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Sempre em frente

Consultoria e Assessoria:
Gestão de produção .  Meio Ambiente

Segurança e Saúde no trabalho
 Consulte-nos!

desde 1999
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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

etade de um ciclo 

Mestá concluído com a 

chegada de agosto. 

Temos caminhado com muitas rea-

lizações. Em todo início de ano ou de uma 

fase, costumamos traçar metas e projetar 

como nosso negócio estará posicionado 

em seis ou doze meses. Como estamos 

com nossas metas? Este é um mês para 

tirarmos um período de observação em 

quais passos temos dado e quais planos 

foram deixados de lado devido à intensa 

e corrida rotina.

 Momento oportuno para rea-

val iar as ações de market ing,  de 

relacionamento com a equipe e parceiros 

profissionais, e também colocar na 

balança os saldos positivos e negativos, 

os pontos fortes e as falhas de um 

rotineiro plano de negócios, para que 

novas estratégias sejam pensadas e 

aplicadas. Em caso de bom resultado, 

talvez a melhor estratégia seja manter o 

planejamento inicial, adaptando-se ao 

cenário do mercado.

 Apesar de o primeiro semestre 

ter exigido mais empenho de nossa parte, 

tivemos conquistas na área trabalhista 

com a implementação do eSocial para 

mais um grupo de empresários e, mês a 

mês, pudemos sentir um respiro em 

diferentes setores como o varejo, que na 

primeira quinzena de junho cresceu 4,8% 

devido ao efeito-calendário. Já em abril, 

foi a vez do setor de serviços no Estado de 

São Paulo: criou 23 mil vagas celetistas.

 Segundo o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), a 

economia brasileira cresceu 0,4% no 

p r i m e i ro  s e m e s t r e  d e  2 0 1 8 ,  e m 

comparação com os últimos três meses 

de 2017.

 Esperamos que o mercado 

brasileiro continue apresentando ba-

lanços positivos, pois refletirá direta-

mente em nossa economia local , 

incentivando comerciantes e empre-

sários a inovarem ainda mais para seu 

público, desenvolvendo antigas metas e 

criando novas.

 Adaptabilidade. Esta palavra-

chave é parceira de empreendedores em 

todos os períodos e cenários e deve 

permanecer nas estratégias de negócios, 

aproveitando oportunidades surgidas de 

diferentes formas, seja por meio de leitura 

diária ou de um estudo mais aprofundado. 

Conte com a Associação Comercial e 

Empresarial de Guaratinguetá (ACEG) 

em todos os momentos de seu em-

preendimento para, juntos, seguirmos em 

frente rumo a novos caminhos e 

perspectivas.

 Aproveito a oportunidade para 

convidá-lo a part icipar de nossos 

próximos eventos, que estão sendo 

preparados especialmente para você e 

toda a comunidade.

 Em agosto realizaremos a sexta 

edição do Festival de Tira Gosto, 

oferecendo os melhores petiscos, shows 

de qualidade e um grande momento de 

lazer em família. No final do mês o 

Meeting Empresarial marca mais uma 

etapa conquistada neste ano, no qual 

proporcionaremos a quase duzentos 

participantes uma oportunidade única de 

aprendizagem e network ing com 

profissionais de várias cidades e regiões.

 Na página 09, você pode con-

ferir a agenda completa dessas duas 

iniciativas promovidas pela ACEG, além 

de outras atividades que serão realizadas 

em Guaratinguetá ao longo do mês. 

