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EDITORIAL

Ricardo
Teberga
Presidente 
da ACEG

EXPEDIENTE

 Localizada a pouco mais de 
170 km da capital paulista, entre as 
serras azuis, Guaratinguetá é um 
dos cenários mais importantes da 
Região Metropolitana do Vale do 
Paraíba, se destacando por sua 
representatividade comercial, in-
dustrial e turística.

 Entre as 50 melhores cidades 
para se viver no Brasil – com grau de 
desenvolvimento alto no IDHM 
(Índice de Desenvolvimento Humano 
Municipal), segundo estudo do 
Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento – nossa terra vem 
melhorando cada dia mais.
 Um dos municípios mais 
industrializados de sua região e 
pioneiro nessa atividade econômica, 
Guaratinguetá abriga indústrias de 
expressão mundial. Mas apesar de o 
setor industrial ser um dos desta-
ques, o desenvolvimento local tem 
no comércio sua força. Nossa terra 
nasceu do comércio, e vive dele, 
atraindo consumidores das cidades 
vizinhas e possibilitando o acesso a 
determinados estilos de vida, objetos 
e serviços.
 Considerando a perspectiva 
de desenvolvimento, hoje estamos 
vendo se firmar nossa vocação para o 
turismo religioso. Após a importante 
conquista do título de Estância 
Turística, nunca se discutiu tanto 
sobre os caminhos e as opor-
tunidades de desenvolvimento, 
como tripé do circuito turístico 
religioso do Vale do Paraíba e berço 
de personalidades como Frei Galvão, 
Rodrigues Alves, Dr. Zerbini, entre 
outros.
 Mesmo que em passos len-
tos, Guaratinguetá está no caminho 
certo. Através do diálogo com a 
sociedade civil as páginas estão 
sendo escritas. Nossa história está 
sendo construída com a contribuição 
de cada cidadão.
 Neste mês, nosso município 
completa 387 anos e todos nós 
guaratinguetaenses natos ou não 

temos muito que comemorar. Terra 
bela e acolhedora para os que aqui 
decidem construir família, trabalhar, 
produzir e criar raízes.
 Eu poderia escrever mais 
páginas e páginas sobre a saga dessa 
cidade, onde nasci e dei minha 
contribuição como cidadão, tra-
balhador, empreendedor, dirigente 
de entidades e pai de família. Mas a 
intenção era apenas destacar, 
brevemente, a condição de Gua-
ratinguetá como potência comercial, 
industrial e turística.
 Nesse contexto de come-
moração, aproveito a oportunidade 
para agradecer a todas as empresas 
que se uniram em prol da campanha 
em comemoração ao Dia das Mães, 
vocês proporcionaram uma grande 
festa para nosso comércio e nossa 
cidade.
 Por fim, ressalto que a asso-
ciação continua trabalhando para o 
desenvolvimento da cidade e que 
e s te  i n f o r m a t i vo  te m  m u i t a 
informação importante para você, 
como o lançamento dos eventos 
Liquida Guará e Festival do Tira 
Gosto 2017; a migração de portfólio 
SCPC; a promoção da Central de 
Recuperação de Crédito; a conquista 
de duas empresas associados; a 
vitória dos sindicatos do empregado 
e do patrão... E muito mais. 

Rede de Descontos
 e Vantagens

Já economizou hoje? 
Na Rede de Vantagens da ACEG, os associados, 

seus funcionários e dependentes têm tanto desconto 
e benefício, que economizam comprando.

Confira as empresas parceiras e as vantagens 
oferecidas no www.aceguaratingueta.com.br.

