A ACEG realizou em outubro 
e m  p a r c e r ia  c o m  a  B io  M e d ic 
Assessoria e Treinamentos uma 
palestra na área da ergonomia para 
todos os funcionários da Entidade. O 
objetivo é conscientizar cada um dos 
colaboradores sobre as melhores 
posturas e maneiras para se obter 
qualidade de vida no trabalho e nas 
funções cotidianas.
 A Ergonomia tem muitas 
d e fi n i ç õ e s ,  n o  e n t a n t o ,  t o d a s 
apontam para a relação adequada do 
trabalhador com seus meios de 
trabalho, sendo assim, pode ser 
d e fi n i d a  c o m o  “ o  c o n j u n t o  d e 
conhecimentos científicos relativos ao 
h o m e m  e  n e c e s s á r i o s  p a r a  a 
concepção de ferramentas, máquinas 
e  d i s p o s i t i v o s  q u e  p o s s a m  s e r 
utilizados com o máximo de conforto, 
segurança e eficácia.” (WISNER, 1987).
 Em suma, a ergonomia busca 
desenvolver serviços e produtos que 
atendam as necessidades do maior 
número de pessoas e conta com os 
conhecimentos de diversas disciplinas 
para estudar a relação do ser humano 
com o trabalho e transformar as 
condições nas quais ele está inserido 
para oferecer saúde, segurança e 
conforto ao ser humano, seja no 
ambiente de trabalho ou fora dele.
 Esse conforto não pode ser 
entendido como um excesso de 
cuidado, mas sim, como economia de 
esforços físico e psíquico. A ergonomia 
tem a ver com cuidado com o corpo, 
com seus objetos de trabalho, com as 
relações humanas.

ACEG realiza treinamento de 
ergonomia para funcionários

 Não se refere apenas às 
questões posturais, estuda a relação 
do ser humano com o trabalho e visa 
também identificar problemas reais 
no cotidiano das empresas. Dialoga 
com os profissionais envolvidos 
(empregados e empregadores) e 
objetiva transformar as condições nas 
quais o trabalho é realizado para que 
ele esteja adequado às características 
psicofisiológicas dos trabalhadores, 
proporcionando-lhes segurança, 
conforto, preservação da saúde e 
aumento da produtividade para a 
empresa. A ergonomia é um conjunto 
de técnicas de gestão que pode 
auxiliar no melhor planejamento do 
trabalho para que haja economia de 
custos, de esforços, de tempo e 
melhoria na qualidade dos resultados.
 Assim, ao transformar as 

situações de trabalho, a ergonomia 

considera: a) fatores técnicos: máqui-

nas, equipamentos, programas de 

manutenções preventivas e corretivas; 

b)fatores humanos: capacidades e 

limitações físicas e psíquicas do 

ser humano; c) fatores ambientais: 

i l u m i n a ç ã o ,  v e n t i l a ç ã o ,  r u í d o , 

qualidade do ar e d) fatores sociais: 

organização do trabalho, relações 

humanas, divisão do trabalho, turnos, 

formas de remuneração, jornada de 

trabalho, pausas e outros.
 A Bio Medic Assessoria e 

Treinamentos oferece a nossos 

associados este treinamento com-

pleto com benefícios exclusivos para 

parceiros ACEG. Consulte as vanta-

gens e condições para solicitar estre 

treinamento em sua empresa.

Pequenas tarefas rotineiras podem 
gerar grandes desconfortos ou até 
mesmo lesões dolorosas. Como 
prevenir das tarefas que parecem tão 
inofensivas, mas na verdade são 
prejudiciais ou até mesmo muito 
perigosas? Prestando atenção aos 
possíveis riscos:

* Evite torções desnecessárias com o 
corpo, principalmente ao segurar 
pesos. Gire os pés e o corpo inteiro 
nessas situações para preservar a 
saúde da sua coluna.

* Evite manusear excessos de pesos. 
Conte com auxílio de carrinhos.