Aproveite também a leitura nas demais 

páginas!
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01. A tesoureira Beatriz Bonini esteve na inauguração da franquia GOU - Clínicas de Odontologia no Centro 
de Guaratinguetá. Na foto, os proprietários da unidade Gerson e Dra. Luciana Carvalho. 02. Presidente 
Ricardo Teberga participou da 7ª Cavalgada da Inclusão Social do Instituto Lucas Amoroso, evento que 
visa a inclusão social das Pessoas com Deficiência (PcD) e captar recursos para a manutenção dos 
trabalhos da instituição. 03. Equipe Sicredi comunicou a Escola Estadual Professor José Pereira Éboli a 
doação de R$ 7 mil para auxiliar nos projetos educativos e tecnológicos, sendo oficializada no encontro 
anual da Cooperativa. 04. Presidente Ricardo Teberga participou do Giro de Reuniões promovido pelo 
Sicredi Vanguarda PR/SP/RJ, encontro anual de prestação de contas que teve também como pauta o 
lançamento da campanha comemorativa “35 anos de Histórias Cooperativas”. Da esq. à direita: Pedro 
Guimarães, presidente da Cooperativa de Laticínios Serramar; Luiz Hoflinger, presidente do Sicredi 
Vanguarda; Ricardo; José Maria de Faria, presidente do Sincomércio SJC. 05. ACEG esteve presente no 
InvestGuará, iniciativa da Prefeitura destinada a apresentar as potencialidades do município para 
empresas e empreendedores interessados em investir em uma cidade mais desenvolvida. Da esq. à 
direita: Wedson de Paula (Comercial Atlântica e Conselheiro ACEG); Ricardo; prefeito Marcus Soliva. 
06. A Associação Comercial está em festa! Os colaboradores, Luciane e Roque, comemoram em agosto 5 
e 12 anos de casa, respectivamente. Que continuem trazendo a alegria e o empenho para a família ACEG! 
07. O presidente Ricardo esteve presente na formatura do PROERD (Programa Educacional de Resistência 
às Drogas e à violência)  promovida pela Prefeitura em parceria com a Polícia Militar. O programa é aplicado 
aos alunos do 5º anos das escolas públicas e particulares da Guaratinguetá. 08. Ricardo Teberga foi eleito, 
por aclamação, vice-presidente do Conselho Municipal de Turismo (Comtur) durante eleição da nova 
chapa gestora, vigente até 2020. Na foto (dir. à esq.): Luiz Antonio Silveira da Motta, Presidente do Comtur e 
representante da Rede Hoteleira e Felício Murade., secretário de Turismo e Lazer  09. O Salão Social da 
ACEG abriu as portas para os encontros das Câmaras Técnicas de Desenvolvimento Econômico e de 
Ordenamento Territorial, como parte do processo de revisão do Plano Diretor Municipal, coordenado pela 
Prefeitura de Guaratinguetá. 10. Após expediente, equipe ACEG se reuniu no Arraiá 2018 para 
confraternizar o clima de São João com muita alegria e diversão, que contou com a presença dos 
familiares dos colaboradores. 11. Diretores, conselheiros e convidados se encontraram em mais uma 
Reunião Mensal Ordinária (Biênio 2017/2019) que teve também como pauta os projetos aprovados pelo 
DADETUR e o projeto de ampliação do Santuário de Frei Galvão.
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Mercado em 2018: sete meses de intensas dinâmicas
sse primeiro semestre 

Epassou rapidamente, se 

olharmos de onde já esta-

mos. Começamos o ano nos preparando 

para um novo caminho, estipulando me-

tas e focando em fortalecer parcerias pa-

ra melhor desenvolver os projetos que 

virão. O período de janeiro a julho 

foi marcado por fortes e significativas 

mudanças no cenário mercadológico, 

culminando com o significativo cresci-

mento do comércio durante a festividade 

mundial chamada Copa.

Em pesquisa realizada em junho 

pela Boa Vista SCPC sobre o torneio 

futebolístico, quando questionados se o 

faturamento da empresa deveria au-

mentar, 31% dos microempresários res-

ponderam que sim, sendo a maioria das 

grandes empresas, seguidos pelas 

pequenas.

Apesar de este ano estar marca-

do por adversidades periódicas, a 

exemplo do que aconteceu em maio, as 

estratégias de ação para o mercado 

devem estar empenhadas em antever 

possíveis cenários e nortear a empresa, 

concedendo-a base sólida.

O comércio é o primeiro público 

influenciado por mudanças no mercado, 

sejam elas positivas ou negativas, fortes 

ou suaves. Isso faz com que gerentes e 

empresários dediquem mais tempo 

pensando em perspectivas e estratégias 

necessárias para adaptar a empresa ao 

cenário em constante flutuação.

O primeiro semestre de 2018 te-

ve saldo positivo no setor de eletroeletrô-

nicos, com um aumento de 14,6% em 

comparação ao mesmo período do ano 

passado, segundo dados da Agência 

Brasil divulgados em julho. O resultado 

acompanha um cenário segmentado em 

crescimento de vendas e em melhora de 

desempenho. Em abril, o setor de 

serviços paulista ampliou o número de 

vagas; em junho, o varejo apresentou 

aumento nas vendas.

Conforme o termômetro do Por-

tal da Indústria, as exportações do seg-

mento tiveram em abril 1,1% de aumento, 

se comparado com o mês anterior. Em 

junho, a intenção de investimento regis-

trava 50,5 pontos.

