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EDITORIAL

Ricardo
Teberga
Presidente 
da ACEG

EXPEDIENTE

 Enquanto representantes dos 

empreendedores paulistas, lutamos 

há mais de um ano contra o Aviso de 

Recebimento (AR) para inclusão do 

nome do consumidor no banco de 

dados do Serviço Central de Proteção 

ao Crédito (SCPC). Outras empresas de 

serviço de proteção ao crédito tam-

bém lutam contra o AR.

 Somos contra por vários moti-

vos, além de ser sete vezes mais caro do 

que a carta simples, o comunicado com 

AR é ineficiente porque nem todos os 

municípios do Estado são atendidos com 

esse tipo de serviço. Segundo os 

Correios, a estatística de entrega da 

correspondência simples é de 97%, 

enquanto o índice da carta com Aviso de 

Recebimento é de 60%.

 Além disso, a carta simples fun-

ciona há mais de 30 anos em Guaratin-

guetá, chegando ao destino de forma 

rápida, eficiente e com baixo custo. Se o 

comunicado com AR não é adotado por 

nenhum estado brasileiro, por que 

precisar ser em São Paulo?

 A mobilização da Federação 

das Associações Comerciais do Estado 

de São Paulo (Facesp), da Associação 

Comercial de São Paulo (ACSP), da 

Associação Comercial e Empresarial de 

Guaratinguetá (ACEG) e de outras 420 

Associações Comerciais paulistas 

filiadas à Facesp teve destaque em 

encontro realizado na Assembleia 

Legislativa do Estado de São Paulo 

(Alesp), no último dia 30 de maio.

 Membros  de Assoc iações 

Comerciais paulistas lotaram o Plenário 

Teotônio Vilela, na Alesp, para pedir 

c e l e r i d a d e  n a  a p rova ç ã o  d o  P L 

874/2016 que visa eliminar a exigência 

absurda criada pela Lei 15.659/2015 ao 

estabelecer a obrigatoriedade da 

comunicação por carta com Aviso de 

Recebimento.

 Nossa expectativa era que o 

projeto fosse votado ainda na primeira 

quinzena de junho, conforme declarado 

por Cauê Macris, presidente da Alesp. 

Mas após debates, audiências públicas e 

mobilizações no decorrer de mais de um 

ano, a votação foi adiada.

 No encontro do dia 30 de maio, 

o líder do governo na Alesp, Barros 

Munhoz, declarou que o AR não traz 

nenhum benefício para o sistema de 

crédito, os empresários e os consumido-

res. “A lei foi mais perniciosa do que be-

néfica”, afirmou Barros Munhoz. “Não 

estou falando simplesmente como 

deputado, como cidadão paulista, mas 

também como líder do governo. Vou 

cumprir uma missão e encaminhar favo-

ravelmente a votação desse projeto. 

Vamos discutir serenamente e mostrar 

que a lei precisa ser mudada, deve ser 

mudada e vai ser mudada, pelo povo de 

São Paulo”.

 Mesmo após a recente frusta-

ção na Alesp – o adiamento da votação – 

acreditamos que a representante legíti-

ma da população paulista não irá nos 

decepcionar e cumprirá o compromisso 

assumido com seu povo, pois o AR 

prejudica os consumidores, as famílias, 

as empresas e as associações co-

merciais.

 Acreditamos que o dia em que o 

projeto será votado está próximo, até lá a 

manifestação da ACEG e das entidades 

parceiras continuará resistente e vai 

ecoar para afastar de vez esse re-

trocesso no mercado de crédito. O 

governo está consciente dos prejuízos 

dessa obrigatoriedade e a nossa 

histórica união de classe vai derrubar 

essa Lei que tanto tem prejudicado os 

setores produtivos do País.