* Não coloque peso na cabeça.

* O corpo humano foi feito para movi-

mentar-se. Varie as posições de vez em 
quando, principalmente no local de 
trabalho.

* Sente-se adequadamente, apoiando 
pés no chão e a coluna no encosto da 
cadeira.

* Ao carregar peso, divida-o nos dois 
braços, não o segure de apenas um lado 
do corpo.

* Não atenda telefone colocando-o no 
ombro.

* Use roupas e sapatos confortáveis. 
(Roupas justas dificultam a circulação 
sanguínea).
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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 participou no dia 18 
de outubro do Projeto Neiva Bem te 
Quero, promovido pela ASABEN 
e apoiado pela BASF por meio 
de seu Conselho Comunitário 
Consultivo. Durante todo o final de 
semana, diversas foram as ações 
promovidas como, por exemplo, 
passeio ciclístico; ação cidadania com 
emissão da 1ª via do RG para adultos e 
crianças; apresentações artísticas de 
escolas municipais; brincadeiras; 
teatro dos escoteiros e da entidade 
Porta do Céu; gincana da saúde e 
educação; visita ao Projeto Mata Viva; 
sorteio de brindes; corrida pedestre 
entre outras atividades.  
 Várias entidades da cidade 
permaneceram durante o evento com 

Projeto Neiva Bem Te Quero
estandes  em exposição,  apre-
sentando seus trabalhos ou prestan-
do algum tipo de serviço. A ACEG 
esteve presente com consultas gra-
tuitas ao SCPC e com auxílio na 
elaboração de currículos por meio do 
Departamento Bolsa de Empregos.
 “Nós, da ACEG sempre valo-
rizamos as ações voltadas à prática 
da cidadania, para nós é muito 
importante poder contribuir de algu-
ma maneira com a integração entre 
as empresas e a comunidade, espe-
cialmente junto à BASF, parceira 
que sempre prima pelo desenvol-
vimento social do local em que opera. 
Parabéns a todos os envolvidos 
com este Projeto”, declara Márcia 
Molina.

XV Congresso da FACESP -
Nossa Força, Seu Negócio, Pelo Progresso

 A FACESP realiza entre os dias 
18 e 20 de novembro em Águas de 
Lindoia, o XV Congresso – Nossa Força, 
Seu Negócio, Pelo Progresso.
 No decorrer de seus 50 anos de 
existência, a FACESP foi protago-nista 
de importantes movimentos para o 
empresariado. Sua atuação tem 
possibilitado o compartilhamento de 
problemas comuns e ações estraté-
gicas conjuntas, contribuindo para 
ações decisórias importantes nos 
âmbitos federal, estadual e municipal, 
s e m p r e  v i s a n d o  o  b e n e f í c i o  d o 
empresário brasileiro.
 O Congresso FACESP é reali-
zado anualmente e tem o objetivo de: 
Estimular o empreendedorismo; pro-

mover debates sobre temas nacionais e 
estaduais; capacitar e informar; evi-
denciar oportunidades de negócios; 
gerar networking entre as lideranças 
do estado.
 A união de todos os associa-
dos da FACESP, que abrange todo o 
estado de São Paulo, é o melhor 
e mais poderoso caminho para o 
desenvolvimento.
 O Congresso é o momento de 
consolidar essa união. Além de levan-
tar assuntos relevantes com o objetivo 
de promover um ambiente favorável 
para os negócios, e também discutir 
tendências e rumos do nosso Estado. 
Este ano a programação tem início com 
a abertura oficial no dia 19 de novem-

bro a partir das 9h. Entre os temas 
abordados durante o Congresso 
podemos destacar o cenário econômi-
co para 2015, o Empreendedorismo, 
salas de negócios abordando temas 
diversos como ACcredito, Accelular, 
Boa Vista Serviços, Certificado Digital. 
Ta m b é m  h a v e r á  p a l e s t r a  c o m 
Guilherme Afif Domingos intitulada 
Pe n s e  S i m p l e s .  O  1 2 º  E n c o n t r o 
Estadual do Empreender e Conselho da 
M u l h e r  t a m b é m  t e r ã o  v e z  n a 
programação. No encerramento as 
Associações Comerciais receberão 
homenagem. Para participar, entre 
em contato com Silva Barroso (12) 
3128.2205 – (12) 3128.2200 ou acesse 
www.congressofacesp.com.br