Ainda para o comércio, este mês 

mais uma data comemorativa pode gerar 

mais confiança nos empresários: o Dia 

dos Pais. Inicia-se a elaboração de estra-

tégias para atrair o público que passará 

principalmente pelo centro comercial e 

pretende presentear o pai. Como é repli-

cado entre as pessoas: “que este mês tra-

ga energias positivas”. Vale a pena estar 

sempre atento a artigos e entrevistas de 

especialistas em Economia e outros ra-

mos, para compreender melhor o cenário 

atual e, assim, utilizar ferramentas para 

seguir mais um semestre de 2018.
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Escritório Sebrae Guaratinguetá destaca-se em
 inovação e empenho ao aproximar diferentes públicos

á quase 25 anos com 

Hatendimentos na cida-

de, o Sebrae tem forta-

lecido o compromisso de serviço à 

classe empresarial. Esse destaque 

resulta das inúmeras parcerias que a 

entidade assume, como no caso da 

Associação Comercial e Empresarial de 

Guara-tinguetá, que está presente em 

muitas ações da entidade, cujo maior 

produto à disposição é Conhecimento 

em Gestão.

Um dos reflexos para o muni-

cípio é a possibilidade de desenvolvi-

mento em diversos setores. O público 

que se beneficia diretamente com essa 

oportunidade de apoio são as micro e 

pequenas empresas e demais grupos 

empresariais.

O gerente do Escritório Sebrae, 

Fábio de Paula Augusto, conversou com 

o Departamento de Comunicação da 

ACEG sobre a atuação da entidade, 

alguns projetos e outros temas, dentre 

eles a missão da entidade, que “é 

desenvolver de forma sustentável o 

empreendedor no Estado de São Paulo, 

independente do estágio de maturidade 

da empresa/empreendedor.”

Dentro desse compromisso, 

Fábio explica ainda que há uma solução 

específica para cada estágio e neces-

sidade do cliente, em que auxilia em 

diferentes etapas dos projetos.

Em Guaratinguetá, são apro-

ximadamente seis mil micro e pequenas 

empresas, segundo Fábio, que se 

embasou em dados de 2017. O desafio do 

Sebrae para esse público é buscar um 

contato mais próximo, que, desse 

número total, é feita uma 

triagem, restando um nú-

mero reduzido de empresas 

fo rma l i zadas ,  a lvos  do 

Sebrae.

Recentemente, o 

Escritório Regional do Se-

brae reinaugurou oficial-

mente em novo endereço, 

localizado na avenida prin-

cipal do Pedregulho, o maior 

bairro do município. Para 

o gerente Fábio de Paula, 

o ponto é estratégico e 

garante mais visibilidade. 

“Chegamos a  um cer to 

momento em que o prédio 

na Rua Duque de Caxias 

não atendia mais às ne-

cessidades do Sebrae do ponto de vista 

de acessibilidade e em relação ao que 

gostaríamos de oferecer ao nosso cliente, 

como qualidade de ambiente e de 

instalações.” São itens considerados 

relevantes para melhor acolher os 

clientes que por ali passam.

Durante o evento que ocorreu 

em junho muitas autoridades locais e 

regionais estiveram presentes, como o 

prefeito de Guaratinguetá Marcus Soliva, 

vereadores, secretários municipais, 

representantes de outros escritórios do 

Sebrae, entre outras.

A mudança de endereço ren-

derá muitos frutos. Para Fábio, este é o 

melhor cruzamento do Pedregulho, ao 

lado de muitos pontos comerciais 

bastante frequentados.

O Sebrae tem procurado estar 

mais presente na sociedade. “A gente tem 

que ser cada vez mais pop, tornar 

popular”, justifica Fábio, que ressalta 

pontos como acesso faci l i tado e 

distância menor. “Nós precisamos tra-

balhar e, na oportunidade, nos aproxi-

marmos da população”.

Ele explica que é através das 

parcerias que há possibilidade de mais 

engajamento em causas relevantes para 

o município, sempre com relação ao 

empreendedorismo. Fábio afirma que o 

Sebrae tem encontrado parceiros desde 

o ano passado e que todas as ações da 

entidade estão conectadas com outras 

instituições. Para ele, tal iniciativa de 

formar elos “tem fortalecido muito nossa 

participação e entendimento do que cada 

O gerente Fábio de Paula Augusto acredita 
que novo endereço do Sebrae é estratégico

 e garante mais visibilidade ao 
Escritório Regional.

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!!!