FAÇA PARTE DESSA REDE VOCÊ TAMBÉM!!!
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ACONTECEU

01. A gerente da ACEG – Edluce Silva, acompanhada de outros dirigentes das associações comerciais paulistas, durante 
reunião na sede da Boa Vista SCPC. 02. O presidente da ACEG, Ricardo Teberga, o brigadeiro do AR, Jayme Ferreira Junior, e o 
prefeito Marcus Soliva, em sessão solene da Câmara Municipal de Guaratinguetá, na EEAR. 03. Os colaboradores Fábio 
Cardoso e Rosangela Moretti completaram mais um ano de associação, sendo 11 e 2 anos respectivamente. Parabéns!!! 04. O 
presidente da ACEG, Ricardo Teberga, o Secretário de Assistência Social, Alexandre Dias, e o prefeito Marcus Soliva, durante 
evento de inauguração do CRAS – Parque do Sol. 05. Buscando a melhoria contínua das competências de seus 
colaboradores, a ACEG preparou mais uma noite de capacitação, dessa vez sobre “Atendimento Empático”, com o professor 
Marcos Côrrea. 06. “O programa P.S. Empresarial é de grande valia e será muito bem aplicado em minha empresa” comentou 
a associada Sabrina, do Depósito Nikanor. Essa Assessoria Empresarial ocorre mensalmente e você associado não paga 
nada por isso.  07. Reunião entre representantes da ACEG, Vigilância Sanitária, Coleta Seletiva e SAEG para início dos 
trabalhos de conscientização sobre as regras da coleta de lixo no centro comercial  08. ACEG doou mais de 1.700 livros para a 
Biblioteca Municipal de Guaratinguetá. A gerente da ACEG, Edluce Silva, ao lado da bibliotecária Cristina Lino, agradeceu a 
todos associados e munícipes que contribuíram com a doação dessas obras. 09. A associação comercial encerrou com 
sucesso mais uma tradicional campanha de Dia das Mães, premiando 12 clientes do comércio local. 

01. 02. 03.

04. 05. 06.

07. 08. 09.

09. 09. 09.



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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ACONTECEU

ACE Guara�nguetá

WWW.YAZIGI.COM.BR/GUARATINGUETA

AV. CARLOS REBELO JR, 205 - VILA PARAÍBA - GUARATINGUETÁ/SP     (12) 3125.6654

VOCÊ CIDADÃO DO MUNDO

O YÁZIGI LEVA VOCÊ A UM
UNIVERSO DE OPORTUNIDADES!

 Em agosto de 1977, foi inau-

gurada a primeira Lojas Teddy, uma 

grande novidade no tradicional 

centro comercial de Guaratinguetá. 

O empreendedor e conselheiro nato da 

associação, Jorge Issa, relata que o 

sucesso foi imediato e a cada dia a loja 

recebia mais clientes.

 “Os clientes entravam na loja e 

ficavam encantados com a quantidade 

de itens e também os preços baixos, 

fatos que espalharam por toda cidade e 

região. Podemos dizer que as Lojas 

Teddy se tornaram um verdadeiro 

fenômeno de vendas, uma revolução na 

forma de vender”, disse Jorge Issa.

 Em maio de 2017, Guaratin-

guetá ganhou mais uma Lojas Teddy, 

agora no Buriti Shopping Guará. No 

novo empreendimento foram gerados 

28 empregos diretos e muitos indiretos, 

mostrando que o trabalho sério e a 

dedicação da empresa não acom-

panham estatísticas negativas.

 Segundo Jorge Issa, a inaugu-

ração da 12ª Lojas TEDDY abriu novos 

horizontes para a empresa, mostrando 

ACEG comemora conquista de empreendedores associados
que este tipo de negócio pode ser 

sucesso em qualquer ambiente 

comercial do país, tanto nos grandes 

centros comerciais, como também em 

shopping centers. “A iniciativa foi 

sucesso imediato e os índices de venda 

logo nas primeiras semanas supe-

raram todas as expectativas iniciais”, 

comentou o empreendedor.

O presidente Ricardo Teberga, a diretora 
Maria Teresa e os conselheiros Alexandre 

Dias e Eduardo Filippo

 O reconhecimento conquis-

tado pela associada concessionária 

Chemarauto, por desempenho em 

diversas áreas, é outro grande motivo 

de comemoração para a ACEG. A 

empresa conquistou pela terceira vez 

uma Nota A.

 De acordo com o diretor da 

concessionária e conselheiro da ACEG, 

Paulo Eduardo Credidio, todos os anos 

os concessionários são avaliados por 

desempenho em áreas como veículos 

novos, seminovos, vendas de peças, 

serviços, performance financeira, entre 

outros.

 Outro importante indicador é o 

da satisfação dos clientes, na parte 

de vendas e pós-vendas, e também 

são avaliadas as instalações do 

empreendimento. Os concessionários 

que atingem de 80 a 100 pontos são 

considerados nota A.