Uma histórica união de classe



030303ACE Guara�nguetá

ACONTECEU

01. O presidente da ACEG - Ricardo Teberga, ao lado do vereador Fabricio Dias e 
do vice-prefeito Regis Yasumura, no evento de reabertura do Museu 
Conselheiro Rodrigues Alves. 02. A ACEG apoiou e participou da Expoguará 2017, 
no Recinto de Exposições, foram quatro dias de festa com a participação de 
grandes empresas e público de toda região. 03. O vice-prefeito Regis Yasumura, 
o presidente Ricardo Teberga, o prefeito Marcus Soliva e o secretário de 
agricultura – Júlio Cesar, no estande da associação na Expoguará 2017. 
04. Mutirão do Microempreendedor Individual (MEI) realizado pela ACEG em 
parceria com a Delegada do CRC-SP, Beatriz Bonini, e o Sebrae Guaratinguetá, 
representado pela analista Simone. 05. Em junho, a Escola Costa Braga 
completou 85 anos em Guaratinguetá, e o presidente Ricardo Teberga 
participou da cerimonia de celebração. 06. O presidente Ricardo Teberga, o 
formando Guilherme e o convidado Sergio na formatura da Escola de 
Especialista de Aeronáutica de Guaratinguetá. 07. A ACEG, representada pelo 
presidente Ricardo Teberga, assumiu a secretaria da mesa diretora do Conselho 
Municipal de Saúde (COMUS). 08. O presidente Ricardo Teberga, ao lado do 
Comendador Bonora, visitou a CIA Fiação e Tecidos para conhecer a nova Loja 
de Fábrica que será inaugurada em breve em Guaratinguetá. 09. A pedido da 
associada Reimel, a ACEG demonstrou a força do associativismo intermediando, 
junto ao Poder Público, uma vaga para Carga e Descarga na Rua 7 de setembro, 
facilitando o dia-a-dia dos comerciantes da região.

01. 02. 03.

04. 05. 06.

07.

08. 09.

Foto: PMG



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

04

EM PAUTA

ACE Guara�nguetá

 Com o tema “Neste inverno, 

doe as roupas boas para quem mais 

precisa” a tradicional Campanha do 

Agasalho da Prefeitura Municipal da 

Estância Turística de Guaratinguetá 

começou na segunda-feira (5/6) e 

terminará na sexta-feira (4/8).

 O Fundo Social de Solida-

riedade disponibilizou diversos pontos 

de arrecadação pela cidade, para que 

toda comunidade possa participar da 

campanha, e mais uma vez a Associação 

Comercial e Empresarial de Guara-

tinguetá (ACEG) se uniu ao poder 

público municipal como ponto de 

arrecadação.

 Assim, roupas de frio, calçados 

e cobertores novos e usados em bom 

estado de conservação podem ser 

depositados na caixa disponível na sede 

da associação, de segunda a sexta-feira, 

das 8h às 17h.

 “Nosso objetivo é coletar o maior 

número possível de peças para suprir as 

necessidades das pessoas carentes e, 

assim, diminuir o sofrimento daqueles 

 A Associação Comercial e 

Empresarial de Guaratinguetá 

(ACEG) anuncia a produção do 

Boletim Semanal da ACEG, um novo 

veículo de comunicação digital da 

entidade que será lançado na 

primeira semana de agosto de 2017.

 Por meio do endereço eletrô-

nico, os associados receberão toda 

quarta-feira informações sobre as 

principais ações da ACEG e de seus 

parceiros, além de assuntos relaciona-

dos ao setor empresarial.

 “O lançamento desse canal se 

faz necessário porque muitos fatos não 

podem esperar a próxima edição 

mensal da Revista Empresário Moderno 

para serem noticiados. Assim, algumas 

notícias serão priorizadas para a revis-

ta, enquanto outras serão transmitidas 

através desse boletim semanal online”, 

explicou a gerente executiva da ACEG, 

Edluce Silva.

 A criação do boletim é uma 

das iniciativas do Plano Estratégico de 

Comunicação organizado pela equipe 

ACEG. O objetivo do planejamento é 

modernizar e qualificar as ações de 

comunicação da entidade para ampli-

ar e fortalecer o diálogo com os asso-

ciados.