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. SaúdeSaúde

GS SegurosGS SegurosGS Seguros
Conheça nossos planos de Saúde individuais:Conheça nossos planos de Saúde individuais:Conheça nossos planos de Saúde individuais:

Grupo de Afinidades e Categorias Profissionais
Profissionais Liberais . Servidores Públicos 

Profissionais do Comércio, Indústria e Serviços . Estudantes

Algumas 
de nossas 

operadoras 
parceiras

CONSULTE NOSSOS 
CORRETORES

(12) 3125.5004
godoyseg@uol.com.br
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 Começa este mês a campanha Natal Multi Prêmios 
da ACEG. Este ano serão sorteados mais de R$ 20.000,00 
em prêmios aos consumidores que prestigiarem o comércio 
de Guaratinguetá. As campanhas promocionais são marcas 
registradas da Associação Comercial, que as realiza há mais 
de 40 anos, com o objetivo de fomentar a economia local 
aquecendo as vendas às vésperas de datas comemorativas.
 “Nossa campanha este ano irá sortear duas motos e 
diversos outros prêmios que vão desde fogão e geladeira 
até eletrônicos como smartphones, teremos quase dois 
meses de promoção, durante os quais o consumidor que 
comprar no comércio de Guaratinguetá e pedir seu cupom, 
preenchendo-o e depositando nas urnas disponíveis nas lo-
jas participantes, estará concorrendo a mais de R$ 20.00,00 
em prêmios”, informou Márcia Molina, presidente ACEG.
 Para esta campanha também haverá premiação 
para a loja e o vendedor que fornecerem o cupom sorteado 
para as motos (14º e 15º cupons). “As campanhas promocio-
nais são um diferencial para o comércio de rua. É um 
atrativo a mais, nossos consumidores vão levar para casa 
mais de R$ 20.000,00 em prêmios, vale a pena participar”, 
observa Márcia.
 A campanha Natal Multi Prêmios começa no dia 17 
de novembro de 2014 e segue até 10 de janeiro de 2015, o 
sorteio dos prêmios está marcado para 10 de janeiro às 10h. 
Mais informações e aquisição de cupons: Gisele Andrade 
(12)  3128-2217 / 3128-2200.

Campanha
 “Natal Multi Prêmios”

(12) 3128.2205
convenio@aceguaratingueta.com.br
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CALENDÁRIO

Novembro

Das 8h15 às 13h

Das 8h15 às 14h

Das 8h15 às 18h

Das 10h às 14h

Das 8h15 às 22h

Das 10h às 18h

Das 10h às 22h

Abertura com Acordo

Fechado

Horário de Funcionamento

NOVOS ASSOCIADOS

Associação Comercial e Empresarial de Guara�nguetá

SERVIÇOS

Assessoria Contábil 
José Luiz Nunes

 O SCPC Integrado + Score 
reúne, em um único relatório, as 
informações obtidas no SCPC, 
SCPC Cheque e SCPC Score 
Crédito, uma ferramenta que, a 
partir de informações cadastrais e 
comportamentais, apoia com 
i n t el i gên ci a  as  deci s õ es  de 
crédito. 
 Desenvolvido pela Boa 
Vista Serviços, este produto 
estima o comportamento futuro 
dos clientes de sua empresa, 
indicando a probabilidade de 
inadimplência nos próximos 6, 12 
ou 18 meses, conforme neces-

2 - Finados
8 - 1º Sábado após o 5º dia útil
15 - Proclamação da República

SCPC Integrado + Score

Tome decisões de crédito seguras para obter o 
maior retorno sobre o seu investimento

sidade do negócio.
 Nesta ferramenta são for-
necidas informações completas, 
contemplando dados específicos 
do cheque consultado, débitos 
de títulos vencidos, cheques 
devolvidos e informações res-
tritivas informadas pelo mercado.     
 No resultado das con-
sultas também é apresentado 
uma escala numérica, na qual o 
menor índice representa alto risco 
e, o maior, menor chance de 
inadimplência. Dessa forma, é 
possível tomar decisões de forma 
rápida e segura.