 “Isso impacta diretamente 

no resultado operacional, pois as 

bonificações que os concessionários 

recebem nos meses que cumprem seus 

objetivos são melhores a cada nível”, 

explicou Paulo Eduardo Credidio.

 O presidente da ACEG, Ricardo 

Teberga, e os diretores da associação 

comercial estiveram presentes nos 

dois eventos,  celebrando essas 

importantes conquistas para o setor 

econômico de Guaratinguetá.

O presidente Ricardo Teberga, os conselheiros
 Jorge e Ivone Issa, e a diretora Maria Teresa

O diretor Paulinho do DIP, o conselheiro Paulo 
Credidio e o Presidente Ricardo Teberga

Paulinho do DIP, Paulo Credidio e  
Ricardo Teberga
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EM PAUTA

ACEG inicia projeto
 em parceria com a

 FranklinCovey 
Business School

LIGUE E PEÇA

O chopp mais gostoso 
e gelado que existe 

diretamente na sua casa

 Com o objetivo de promover o 
desenvolvimento das empresas 
associadas, a ACEG iniciou projeto em 
parceria com a FranklinCovey Busi-
ness School, gerando novos benefíci-
os para empreendedores e gestores 
associados à entidade.

 A FranklinCovey irá conceder 
uma tarifa com desconto para os 
associados à ACEG no MBA Executivo 
em Liderança e Gestão Comercial, 
especialização que permite aprofun-
dar os processos de gestão comercial 
através de conceitos e práticas de 
Liderança de Pessoas e Equipe; avalia-
ção e potencialização dos níveis de 
produtividade na área comercial; 
aplicação de metodologia de execu-
ção para resultados sustentáveis; e 
análise e utilização de método para um 
elevado desempenho em vendas.

 Os encontros acontecerão 
mensalmente, sexta-feira e sábado, 
das 18h30 às 22h50 e das 8h às 18h, 
respectivamente. As aulas serão 
ministradas no Hotel Rainha do Brasil, 
em Aparecida, com início previsto para 
o final de junho.

 As vagas são limitadas e as 
inscrições seguem até o dia 16 de junho 
de 2017. Se desejar mais informações 
sobre o MBA Executivo em Liderança e 
Gestão Comercial, entre em contato 
pelo telefone (12) 9 9762-9502 | (12) 
3128-2200 ou pelo e-mail ana.claudia@
franklincovey.com.br.

 A FranklinCovey é uma empre-
sa global que atua em 144 países, no 
Brasil há 14 anos. Especializada na 
melhoria de performance, ajudando as 
pessoas e organização a alcançarem 
resultados que requerem mudança de 
comportamento.

ACEG abre inscrições para o 
Liquida Guará e Festival de 

Tira Gosto
 A  s e g u n d a  e d i ç ã o  d o 

Liquida Guará será realizada de 

6 a 9 de julho, no Recinto de 

Exposições de Guaratinguetá. O 

objetivo do evento realizado pela 

Associação Comercial e Empresarial 

de Guaratinguetá é oferecer uma 

oportunidade de bons negócios para 

os empreendedores locais e para os 

clientes de toda cidade e região.

 Na prática, é uma grande 

“queima” de estoque, com a parti-

cipação de diversos segmentos, 

como vendas de roupas, calçados, 

cosméticos, acessórios, móveis, 

carros, utilidades domésticas, entre 

outros. Além de praça de alimen-

tação, área de recreação para as 

crianças e apresentação musical de 

artistas locais.

 Segundo o presidente da 

ACEG, Ricardo Teberga, o desconto 

no preço dos produtos e serviços 

é real e conta com termo de com-

promisso firmado entre as empresas 

participantes e a organizadora do 

evento.

 A partir de junho, a ACEG 

também estará com inscrições 

abertas para empresários do ramo 

alimentício que desejam participar do V 

Festival de Tira Gosto, que será 

realizado no mês de agosto.

 O objet ivo desse evento 

realizado pela associação é promover a 

gastronomia local, oferecer mais 

visibilidade a bares e restaurantes do 

município e estimular o comércio 

durante a semana que antecede o Dia 

dos Pais.

 Na última edição, a população 

lotou o centro da cidade para desfrutar 

dos deliciosos pratos típicos, bebidas e 

muita animação com o Circuito do 

Samba, Teresa Barbosa, Samba Zoró, 

entre outros artistas locais.