 Atualmente, a entidade conta 

com associados dos segmentos co-

mercial, industrial e prestação de ser-

viço de pequeno, médio e grande por-

te. Através dessa nova ferramenta, 

eles acompanharão de perto cada a-

vanço da associação e também pode-

rão participar da produção, enviando 

sugestões de pautas para o e-mail 

jornalismo@aceguaratingueta.com.br.

ACEG ponto de arrecadação: 
Campanha do Agasalho 2017 

termina em 4 de agosto
que não tem como se aquecer, para 

isso contamos com a colaboração dos 

associados. Todavia, mais importante do 

que a quantidade, é a qualidade das 

peças doadas”, ressaltou o presidente da 

ACEG, Ricardo Teberga.

 Toda peça arrecadada será 

encaminhada ao Fundo Social de 

Solidariedade que, posteriormente, 

distribuirá para crianças, adolescentes, 

adultos e idosos em situação de 

vulnerabilidade social no município, 

cadastrados na Prefeitura Municipal da 

Estância Turística de Guaratinguetá.

 Para receber as doações, as 

famílias em vulnerabilidade social 

devem comparecer à sede do Fundo 

Social (R. Sargento Baracho, nº 79 – Vila 

Paraíba) para realizar seu cadastro, 

por tando documentos  pessoa is . 

O horário de atendimento é de segunda 

a sexta-feira, das 14h às 18h.

 A campanha conta com di-

versos pontos de arrecadação pela 

cidade, além da ACEG, para que todos 

possam participar da campanha. 

ACEG lança novo 
canal de 
comunicação com
os associados

 ACEG; Base da 2º CIA da 

Polícia Militar de Guaratinguetá; Buriti 

Shopping; Câmara Municipal de 

Guaratinguetá; Clínica Radiograf; 

Colégio Aquarela; Colégio Fênix; 

Colégio Girassol; DIP Auto Posto; 

Drogaria Moderna; EEAR; EMEIEF 

Prof.ª Maria Conceição Freire Salles; 

Fundo Social de Solidariedade de 

Guaratinguetá; Guará Motor; Guarda 

Mirim de Guaratinguetá; Loja Vista 

Verde; Prefeitura Municipal de Gua-

Confira os locais de doação e colabore
ratinguetá; Procon de Guaratinguetá; 

SEBRAE Guaratinguetá; Secretaria da 

Agricultura; Secretaria de As-sistência 

Socia l ;  Secretar ia  da Cultu-ra ; 

Secretaria da Educação; Secre-taria 

de Esportes; Secretaria de Justiça e 

Cidadania; Secretaria de Meio Ambi-

ente; Secretaria de Obras Públicas; 

S e c r e t a r i a  d e  P l a n e j a - m e n t o ; 

Secretaria da Saúde; Secretaria de 

Serviços Urbanos; e Secretaria de 

Turismo.

Informações: 
(12) 3128.2210

cobranca2@aceguaratingueta.com.br

Você Empresário tem inadimplência
 em sua firma? Nós temos a 

solução: CRC - Central de 
Recuperação de Crédito
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EM PAUTA

LIGUE E PEÇA

O chopp mais gostoso 
e gelado que existe 

diretamente na sua casa

 A unidade do SEBRAE-SP em 

Guaratinguetá abriu uma nova turma 

para o curso Empretec. As inscrições e 

entrevistas acontecem durante os me-

ses de junho e julho, e o seminário será 

realizado de 21 a 26 de agosto de 2017.

 Desenvolvido pela Organização 

das Nações Unidas (ONU) e presente em 

cerca de 34 países, no Brasil o programa 

Empretec é aplicado apenas pelo 

Sebrae. O curso é voltado para em-

preendedores que planejam a abertura 

do próprio negócio ou mudar o rumo da 

O que é The Voucher?

Somos uma plataforma de negócios 

online, voltada para o consumo cola-

borativo. É um excelente negócio para 

as empresas anunciantes e para os 

consumidores, pois todos ganham 

nesse modelo de negócio (economia 

colaborativa).