   Sua empresa conta com o mais completo e seguro serviço de 
informações de cheques do Brasil
   Prevenção a fraudes
   Ganho de velocidade nas decisões
   Redução de custos operacionais
   Aumento do volume de negócios
   Aumento do retorno financeiro perante um menor risco de 
inadimplência
   Simplificação e rapidez no processo de decisão
   Aumento da segurança na concessão de crédito
   Padronização de políticas de crédito
   Planejamento de ofertas dirigidas a um público específico
   Atribuição de limites de crédito adequados a cada cliente

Benefícios

Leonan Nicolau  

Logus Propaganda 

Festa Bala

(12) 98146-4643

(12) 3152-2148

(12) 3013-9401

(12)  3133-5565



Perfumes e Cosméticos
Nacionais e Importados

Linha Profissional para Tratamento de Beleza

Rua Dr. Martiniano, 171
Tel. (12) 3132.1598

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

Consultoria de Imóveis
CRECI 35.897

ÉTICA, PRINCÍPIO E FIM.

Mais de 1.000 imóveis à
sua disposição
Vendas e Locação

Consulte-nos
www.wanorimóveis.com.br
Fone: (12) 3128.4488
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01/11 – Julia de Lorena Leite Delgallo 
(Posto Frei Galvão).

04/11 – Edna Ortega Faia de Souza 
(Colégio Albert Einstein), Thiago Pizarro 
Martins Gomes (Colégio Fênix), Wilson 
José da Silva (Papelaria Raw), Zely Chamon 
Jeha (Fábrica de Imagens São Judas 
Tadeu).

05/11 – Krisna Vantil Cosendey (Farmácia 
São Jorge), Maria Teresa Coelho Sampaio 
Reis (Ideal Centro Automotivo), Rita 
Angela Rossetti T. Mariano (Móveis Nova 
América).

06/11 – Carlos Henrique Honda Takeda 
(Pastelaria Honda), Jefferson Luis da Silva 
Reis (Aerovalp Turismo).

07/11 – Adriana Pontes Costa Rocha (Casa 
do Construtor / Casa Sollar).

08/11 – Antonio Carlos de Toledo Ferreira 
(Nino Marmoraria), José Ary da Silva (Lojas 
Calsul).

09/11 – Lauro Kondarzewski (Madeiras 
Kondarzewski), Mario Sergio Nunes Peres 
(Atlântica do Vale).

10/11 –Jeanete de Campos Bassote (Bar do 
D i t o) ,  P a u l o  J e ff e r s o n  A l v e s  (S i n -
comerciario), Sinval Ferreira de Oliveira 
(Grupo da Fraternidade Irmão Altino).

11/11 –Geraldo Aparecido Ferreira 
(Máximo Supermercado), Gisele Santos de 
Andrade (ACEG).

1 2 / 1 1  – C a r l o s  R o b e r t o  N o g u e i r a 
(Marsivan), Sergio Barbosa da Silva 
(Restaurante Zingarella e Chopperia), 
Soraya de Lima e Silva (Madereira Paul 
Brasil).

13/11 –Maria Aparecida da Silva Ferraz 
(Chico Seguros).

14/11 –Nara Mendes da Silva Andrade 
(Ornato).

15/11 – Marcelo Henrique Vieira dos Santos 
(Escola de Musica Shirley), Samuel Klein 
(Casas Bahia).