 Os comerciantes e expositores 

interessados em participar do Liquida 

Guará e V Festival de Tira Gosto devem 

entrar em contato com o depar-

tamento de eventos, através do te-

lefone (12) 3128-2217 ou pelo e-mail 

comercial@aceguaratingueta.com.br.

 Se o número de inscritos for 

maior que o número de vagas, os 

participantes da última edição serão 

priorizados, e o segundo critério de 

seleção será a data de inscrição.
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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:

 Empresas de pequeno porte 

(EPP’s) e microempresas (Me’s), 

instaladas em Guaratinguetá e regi-

ão, terão tratamento diferencia-

do no pagamento de salário dos 

trabalhadores do comércio, desde 

que respeitado o valor do salário 

mínimo.

 Os pisos diferenciados só po-

derão entrar em prática se as EPP’S e 

ME’S tiverem aderido ao REPIS – 

Regime Especial de Piso Salarial. Caso 

contrário, ao final do contrato de 

trabalho, o funcionário terá direito por 

lei de receber as diferenças salariais 

devidas.

 O REPIS, sistema previsto em 

norma coletiva de trabalho que favore-

ce EPP’S e ME’s, com a finalidade de a-

tender às características especiais 

desses empreendimentos, pode ser 

requerido por empresas que estejam 

regulares com o Sindicato do Comér-

cio e o Sindicato dos Comerciá-

rios.

NOTA DO SINCOMÉRCIO

 Demonstrando grande visão 

de coletividade, os representantes do 

Comércio de Guaratinguetá e Região, 

SINCOMÉRCIO e SINCOMERCIÁRIOS, 

presididos, respectivamente, por 

Elcio Ferreira Damico e Paulo Jefferson 

Alves, se uniram em torno de uma 

causa justa, que traz segurança jurí-

dica para as partes, criando vagas 

de trabalho aos comerciários e 

possibilitando as contratações pelos 

comerciantes.

 Visando modernizar as re-

lações jurídicas, como que ante-

cipando as reformas trabalhistas, 

a t u a l m e n t e  t ã o  d i s c u t i d a s ,  o s 

D e p a r t a m e n t o s  J u r í d i c o s  d a s 

EM PAUTA

União entre sindicatos garante conquista para 
Guaratinguetá e região

entidades sindicais, através da luta de 

seus Responsáveis, Dra. Andréia 

Rodrigues da Silva e Dr. Sebastião de 

Pontes Xavier, obtiveram uma im-

portante vitória contra o Ministério 

Público Federal, por decisão unânime, 

reconhecendo a validade do REPIS – 

REGIME ESPECIAL DE PISO SALARIAL, 

(conforme Acórdão abaixo).

 A jurisprudência desta Corte 

se firmou no sentido de que a fixação 

de piso salarial é matéria afeta à 

negociação coletiva entre os sujeitos 

envolvidos, desde que respeitado o 

valor do salário mínimo. Assim, é válida 

a norma coletiva que autoriza a 

utilização de pisos salariais reduzidos 

no âmbito das microempresas e 

empresas de pequeno porte (Regime 

Especial de Piso Salarial - REPIS), 

estando tal norma em consonância 

com as diretrizes estatuídas na Lei 

Complementar nº 123/2006.

 Para entender a funcionali-

dade do REPIS, o SINCOMERCIO 

mantem uma equipe disponível para 

atender seus representados, visando 

respeitar os valores da Convenção 

Coletiva de Trabalho 2016/2017 – 

Procurem-nos ou ligue no número (12) 

3132-1544.

 Processo Nº RR-0000770-

42.2010.5.15.0020 Complemento Pro-

cesso Eletrônico Relator Min. Mauricio 

Godinho Delgado Recorrente(s) 

MINIS-TÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 

DA 15ª REGIÃO Procuradora Dra. 

Liliana Maria Del Nery Recorrido(s) 

S ind icato  dos  Empregados  no 

C o m é r c i o  d e  G u a r a t i n g u e t á , 

Advogada Dra. Andréia Rodrigues 

da Silva (OAB: 153178/SP) Recorri-

do(s) Sindicato do Comércio Vare-

jista de Guaratinguetá, Advogados Dr. 