Foto: Arquivo Sebrae
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Evento de reinauguração do Escritório Regional do Sebrae aconteceu no primeiro semestre 
deste ano e contou com a presença de algumas autoridades. 

Foto: Arquivo Sebrae

Foto: Assessoria de Imprensa ACEG

Na foto, parte da equipe da unidade. 
Escritório trabalha para atender tanto ao 
cidadão comum quanto diferentes empresas.

um [parceiro] faz de melhor e po-

tencializando a atuação de cada en-

tidade”. Para isso, há periodicamente uma 

reunião, com resultados já aparentes.

Um dos exemplos de parceria 

é o projeto “Cidade Empreendedora 

G u a ra t i n g u e t á ” ,  fi r m a d o  e n t r e  a  

Prefeitura e ACEG, cabendo ao órgão 

público o subsídio total e a ACEG o apoio 

aos cinco treinamentos de Educação 

Financeira para os comerciantes.

Na conversa, o gerente frisa a 

necessidade de desmistificar os tra-

balhos da entidade, que está à disposição 

tanto para grandes empresas quanto 

munícipes em geral. O primeiro contato 

pode acontecer via portal do Sebrae e 

matérias virtuais, mas “a interação 

humana é necessária, exercitada tanto 

pelo lado do empreendedor quanto pelo 

Sebrae.”

A empresa pode aprender muito 

com o Sebrae sobre investimentos e 

gastos, evitando prejuízos. O gerente 

afirma que, após uma adversidade, a 

empresa deve realizar uma análise de 

próximos passos, pauta-

da em comportamento 

futuro. “Mais do que 

nunca é importante con-

versar com entidades de 

apoio pra pensar nas 

ideias e investimentos 

de forma consciente.” 

Objetivo é economizar 

recursos e alavancar o 

negócio.

O Sebrae tam-

bém está com a propos-

ta de cursos gratuitos. O 

motivo é “sensibilizar e 

criar uma opinião no 

empreendedor de que 

ele precisa aperfeiçoar, para interagir o 

empresário no tema”. Havendo necessi-

dade de investir mais, ele pode continuar 

buscando ajuda da entidade. Fábio afirma 

que os cursos, oficinas e palestras 

gratuitas já resolvem boa parte das 

necessidades e dúvidas do participante.

Nos últimos dois anos, o cenário 

para o comércio está diferente: enquanto 

o empresário se mostra cauteloso, o 

consumidor está mais crítico na hora da 

compra, aponta Fábio, que ainda dá dicas 

sobre o potencial de Estância Turística do 

município.

“Guaratinguetá tem muita voca-

ção para serviço de turismo, comércio 

voltado para turismo, que coloca a cidade 

numa posição estratégica. Precisa de 

organização, de cadeias de negócios 

conversando entre si, de projetos que 

organizem para que [a cidade] cresça de 

forma ordenada.”

Fábio aponta que um caminho 

para uma cidade mais desenvolvida é a 

união de entidades, poder público e 

iniciativa privada com um único objetivo, 

dimensionar o potencial da cidade, 

contando também com a participação 

dos munícipes.

Perguntado sobre futuras 

iniciativas, ele mencionou o estudo de 

um projeto na Praça [Conselheiro Rodri-

gues Alves] e outros também com a 

ACEG, pensando na educação em-

preendedora da cidade., que cabem aos 

parceiros colocar em prática. “A receita do 

bolo já sabemos”.



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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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

-  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

-  Salão Social

-  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

anter-se informado é 

Muma necessidade bá-

sica para o gerencia-

mento de negócios, desde pequenos aos 

de grande porte. Por meio das notícias, o 

empresário se beneficia ao conhecer e 

participar de ações em sua cidade, 

estabelecendo contatos para agregar ao 

seu empreendimento. Ao lado disso, o 

serviço de divulgação publicitária torna-

se essencial a uma empresa.

 Para a Associação Comercial e 

Empresarial (ACE) de Guaratinguetá, 

representar a classe empresarial com 

serviços de qualidade é um exercício 

contínuo de sua missão. Por isso, a 

entidade conta com um exclusivo serviço 

de Comunicação e Marketing, voltado a 

diferentes conteúdos para levar informa-

ção precisa, promover eventos e apre-

sentar todos os serviços e produtos que 

O canal de conteúdo e 
divulgação para o empresariado

nossos associados e demais empresários 

da cidade oferecem ao seu público.