16/11 – Carmina Silva de Brito (Rosa 
Morena), Fernanda Figueiredo Faria 
Muriano (Grupo da Fraternidade Irmão 
Altino).

17/11 – Cristiane B. M. de Oliveira Dias 

(Nutriative Bufet), Sebastião Ribeiro da 
Silva Filho (Mercadinho Avenida), Simone 
Siqueira de Macedo (SOS Ferramentas), 
Wilson Ribeiro do Prado (Gold Finger).

18/11 – Eliana Maria Andrade Stipp Bueno 
(Complexo Educacional Damasio de 
Jesus),  José Luiz Paiva de Andrade 
(Farmácia Santo Antonio).

19/11 – Danilo Braga Dias (Lojas Dias), 
Franciele Finger (Gold Finger), Henny 
Barbetta (Arezzo), Vanessa Aparecida de 
Castro Cunha (Ferragem São Lucas), 
Walter de Lima Mesquita (A.M.I.G.A).

20/11 – Antonio Roberto Gonçalves (Fire 
Services), Carlos Augusto da Silva Vieira 
(Gramados Móveis), Geraldo Celso (Valle 
Folheados), Juliana Rodrigues Fornitani 
Santos (Bio Medic Assessoria), Leandro 
Alberto Marques (SOS Ferramentas), 
Maria Eustaquia Kondarzewski (Madeiras 
Kondarzewski), Mauricio Penteado de 
Almeida .

21/11  -Paulo Tadeu Assis Figueiredo 
Coelho (Odontoclinica Guaratinguetá).

22/11 – Carlos Yoshikazu Mizutani (Guara 
Pisos).

24/11 – Fabiana Apolinario Conceição Diniz 
(Gold Finger), Maria Helena dos Passos 
(Sul Estrela Loja de 1,99).

25/11 –Maria Lucia de Lana (Farmácia 
Santo Antonio), Tais Fiorelli de Carvalho 
(Tapeçaria Visconde).

26/11 – João Batista Coelho de Oliveira 
(Lynx Steel), Zeli Maria Velloso de Castro 
(Depósito Cortes).

27/11 – Regina Célia Ferreira Gonçalves 
(Fire Services).

28/11  –  Tamara Elaine de Carvalho 
Guimarães (Gold Finger).

29/11 – Fabia Maria Pereira Bedaque 
Teberga (Curso Preparatório JV), José 
Renato Rossi (Farmácia Santo Antonio), 
Sueli Aparecida Silva Marcelino Queiroz 
(Livraria Catedral).

3 0 / 1 1  –  D a n i e l e  M o r e i r a  S a n t a n a 
(Micromix Cursos), Maria Helena Filipo F. 
de Andrade (Farmácia Santo Antonio).

 Em setembro, o Departa-
mento de Certificação Digital da 
Associação Comercial e Empresarial 
de Guaratinguetá por meio de sua 
agente de registro Bruna Leme 
Santana, recebeu uma menção 
de reconhecimento da FACESP – 
Federação das Associações Comer-
ciais do Estado de São Paulo - pelo 
seu desempenho em validações que 
ultrapassou as metas preesta-
belecidas para sua categoria, em 
parceria firmada entre a Entidade e a 
Rede Multiplus.
 Para definição do reconhe-
cimento foi levada em consideração 
a performance do agente de regis-
tros dos Postos de Atendimento em 
que foram avaliados: número de 
atendimentos, número de valida-
ções concluídas, número de clientes 
satisfeitos e agilidade no serviço.
 “Esse reconhecimento só 
confirma o que estamos trabalhan-
do para oferecer a nossos asso-
ciados: excelência na qualidade dos 
serviços e produtos oferecidos. 
Esse foi um compromisso da atual 
diretoria desta Casa que está sendo 
seguido em todos os departamentos 
da Entidade”, fala Márcia Molina.