Onde atuamos no mercado?

Realizamos a campanha de divulgação 

dos nossos parceiros anunciantes 

através de 04 ferramentas exclusivas 

The Voucher: App + Site + Facebook e 

Instagram. Para isso, é necessário que o 

parceiro anunciante nos ofereça uma 

SEBRAE-SP abre inscrições para a única turma
 do Empretec em Guaratinguetá no ano de 2017

empresa.

 “É uma experiência que traz 

todo diferencial para a condução de sua 

empresa, principalmente em tempos de 

crise como a que estamos vivendo 

agora. É justamente neste momento que 

temos que nos mexer, adequar, inovar, 

ter o diferencial para que a empresa 

sobreviva e cresça no mercado”, afirmou 

o gerente do Sebrae Guaratinguetá, 

Ricardo Calil.

 Essa é a oportunidade única e 

certa para quem deseja mudar o rumo 

dos negócios no ano de 2017. Para 

participar é necessário o preenchimento 

da ficha de inscrição e passar por uma 

entrevista.

Diferenciais do Seminário:

- Criado para reerguer países pós-

guerra por meio do empreendedorismo;

- Aplicação prática dos comportamen-

tos dos empreendedores de sucesso;

- Mais de 215.000 empreendedores 

formados com o seminário no Brasil.

 O que muda após a partici-

pação no Empretec:

- As mudanças acontecem nas atitudes 

da vida profissional e pessoal;

- Dados comprovam o aumento sig-

nificativo no faturamento e lucro das 

empresas.

 Entre em contato e garanta 

sua vaga – (12) 3128-9600 ou (12) 99135-

0023.

The Voucher: Traga sua empresa para uma 
plataforma online de negócios

oferta de seu produto/serviço.

Benefícios e vantagens do empresário:

- Aumento da presença digital da sua 

marca;

- Real possibilidade de aumento das 

vendas;

- Total controle e acesso aos resultados;

- Recebimento em tempo real.

Benefícios e vantagens do 

consumidor:

- É gratuito;

- Sempre ofertas novas e muito van-

tajosas;

- Super simples! Basta fazer o login e 

pegar o seu voucher;

- O pagamento é feito diretamente no 

caixa do estabelecimento da oferta;

- Não precisa imprimir seu voucher. 

Apresente-o no seu Smartphone.

 Todos os associados à ACEG 

ganham 3 meses gratuitos!

*texto publicitário

ENTRE EM CONTATO

guaratingueta@thevoucher.com.br
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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!

desde 1999

Work
ed

WWork
ed

W

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:

EM PAUTA

CIA Fiação e Tecidos inaugura nova loja de 
fábrica em Guaratinguetá

 Há mais de 100 anos no merca-

do, a CIA Fiação e Tecidos Guaratin-

guetá inaugurará uma nova Loja de 

Fábrica no município. O empreendi-

mento será instalado junto à indústria 

de cobertores, no bairro Pedregulho.

 Segundo o diretor-presidente 

da companhia, Giampaolo Bonora, 

a inauguração da nova loja deve 

acontecer em breve, uma vez que a 

estrutura está pronta, restando apenas 

os acabamentos finais.

 Após a inauguração da loja, 

estima-se que sejam criados 100 

empregos diretos. O espaço oferecerá 

cobertores produzidos na própria 

fábrica e produtos de outras firmas do 

grupo – Santa Sofia, José Augusto, 

Lanifício Resfibra e Uniminas.

 “Será a mesma loja de antiga-

mente, porém mais ampliada, onde 

ofereceremos produtos fabricados por 

nós e por outras firmas do grupo que 

fabricam toalhas, colchas, lençóis e 

cobertores”, disse Bonora.

 Para melhor acolher os clientes, 

o empreendimento contará também 

com área de alimentação e estaciona-

mento. “A fábrica é um bem da cidade e, 

por isso, nós vamos fazer o possível para 

deixa-la melhor que pudermos”, afirmou 

o diretor-presidente.