 São muitas ferramentas utiliza-

das para mostrar novidades, artigos, 

acontecimentos e outras informações de 

grande influência às pessoas, como o site 

da ACEG, a página no Facebook, o 

informativo mensal Empresário Moderno 

e o Boletim Semanal Online. Pensando no 

empresário que busca dar visibilidade ao 

seu negócio, a entidade conta também 

com serviço de e-mail marketing e 

diversos espaços para anúncios.

 A ACEG oferece valores diferen-

ciados e acessíveis para que todos 

tenham a oportunidade de investir em 

sua imagem, tanto associados quanto 

não sócios. Conheça mais sobre o que os 

Departamentos de Comunicação e de 

Eventos podem fazer por você. Ligue 

para (12) 3128-2215 / 3128-2217.



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.

Perfumes e Cosméticos
Nacionais e Importados

Linha Profissional para Tratamento de Beleza

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

ACE Guaratinguetá

O Associativismo é 

a bandeira para uma 

sociedade de resultados! 

NOVOS ASSOCIADOS

10 -  Antevéspera do Dia dos Pais
11 - Véspera Dia dos Pais e
1º Sábado após 5º dia útil

AGOSTO

Das 9h às 22h

Das 9h às 18h

Das 10h às 18h

Das 9h às 13h

CALENDÁRIO

6º FESTIVAL TIRA GOSTO

Data: 09 a 12 de agosto

Horários: 10h às 22h

Valor: Entrada gratuita e shows musicais 

todos os dias

Prato principal: R$ 20,00

Local: Praça Conselheiro Rois Alves

Informações: (12) 3128-2200 | 3128-2215

6º MEETING EMPRESARIAL

Data: 30 de agosto   

Horário:  a partir das 18h        

Local: Clube dos 500

 Rod. Presidente Dutra Km 60.7

Inscrições e informações: (12) 3128.2200 

/ 3128.2215

TREINAMENTO SCPC

Data: 09 e 23 de agosto

Horário: 09h30 às 11h30 Valor: gratuito 

Local: Salão Social da ACEG

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: (12) 3128-2200

ASSESSORIA EMPRESARIAL

Data: 30 de agosto (quinta-feira)

Horário: 14h30 às 16h30

Va l o r :  g ra t u i t a  e  ex c l u s i va  p a ra 

associados

Local: Salão Social da ACEG

Informações: (12) 3128-2215

CASA ABERTA

Data: 18 de agosto Horário: 10h às 16h 

Valor: gratuito (vagas limitadas)

Atividades: palestra, oficinas, peça teatral 

e apresentação musical

Local: Senac Guaratinguetá (Av. Dr. João 

Baptista Rangel de Camargo, 50, Centro) 

Programação e inscrições: (12) 2131-6300 

| www.sp.senac.br/casaaberta

PROJETO SEBRAETEC

Curso: Vitrinismo

Datas: 02 e 09 de agosto

Horário: 18h às 22h

Valor: R$ 37 (por pessoa)

Curso: Visual Merchandising

Datas: 23 e 30 de agosto

Horário: 18h às 22h 

Valor: R$ 37 (por pessoa)

Local: Salão Social da ACEG

Parceria: Sebrae, Senac e ACEG

Informações e inscrições: Sebrae – (12) 

3128-9600 (opção 4) - as 8 primeiras 

inscrições feitas serão subsidiadas pela 

ACEG.

EMPREENDEDORISMO E 

ABERTURA DE EMPRESA

Oficina: Começar bem – Formalização

Datas: 02, 16 e 30 de agosto (quintas-

feiras)

Horário: 10h às 12h

Datas: 09 e 23 de agosto (quintas-feiras)

Horário: 14h30 às 16h30

Valor: gratuito 

Local: Sebrae Guaratinguetá (Av. João 

Pessoa, 1325 – Pedregulho)

Informações e inscrições: (12) 3128-

9600 (opção 4)

GESTÃO

Oficina: Fluxo de Caixa

Data: 29 de agosto (quarta-feira)

Horário: 14h às 16h  Valor: gratuito

Curso: Na Medida Gestão de Pessoas

Datas: 14 a 16, 21 a 23 de agosto 

Valor: R$ 280,00

Horário: 18h às 22h

Local: Sebrae Guaratinguetá (Av. João 

Pessoa, 1325 – Pedregulho)

Informações e inscrições: (12) 3128-

9600 (opção 4)