Sebastião de Pontes Xavier (OAB: 

100443/SP) e Felippe Diego Lima 

X av i e r  (OA B  2 97 1 9 0 / S P ) ,  I n t i -

mado(s)/Citado(s): - MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO TRABALHO DA 15ª 

REGIÃO – Sindicato do Comércio 

Varejista de Guaratinguetá – Sindi-

cato dos Empregados no Comércio 

de Guaratinguetá. Órgão Judicante - 

3ª Turma DECISÃO: Por unanimi-

dade, não conhecer do recurso de 

revista .  EMENTA:  RECURSO DE 

REVISTA. REPIS - REGIME ESPECIAL 

DE PISO SALARIAL. Fixação de Piso 

Salarial Diferenciado para Micro 

Empresas e Empresas de Pequeno 

Porte mediante Norma Coletiva.
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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

-  Registro de Marcas e Patentes

-  SCPC - Serviço Central de 

Proteção ao Crédito

Soluções Empresariais
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

 A partir de 1º de junho de 

2017, a associação comercial de 

Guaratinguetá oferecerá quatro 

novas opções de consultas PF 

para seus associados: Família 

ACERTA, com informações bási-

cas e avançadas do mercado de 

crédito.

 Devido à legislação vigente, 

sobretudo a Lei do AR, algumas 

consultas deixaram de atender 

plenamente às necessidades dos 

associados. Sendo assim, a partir de 

16 de junho de 2017, as consultas 

SCPC, SCPC Completo Nacional e 

Pessoal Gold serão removidas do 

menu, exceto para os clientes que 

têm contrato de fidelidade.

 Com a família ACERTA, é 

possível saber o potencial de compra 

dos consumidores, avaliar o risco de 

crédito, visualizar recomendação 

sobre o negócio (Aprova / Não 

Aprova), a sugestão de limite da 

parcela de crédito, dados cadas-

trais, além de informações analíti-

cas,  como: renda estimada do 

consumidor e o comportamento de 

crédito da pessoa física no mercado.

 A associação oferecerá con-

dições especiais de pagamento e 

descontos no valor unitário da 

consulta para os associados que 

contratarem os pacotes. Para mais 

informações, ou para adquirir esse 

benefício, entre em contato através 

do telefone (12) 3128-2200 ou 

pelo e-mail scpc.empresarial@

aceguaratingueta.com.br.

 A promoção do depar-

tamento de cobrança é outra 

novidade para os associados. 

Exclusivamente nos meses de junho 

e julho, a Negativação com AR estará 

mais barata para os clientes da 

Central de Recuperação de Credito 

que negativarem e transferirem a 

cobrança para a equipe ACEG. 

Para mais informações, ou para 

participar dessa promoção, entre em 

contato através do telefone (12) 

3128-2210 ou pelo e-mail cobranca@

aceguaratingueta.com.br.

Novidades no Portfólio ACEG: 
promoção da CRC e novas opções

 de consultas SCPC

ACERTA

ACERTA ESSENCIAL

ACERTA MAIS

ACERTA COMPLETO

Família ACERTA



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

09ACE Guara�nguetá

NOVOS ASSOCIADOS
O Associativismo é a bandeira para 

uma sociedade de resultados! 

CALENDÁRIO

AGENDA

ASSESSORIA EMPRESARIAL (P.S.)