 Fundada em 1912 pela família 

Rodrigues Alves, em Guaratinguetá, a 

Cia Fiação e Tecidos Guaratinguetá 

obteve muitas conquistas e também 

superou dificuldades, como a sobrevi-

vência num mercado cada vez mais 

competitivo e a reconstrução da loja de 

fábrica após um incêndio de grande 

proporção ocorrido em 2011.

 “Nesses últimos anos, tivemos 

que enfrentar muito prejuízo, pois quando 

a fábrica trabalha com toda sua 

capacidade, ela tem uma margem 

de lucro, mas se ela trabalha com 

capacidade menor, ela tem uma mar-

gem de prejuízo já que acaba produ-

zindo e vendendo menos”, lembrou o 

comendador Bonora. “E o que fizemos 

para superar as dificuldades foi con-

tinuar trabalhando, esse foi o caminho 

que escolhemos”, finalizou.

 De acordo com o presidente da 

ACEG, Ricardo Teberga, a inauguração 

da loja deve oferecer vantagens tanto 

para os clientes finais, quanto para 

os pequenos empresários. “Além de 

atender o consumidor final, a loja 

de fábrica vai atender os pequenos 

empreendedores que não conseguem 

comprar os lotes mínimos exigidos para 

compra direto de fábrica. Além da 

vantagem da qualidade, os clientes 

contarão com preço de fábrica”, des-

tacou Ricardo Teberga.

Área interna de produção da CIA Fiação 
e Tecidos Guaratinguetá

Espaço onde será inaugurado a 
nova Loja de Fábrica

Comendador Bonora e Ricardo Teberga em visita à fábrica de cobertores



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
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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

-  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

ACE Guara�nguetá

 São muitas vantagens exclusivas para vocês: associado, familiares, 
colaboradores das empresas associadas e familiares dos colaboradores.

 Nossa rede já conta com empresas e prestadores de serviços dos 
mais diversos segmentos:

Soluções Empresariais

 Associado, divulgue essa rede de vantagens para todos de sua 
empresa, vamos fomentar as vendas em nosso comércio e fortalecer a 
economia local. Mais do que receber descontos, sua empresa também pode 
fazer parte dessa rede, gratuitamente! Nosso compromisso é contribuir para o 
fortalecimento das empresas locais e atender às necessidades dos nossos 
associados.

 Consulte a rede credenciada no site da Associação Comercial 
www.aceguaratingueta.com.br/ “Rede de Vantagens”

• Instituições de 
ensino infant i l , 
médio, técnico e 
superior; Curso 
preparatório;  e 
Escolas de idio-
mas.

• Clínicas; Laboratórios; Médicos de 
especialidades distintas – obstetrícia, 
ginecologista, cardiologista, derma-
tologista, gastroenterologia, endoscopia 
digestiva e pediatra; Dentistas; e 
Psicólogos.

•  Consultoria Financeira e 
Comportamental; Assessoria e 
M e d i c i n a  d o  T r a b a l h o ; 
Automação Comercial; Serviço 
de Ar Condicionado; Serviço de 
Marcas e Patentes; Oficina 
Mecânica; Auto Moto Escola; 
S e g u r a d o r a ;  A g ê n c i a  d e 
Viagens; Gráfica; Óticas; Loja de 
Colchões e Farmácias.

 REDE DE DESCONTOS E VANTAGENS



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.

09ACE Guara�nguetá

O Associativismo é a bandeira para 
uma sociedade de resultados! 