DIVSIL DIVISORIAS
 (12) 3126.3320 / 99226.5806

CONSÓRCIO NACIONAL 
(12) 3122.2120

AGS BUFFET 
(12) 98136.8007

LA LILLA 
(12) 3013.4085

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL
 VISTA DAS PAINEIRAS 

(12) 3132.8835



ESPAÇO SOCIAL

Dr. Ubiali, ex-presidente da FEAPAE/SP, 
visita a APAE de Guaratinguetá e anuncia 

doação de um veículo doblô

ACE Guaratinguetá

o último dia 13 de julho 

Nde 2018, a APAE de 

Guaratinguetá recebeu 

a visita do ex-presidente da Federação da 

APAEs do estado de São Paulo, o 

conhecido Dr. Marco Aurélio Ubiali, que já 

exerceu a cadeira de deputado federal e 

esteve até recentemente no cargo de 

assessor do governador do estado de São 

Paulo, Marcio França. O Dr. Ubiali veio até 

nossa cidade para trazer a confirmação da 

doação pelo Governo do Estado de um 

veículo Fiat Doblô para a APAE Guaratin-

guetá. Essa doação foi articulada pelo 

Dr. Ubilai durante o período em que ele 

atuou na assessoria do governador e 

teve também a competente atuação do 

vereador João Pita, da Câmara Municipal 

de Guaratinguetá. Esse veículo será de 

grande utilidade para a APAE, que tem 

constantes demandas de transportes de 

seus alunos, sua equipe de colaboradores 

e seus diretores, que sempre participam 

de eventos externos e, a partir do 

recebimento desse veículo, terão mais 

uma opção de transporte seguro e 

confortável. A atuação do Dr. Ubiali em 

prol das APAEs do Estado de São Paulo 

vem de longa data, sendo que ele já 

exerceu as presidências da APAE de 

Franca, sua cidade natal e da Federação 

estadual das APAEs, onde 

exerceu 03 mandatos não-

consecutivos. A vontade de 

ajudar e fazer a diferença 

na vida das pessoas sem-

pre fez parte do destino do 

Dr. Ubiali. Além da expe-

riência profissional como 

médico, já são quarenta 

anos atuando em favor das pessoas com 

deficiências, através de trabalhos total-

mente dedicados às APAEs, onde pôde 

lutar por uma sociedade mais inclusiva.

A equipe de colaboradores da 

APAE de Guaratinguetá, comandada pela 

diretora escolar ,  Fát ima Azevedo, 

preparou um delicioso café da manhã 

para receber o visitante ilustre e demais 

convidados. Estiveram presentes no 

evento, os diretores da entidade, Sr. 

Antonio Carlos Caltabiano (Gordo), Sra. 

Valdete Tocalino e Sra. Zilda Kurita. 

Também compareceram o prefeito de 

Guaratinguetá, Marcus Soliva, o vice-

prefeito Régis Yasumura, o vereador João 

Pita e o coordenador regional do PSB, Sr. 

Jofre Neto. Em sua fala, o presidente da 

APAE, Sr. João Vaz, ressaltou a importante 

atuação do Dr. Ubiali em relação às APAEs 

e o quanto essas entidades evoluíram 

com as suas gestões sérias, focadas na 

sustentabilidade, com responsabilidade e 

amor ao próximo. O prefeito municipal, 

Sr. Marcus Soliva também ressaltou o 

excelente contribuição do visitante às 

APAEs e à todos os movimentos do 

terceiro setor. O vice-prefeito, Régis 

Yasumura, usou a palavra para home-

nagear o Dr. Ubiali. “Fico muito feliz em 

estar na ilustre presença de uma pessoa 

que, assim como eu, atua na área médica e 

também tem um histórico de atuação 

social e ajuda aos mais carentes”, disse 

Yasumura.

O presidente João Vaz apre-

sentou aos presentes um vídeo insti-

tucional com imagens de todas as 

atividades internas e externas que são 

desenvolvidas pela equipe da entidade 

e que demonstram o carinho e o pro-

fissionalismo dos serviços prestados 

aos mais de 250 alunos da APAE de 

Guaratinguetá.
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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) 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

ENCONTRE

ACE Guaratinguetá

ANUNCIE AQUI!



OS MELHORES PETISCOS E 

PORÇÕES ESTARÃO AQUI!

Pratos principais a 

Música ao vivo todos os dias
Quinta e Sexta às 19h

Sábado e Domingo 13h e 19h 

de Quinta a Domingo 
das  10 às 22h

Praça Cons. Rodrigues Alves 

R$ 20,00 

09  12  AGOSTO a de

REALIZAÇÃO: APOIO:

Informações: (12) 3128.2200 / 3128.2217
        www.aceguaratingueta.com.br       /aceguaratingueta