Data: 22/6 das 14h30 às 17h

Local: Salão ACE Guaratinguetá

Valor: Gratuita

Mais informações e Agendamento: (12) 
3128-2217 | 3128-2219

COMO SE TORNAR UM MEI

Data: 20/6 das 14h30 às 16h30

Data: 27/6 das 10h às 12h

Local: Sebrae Guaratinguetá

Valor: Gratuita

P L A N E J A N D O  A  A B E R T U R A  D A 
EMPRESA

Data: 8/6 das 10h às 12h

Data: 22/6 das 14h30 às 16h30

Data: 29/6 das 10h às 12h

Local: Sebrae Guaratinguetá

Valor: Gratuita

CONTROLES FINANCEIROS

Data: 12/6 das 14h às 17h

Local: Sebrae Guaratinguetá

Valor: Gratuita

TRANSFORME SUA IDEIA EM MODELO 
DE NEGÓCIOS - CANVAS

Data: 21, 22 e 23/6 das 09h às 13h

Local: Sebrae Guaratinguetá

Valor: R$ 190,00

NA MEDIDA VENDAS

Data: 5, 6, 7 e 8/6 das 18h às 22h

Local: Sebrae Guaratinguetá

Valor: R$ 240,00

NA MEDIDA FINANÇAS

Data: 26, 27, 28, 29 e 30/6 das 18h às 22h

Local: Sebrae Guaratinguetá

Valor: R$ 260,00

*Sebrae Guaratinguetá – Rua Duque de 
Caxias, 100, Centro

Mais informações: (12) 3128-9600

EXPOSIÇÃO DE FOTOS – CIDADE DE 
GUARATINGUETÁ

Data: 5 a 20/6

Local: Biblioteca Municipal

Horário Comercial

Mais informações: (12) 3122-4058

EXPOGUARÁ 2017

Data: 8 a 11/6

Local :  Recinto de Exposições de 
Guaratinguetá / Valor: Entrada Franca

Quinta-feira (8/6) 6h - Início do VII Tor-
neio Leiteiro Quim Galvão (Ordenhas 6h, 
14h e 22h); 11h – Abertura da III Feira da 
Agricultura Familiar; 15h - Palestra Diretri-
zes do Turismo para Guaratinguetá – Se-
cretaria Municipal de Turismo / Sebrae-
SP; 19h - Cerimônia de abertura oficial; 
21h - Show musical.

Sexta-feira (9/6) 6h - 2º dia do VII Torneio 
Leiteiro Quim Galvão (Ordenhas às 6, 14 e 
22h); 8h às 17h – Início da VIII Exposição 

Depósito Supergasbrás 
(12) 3125-3322

SG Ferragem (12) 3013-4165
Villa Surf (12) 3013-8196

Marina Garcia Pereira – Psicóloga 
(12) 99191-3959

Karen Oliveira Andare - Dentista 
(12) 99665-2909

Dr. Andres Coca - Implantes Dentais 
(12) 3126-2700

Interestadual da Raça Girolando; 9 às 17h 
– Início da X Exposição Nacional do Ca-
valo Mangalarga; 15h – Encontro de apre-
sentação do PNAE (Programa Na-
cional de Alimentação Escolar) - CATI 
Guaratinguetá / Sec. Mun. de Agricultura; 
15h50 – Palestra Sistema Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional – 
CONSEA-SP;  16h40 -  Palestra de 
apresentação do Projeto Desenvol-
vimento Rural Sustentável - Microbacias 
II (COOPAVALPA) - CATI Guaratinguetá / 
Sec. Mun. de Agricultura; 17h30 - Palestra: 
"A Outorga Coletiva no Perímetro Irrigado 
do Piaguí " - CATI Regional Guaratinguetá 
/ Sec. Mun. de Agricultura; 20h – Show 
musical.

Sábado (10/6) 6h - VII Torneio Leiteiro 
Quim Galvão (última ordenha); 8h às 13h – 
VIII Exposição Interestadual da Raça 
Girolando; 9h às 13h – X Exposição 
Nacional do Cavalo Mangalarga; 16h – 
Premiação VII Torneio Leiteiro Quim 
Galvão; 18h - 5º leilão de Matrizes 
Leiteiras 1000 litros Serramar; 21h – Show 
musical

Domingo (11/6) 9h às 15h – X Exposição 
Nacional do Cavalo Mangalarga; 9h às 
17h - VI Prova de Equinos e Muares; 
9h às 12h - 1º Encontro de Cães / 
Apresentação Agility - Equipe Brigada; 
Veneno / Dicas de adestramento / 
Concurso de Cães com premiação; 
12 às 19h - 1º Encontro de Violeiros 
Expoguará;