CALENDÁRIOAGENDA

LIQUIDA GUARÁ

Data: 6, 7, 8 e 9/7

Horário: quinta e sexta-feira, das 14 

às 22h | sábado e domingo, das 10 às 

20h

Local: Recinto de Exposições de 

Guaratinguetá

ASSESSORIA EMPRESARIAL (P.S)

Data: 20/7

Horário: 14h30 às 17h

Local: ACE Guaratinguetá

Valor: Gratuita

Mais informações e agendamento: 

(12) 3128-2217 | 3128-2219

PRODUTIVIDADE E RESULTADOS NA 

ÁREA COMERCIAL

Data: 13/7

Horário: 18 às 19h30

Local: ACE Guaratinguetá

Palestra Gratuita

Mais informações e Inscrição: (12) 

3128.2215 ou 3128.2200

PLANEJANDO A ABERTURA DA 

EMPRESA

Data: 13/7

Horário: 14h30 às 16h30

Data: 20/7

Horário: 14h30 às 16h30

Data: 27/7

Horário: 10h às 12h

Local: Sebrae Guaratinguetá

Valor: Gratuita

NA MEDIDA GESTÃO DE PESSOAS

Data: 4, 5, 6, 11, 12 e 13/7

Horário: 18h às 22h

Local: Sebrae Guaratinguetá

Valor: R$ 280,00

CONTROLES FINANCEIROS

Data: 6/7

Horário: 14h às 17h

Local: Sebrae Guaratinguetá

Valor: Gratuita

TRANSFORME SUA IDEIA EM 

MODELO DE NEGÓCIOS – 

CANVAS

Data: 17, 18 e 19/7

Horário: 9h às 13h

Local: Sebrae Guaratinguetá

Valor: R$ 190,00

NA MEDIDA FINANÇAS

Data: 17, 18, 19, 20 e 21/7

Horário: 18h às 22h

Local: Sebrae Guaratinguetá

Valor: R$ 260,00

*Sebrae Guaratinguetá – Rua 

Duque de Caxias, 100, Centro.

Mais informações: (12) 3128-9600

14º FESTIVAL DA TRUTA DO 

GOMERAL

Data: 6, 7, 8 e 9/7

Local: Bairro do Gomeral

9° FESTIVAL DO ARROZ

Data: 13 a 16/7 | 20 a 23/7

Local: Colônia do Piaguí

Mais informações: (12) 3122.4058

REABERTURA DO MUSEU 

CONSELHEIRO RODRIGUES 

ALVES

Data: 7/7

Horário: 10h

Local: Museu Conselheiro Rodri-

gues Alves – Rua Dr. Moraes Filho, 

n° 41

Mais informações: (12) 3122.4058

FESTIVAL DA PIZZA DE 

GUARATINGUETÁ

Data: 10/7

Local: nas pizzarias participantes 

em Guaratinguetá

Mais informações: (12) 3122.4058

IBIS Guaratinguetá
(12) 2131.9600

LOJÃO ÉD+ 
(12) 3133.7350

 Mauricio Rangel Seixas
(Dentista)

(12) 99670.7192

Rubinho Seguros
(12) 3132.1988

Padaria São Benedito
(12) 3133.2837

08 -  1º Sábado após o 5º dia útil
09 - Revolução de 1932

JULHO

NOVOS ASSOCIADOS



ACE Guara�nguetá

ESPAÇO SOCIAL

 Na última quinta-feira (1/6), 

os conselheiros da ACEG, Caltabiano 

(Gordo) e Marco Antonio (Bigode), jun-

tamente com os colaboradores da 

Casa Dom Bosco, promoveram um 

 Nos dias 16 e 17/06/2017, 

aconteceu a tradicional Festa Junina 

da APAE de Guaratinguetá. O evento 

contou com a presença de autoridades 

do município, dentre eles o Sr. Marcus 

Augustin Soliva - Prefeito de Guara-

tinguetá, a Sra. Andrea Elisa Évora - 

Presidente do Fundo Social de Soli-

dariedade, o Sr. Regis Yasumura - Vice 

Prefeito, além de vários secretários 

municipais. 