Departamento de 
Certificação Digital 

da ACEG recebe
reconhecimento

da FACESP



Desinsetização   Desratização   Descupinização
Limpeza de Caixa D’água

Fone: (12) 3125.6450
www.ecovale.net Email: ecovale.hig@terra.com.br
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 A APAE DE Guaratinguetá 
vai levar seus alunos mais uma vez 
para a praia, como já aconteceu no 
ano passado, a diretoria contratou o 
transporte e reservou os quiosques 
na praia do Perequê em Ubatuba, 
para que seus alunos possam 
desfrutar de um dia inteiro de lazer, 
junto com seus acompanhantes, 
professores e membros da diretoria. 
Serão cerca de 250 alunos que 
visitarão a praia durante os próximos 
finais de semana, sendo que estão 
previstas 04 viagens.
 Em 2013, na primeira vez que 
este passeio aconteceu, o sucesso foi 
total e até a Rede Vanguarda (Globo), 
cobriu a viagem dos alunos e fez uma 
matéria onde destacou a emoção e a 
alegria dos alunos que tiveram seu 
primeiro contato com o mar. Assistir 
aquela matéria e ver o brilho nos 
olhos dos alunos e seus acom-
panhantes, foi  emocionante e 
revelou o quanto a diretoria da APAE 
valoriza seus alunos e busca pro-
mover a melhoria da qualidade de 
vida deles, viabilizando momentos 
impares, onde sem o apoio e as 
iniciativas da APAE, essas pessoas, 
portadoras de necessidades espe-
ciais e com grande dificuldades 
sociais e econômicas. Não teriam 
condições de desfrutar de mo-
mentos tão felizes quanto este 
“APAE volta à praia”.
 Os alunos da APAE já tiveram 
também neste mês de Outubro, o 
mês da criança, um outro momento 

de lazer diferenciado e de grande 
satisfação para eles e todos os 
colaboradores da entidade, que não 
medem esforços para transformar 
as vidas destas pessoas que tão 
pouco tem e muito podem. 
 Numa outra iniciativa iné-
dita, a APAWE de Guaratinguetá 
levou seus alunos, em turma, para 
visitar o Buriti Shopping, onde todos 
puderam passear, brincar e depois 
comer um lanche no Bob’s (Big 
Bob’s, com fritas e refrigerante), 
tudo isso de graça, ou seja, a APAE 
arcou com todos os custos de mais 
este passeio e em especial, um 
momento de felicidade e integração 
dos seus alunos junto à sociedade 
guaratinguetaense.
 Essas iniciativas valorizam o 
bem estar dos alunos da APAE e 
criam um ambiente propício para 
que haja a tão buscada e desejada 
integração entre os portadores de 
necessidades especiais e os demais 
cidadãos.

APAE volta à praia

O GEA vai promover o 1º Café da 
manhã Empresarial em pról da 

APAE de Guaratinguetá. Este 
evento vai acontecer em 

novembro e tem o objetivo de 
receber empresários e 

administradores das empresas da 
nossa cidade para saborear um 

delicioso café da manhã nas 
dependências da APAE, onde 
todos os convidados poderão 

tomar conhecimentos das ações 
desenvolvidas e dos serviços 

prestados por esta entidade que é 
um orgulho para a nossa 

sociedade.
Durante o café da manhã, haverá 

uma palestra do presidente Marcio 
Chagas, onde ele vai repassar aos 

presentes, as informações sobre as 
atividades e o dia a dia dos alunos, 

bem como demonstrar aos 
convidados o quanto a entidade 

evoluiu nos últimos anos e o 
quanto os recursos recebidos em 
doação, destinação ou fruto dos 

eventos promovidos pela sua 
diretoria, foram e são bem 
aplicados e viabilizaram os 

avanços necessários para que a 
APAE gere a sua sustentabilidade, 

custeando suas despesas, 
investindo nas melhorias 

necessárias e adquirindo os 
equipamentos que são usados nos 

tratamentos e atividades dos 
alunos.