JUNHO



*texto publicitário

ACE Guara�nguetá

ESPAÇO SOCIAL

APAE de Guaratinguetá comemora seu 49º aniversário
 No último dia 15/05, a APAE de 
Guaratinguetá completou mais um ano 
de existência e promoveu uma bela 
festa para seus alunos, colaboradores, 
diretores e convidados que representa-
ram a sociedade civil de nossa cidade. 
Estiveram presentes no evento, diversas 
autoridades, que fizeram questão de 
levar seus abraços ao presidente João 
Vaz e toda a sua equipe. O prefeito 
Marcus Soliva, em seu discurso, fez 
questão de ressaltar a importância da 
atuação da APAE na geração de uma 
melhor qualidade de vida para seus 
alunos e, consequentemente, para seus 
familiares. O prefeito Soliva disse: “A 
APAE de Guaratinguetá é uma entidade 
modelo para todas as demais entidades 
sociais de nossa cidade e da região, pelo 
excelente trabalho que desenvolve e 
pela gestão administrativa responsável e 
sustentável.” O prefeito, cantou os 
parabéns e ajudou a cortar o bolo de 
aniversário e ainda aproveitou para 
s a b o r e a r  a s  d e l í c i a s  q u e  f o r a m 
preparadas para os convidados. Ao seu 
lado, também esteve presente a primeira 
dama e presidente do fundo municipal de 
solidariedade, Sra. Andrea Évora.

 O anfitrião, Sr. João Vaz, usou sua 
fala para agradecer aos presentes e, em 
especia l ,  à  toda a  soc iedade de 
Guaratinguetá que ao longo desses 49 
anos, não deixou de apoiar e de fortalecer 
a APAE. Vaz lembrou que na fundação da 
APAE, em 1968, eram apenas 02 salas no 
bairro do Campo do Galvão e que 
atendiam a 08 alunos. Hoje a APAE 
atende cerca de 255 alunos. Ele lembrou 
que o primeiro presidente, Sr. Geraldo 
Grohmann, quando foi homenageado 
alguns anos atrás, citou como um dos 
grandes colaboradores para a criação da 
APAE de Guaratinguetá, o Sr. João 
Baptista da Silva, mais conhecido com Gi. 
Ao citar isso, João Vaz fez questão de 
ressaltar que para ele, ser presidente da 
APAE, era uma oportunidade de dar 
continuidade ao sonho e ao trabalho de 
seu sogro, Sr. Gi, já falecido.

 Várias autoridades estiveram 
presentes à festa, dentre elas o vereador 
Pedro Sanini, que ressaltou a parceria da 
Escola de Samba Embaixada do Morro 
com a APAE, na promoção de uma 
feijoada junto à comunidade do bairro da 
Pedreira, que resultou em uma doação 
significativa de recursos financeiros para 
a APAE. O vereador Marcos Evangelista 
também esteve presente, além de vários 
secretários e assessores da prefeitura, 
com destaque para o ex-presidente da 
entidade, Sr. Marcio Chagas, que hoje 
atua como Secretário da Administração 
do município. 

 A Secretária da Saúde, Maristela 
Macedo, aproveitou para anunciar uma 
possível parceria com a APAE, que pode 
trazer para Guaratin-guetá uma unidade 
do CER – Centro Especializado em 
Reabilitação, que deverá ser instalado 
nas dependências da APAE e tratará dos 
alunos da entidade, além de outras 
pessoas com necessida-des especiais 
de 17 cidades da região. Essa parceria 
está sendo negociada e, se tudo correr 
como planejado, em breve a APAE de 
Guaratinguetá será sede de um novo 
CER, que é uma iniciativa do governo do 
estado de São Paulo e atende através do 
SUS.

 Por fim, não poderíamos deixar 
de registrar as presenças dos represen-
tantes da sociedade civil, tais como o 
presidente da ACEG – Associação 
C o m e r - c i a l  e  E m p r e s a r i a l  d e 
Guaratinguetá, Sr. Ricardo Teberga, o ex-
deputado, Dr. Marcelo Ortiz e dos 
representantes da imprensa de nossa 
cidade, a saber: Nelson e Marco Baracho, 
Beto Couto, Waldemir Barbosa e Fafá 
Sanini.

 Durante a comemoração, os 
presentes puderam apreciar a Banda da 
APAE, além de uma apresentação de 
dança dos cadeirantes. Parabéns para a 
APAE de Guaratinguetá que cumpre mais 
um ano de excelentes serviços prestados 
aos seus alunos e continua firme e forte, 
conquistando respeito e a credibilidade.

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



(12) 3133-7088
loja@reidasbalancas.com

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

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

CASA DAS 

MECÂNICA E ELÉTRICA

Rua Visconde de 
Guaratinguetá, 521 - Centro

(12) 3132.3459 
(12) 3132.2075

BATERIAS

ENCONTRE

ACE Guara�nguetá

ANUNCIE 
AQUI!

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

cobranca2@aceguaratingueta.com.br

CENTRAL DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO



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