 Destaque especial deve ser 

dado à imprensa falada e escrita que 

também se fez presente e deu o devido 

destaque ao evento. Como não podia 

deixar de ser, o mais importante foi a 

maciça presença da sociedade civil, que 

surpreendeu à todos pela quantidade 

de pessoas que se deliciaram nos 02 

dias da festança. Acreditamos que cerca 

de 3.000 pessoas passaram pelo evento 

nos dois dias. Além da parceria com a 

prefeitura municipal e suas secretarias, 

tivemos vários outros apoios, dos quais 

destacamos os seguintes parceiros: 

Pastelaria Serve Quente, Espetinho 

Goiânia, Grupo das Acácias, Distribui-

dora de bebidas Atlântica, Brahma 

Chopp Express, entre outros. Especial 

agradecimentos devem ser feitos ao 

colaboradores da APAE, que sem medir 

esforços, se dedicaram e ajudaram em 

todo o processo de montagem da festa 

e nos serviços aos presentes. A diretoria 

executiva da APAE de Guaratinguetá 

agradece, em nome da diretora da 

Festa Junina APAE de Guaratinguetá/2017
A maior de todas!

escola, Fátima Azevedo, à todos os 

funcionários pelo amor e doação à nossa 

querida APAE.

 No dia 16/06 aconteceu a 

abertura com a fala dos representantes 

da APAE e das autoridades presentes. 

Em seguida, foi feita a premiação da Miss 

Arraiá e do Rei do Rodeio, vindo na 

sequência a apresentação do Espetácu-

lo em Rodas e o Show da Banda Chapéu 

Brasil, que agitou a noite.

 E no dia 17/06 tivemos a apre-

sentação do Forró da APAE e do Quadri-

lhão dos alunos, finalizando a noite com 

um show Sertanejo Universitário.

 Na Praça de Alimentação con-

tou com barracas de Pizza, Pão com 

Linguiça, Cachorro Quente, Caldos, 

Canjiquinha, Pastéis, Churrasquinho, 

Bolos, Bebidas e para a diversão de 

adultos e crianças, Roleta, Bingo e 

Pescaria.

 Para o ano de 2018, teremos 

uma grande novidade, pois através de 

um requerimento do vereador Pedro 

Sanini, a Câmara Municipal de Gua-

ratinguetá aprovou a inserção da Festa 

Junina da APAE no calendário oficial de 

eventos do município, o que vai propiciar 

uma ainda maior participação da 

prefeitura nos processos de montagem 

de toda a estrutura do evento. Parabéns 

vereador Pedro Sanini  e à todos 

os demais vereadores, por essa de-

monstração de respeito e atenção à 

APAE.

 Agradecemos à todos, que não 

mediram esforços para contribuir com a 

nossa festa, à todos que estiveram 

trabalhando incansavelmente para que 

tudo saísse a contento e a presença de 

toda população que colaborou e 

abrilhantou mais este evento em prol da 

APAE de Guaratinguetá.

Conselheiros da ACEG promovem 
almoço festivo na Casa Dom Bosco

almoço festivo de solidariedade na 

instituição, no bairro Pilões.

 Para a realização do evento, a 

entidade também recebeu apoio de 

empresários de Guaratinguetá que 

fazem questão de contribuir para o 

fortalecimento da Casa Dom Bosco, 

instituição que atende cerca de 80 

pessoas em sistema de moradia para 

atendimento social e espiritual, com o 

objetivo de recuperar a dignidade 

humana e promover a reintegração 

social dos cidadãos. Outros eventos 

serão realizados nos próximos meses, 

para isso, a instituição contará com a 

colaboração de todos.

Gordo Caltabiano e Bigode
em almoço festivo na Casa Dom Bosco 



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

(12) 3133-7088
loja@reidasbalancas.com

ENCONTRE

ACE Guara�nguetá

ANUNCIE 
AQUI!

"Quando o problema 
é grande, a ajuda 

também tem que ser. 
Neste inverno, doe 
roupas boas para 

quem mais precisa"

ACEG - Posto de Arrecadação
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 67 - Centro

Campanha do Campanha do Campanha do 

Agasalho Agasalho 
201720172017

Malu Moletom



Sua rotina descomplicada
e mais produtiva é com a
Bematech

Equipamentos inteligentes e simples,

que completam sua frente de caixa e

abrem as portas do seu negócio para

o sucesso.

Soluções inteligentes

para o seu negócio