GEA e APAE 
convidam 

empresários para 
um café da manhã

GUARATINGUETÁ . SP
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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

(12) 7898.6470 / 7814.7248

Rua José Bonifácio, 157 - Centro - Guaratinguetá/SP

(12) 3013.6384
NOVO ENDEREÇO EM GUARÁ

ENCONTRE

Vacinar é proteger!

Clínica Exclusiva de Vacinas

Av. Presidente Vargas, 135 - 2º andar - Sala 21 - Vila Paraíba

(12) 3132.4955 / 3125.6238

Literasas Editora - Rua Feijó, 59 - CentroLiterasas Editora - Rua Feijó, 59 - Centro
Guaratinguetá/SPGuaratinguetá/SP

Tel. (12) 3013.7609Tel. (12) 3013.7609
www.literasas-editora.comwww.literasas-editora.com

Literasas Editora - Rua Feijó, 59 - Centro
Guaratinguetá/SP

Tel. (12) 3013.7609
www.literasas-editora.com

(12) 3133-7088
loja@reidasbalancas.com

(12) 3132-2025
Rua Dr. Morais Filho, 185 - Centro - Guaratinguetá

Anuncie no Guia Comercial 
mais completo de Guaratinguetá.
Sua empresa vista por mais de

90.000 pessoas o ano todo.

98810.4391
99789.0169
98137.0292
99227.4754

www.emcasaonline.com.br

Pça Condessa de Frontim, 15 - Centro - Guaratinguetá/SP
ferragem.sao.lucas@hotmail.com

MATERIAIS ELÉTRICOS . HIDRÁULICOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS

FERRAGEM SÃO LUCASFERRAGEM SÃO LUCASFERRAGEM SÃO LUCASFERRAGEM SÃO LUCAS

(12) 3132.6452

J&C CartuchosJ&C CartuchosJ&C Cartuchos
Venda de cartuchos novos e remanufaturados

Av. Padroeira do Brasil, 217 - Guaratinguetá/SP

3122.1839
3133.5837®

INFORMÁTICA & CFTV
venda - instalação - manutenção

Rua José Sebe, 260 - Beira Rio I - Guaratinguetá

3125-4218 | 997401-9259

EDUCAÇÃO INFANTIL
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO MÉDIO

3133-6260
www.usefaz.com.br

USEFAZ

3132-4132 / 3132-11463132-4132 / 3132-11463132-4132 / 3132-1146
Rua Domingos Rodrigues Alves, 115

Centro - Guaratinguetá/SP

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

- Soluções amigáveis entre as partes

- Transparência na prestação de contas

- Redução de custos com serviços de cobrança

- Agilidade no repasse do dinheiro recebido.
Informações: (12) 3128-2210

cobranca@aceguaratingueta.com.br

CENTRAL DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

Pesqueiro do KadilPesqueiro do KadilPesqueiro do Kadil

Bar e restaurante - Fogão de lenhaBar e restaurante - Fogão de lenha
Aluga-se casa e espaço para eventosAluga-se casa e espaço para eventos

Bar e restaurante - Fogão de lenha
Aluga-se casa e espaço para eventos

Estrada dos Mottas, km 12
Guaratinguetá/SP - (12) 99792-0348

SUA
EMPRESA

Anuncie com a gente!
(12) 3128.2217



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

REDE DE DESCONTOS

SOESP-ODONTO Nacional

Regional

Regional

Nacional

3128.2205

3128.2205

3128.2205

3128.2205

UNIMED

MedSanitas

SULAMÉRICA

3132.3953

3132.3953

3132.3953

3132.1591

3132.2401

3125.6331

3132.3524

3132.3524

Pediatria

Dermatologista

Obstetrícia/Ginecologia

Cardiologista

Cardiologia/Clínica Geral

Cardiologista

Cardiologista

Dra. Margarida G. de S. Cunha

Dr. Sérgio Franklin S. Cunha

Dr. Mauro Guimarães

Dr.Carlos Ney

Dra. Alcione Ferreira A. Filipo

Dr. Antônio Diniz Torres

Dra. Isabel de Fátima Gay da Silva

Dr. João Luiz Gay da Silva

3128.4544

3128.6600

2131.1900

Laboratório Médico Vital Brasil

Instituto Santa Rosa

Clinivale/Santa Casa (ambulatório)

3132.3897

3133.3307

3132.4955

Cardio Center

Guaraclin

Clínica de ImunizaçãoImunocenter Vacinas

Atendimento/RH

Atendimento/RH

Atendimento/RH

Terapia Cognitiva Comportamental

Bruna Baracho Zanetin

Rejane L. Tunisse de Sá

Ana Laura B. Galvão

Pedro Ricardo Guimarães Veras

Taciana Andressa de Carvalho Souza

3126.1048/99705.4311

3133.7125

3157.7186

99153.8777

99115.9510/99743.8751

98132.5332/7818.0667

3125.9444

3013.0465

3132.1042

3013.7401

3122.1062

Clínica e Pet Shop

Educação Alimentar

Credenciado SOESP

Assessoria e Medicina do Trabalho

Clin Pet

Studio 3 Pilates

FISIOTERAPIA

CLÍNICA VETERINÁRIA

NUTRICIONISTA

ODONTOLÓGICO

Ana Cristina Othero de Brito

Odontovale

Odonto Clinic

Henderson Luiz Malaquias

MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

FARMÁCIAS

Bio Medic

Terapêutica - Lorena

Pharma Express Center

Byofórmula

Byoderma

Farmavale

Farmácia Santo Antônio

3013.4426

(12) 3153.2744

3133.8855

3122.3979

3133.4077

3122.3100

3128.2288

PSICOLOGIA

CLÍNICAS

LABORATÓRIOS

MÉDICOS

PLANOS DE SAÚDE

Vilage Marcas e Patentes 3128.2205

3132.7499

3125.4218

3133.3350/3133.2140

3013.1890

3128.4488

3133.5304

99141.3238/7812.5903

Softvale

Kadu Computadores

Ideal Centro Automotivo

Antônio José de Castro

Paris Entretenimento

Informática

Informática e CFTV

Mecânica e Assistência Rontan

Cartório Postal

Consultoria Financeira

Alecrim Arte Terapia

Locação para Eventos

99731.8734Veloz Brindes

3122.1544

3128.2219

SINCOVAG

ACEG

3125.6654Yázigi

FATEA

UNISAL

ANGLO

FATEC

Colégio Alberto Einstein

(12) 3159.2033

3132.1566/3132.7343

3126.2643/3125.6905

2131.3850

3125.4582

3122.2715

3125.3185

3125.2318

Cursos Profissionalizantes

Colégio Tableau

Curso Preparatório JV

Wizard Idiomas Guaratinguetá

Corpo e Cia

Palácio dos Colchões

Ultra Shop

ESPAÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

MARCAS E PATENTES

XEROX

Copi Center 3132.1333

Copiadora Idêntica 3132.6261

Publicidades

HOTÉIS E POUSADAS / AGÊNCIAS DE TURISMO

Accetur - Agência de Turismo e Viagens

Parceria com AC de Ubatuba 

3122.2889

(12) 3834.1449

ESCOLA, CURSOS E FACULDADES

Complexo Educacional Damásio de Jesus

CNA - Guaratinguetá

Easycomp

Callan Connection

Escola do Comércio

3133.8782

3133.8118

2124.2818

3128.3800

3133.6622

3125.1571

3125.6364

3122.3987

ACADEMIAS

Para usufruir da Rede de Descontos, entre em contato:

convenio@aceguaratingueta.com.br

Departamento de Convênio - (12) 3128.2205 ou 3128.2200

* A responsabilidade da concessão de descontos e benefícios é de cada conveniado.

aciu@bighost.com.br
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Restaurante do Frei 3125.9981Convênio ACEG

COMÉRCIO

3013.9230UNICID - EAD


