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Caminho positivo

A

s entidades privadas e
outros órgãos têm buscado diminuir a burocracia
e facilitar o poder de compra dos
brasileiros. Temos em mãos muitas
ferramentas que possibilitam o estreitamente de laços entre empresa e
consumidor, levando ao crescimento de
nossa economia e sociedade. Um desses
recursos é o Cadastro Positivo, que
funciona desde 2011 por adesão voluntária dos cidadãos.
Muitas pessoas talvez pouco
conhecem o Cadastro Positivo, que se trata
de um banco de dados com histórico
ﬁnanceiro e de pagamentos do consumidor. Atualmente, só é incluído quem
pede para participar. Compras de todos os
tipos e outras informações constam nesse
sistema.
Logo neste início de ano, fomos
surpreendidos pela aprovação do projeto
de lei que propõe algumas mudanças,
inclusive a inclusão automática de todos
os brasileiros com CPF ativo. Se for
sancionada Lei Federal, o projeto
beneﬁciará milhões de consumidores.
Para as entidades como associações comerciais esta aprovação já
simboliza um grande avanço, há muito
esperado, pois vai ampliar o acesso ao
crédito para consumidores e empreendedores por meio do histórico de bons
pagadores. Uma das ações propostas é
“premiar” quem quita seus débitos
pontualmente, concedendo-lhe juros
menores.
Com as novas mudanças, lojas e
outras empresas que possuem relação
ﬁnanceira com o consumidor enviarão
informações sobre o comportamento
ﬁnanceiro dos clientes para os gestores de
dados, como a Boa Vista SCPC, parceira da
Associação Comercial e Empresarial de
Guaratinguetá. Baseada em informações
como compras, prazos e pontualidade
de pagamento, a gestora pontua o
consumidor, que ainda pode conferir sua
“nota”.

Este processo permite que o
consumidor brasileiro exercite ainda mais o
compromisso de quitar seus débitos com
pontualidade.
Para nosso município será uma
grande oportunidade de reeducação de
consumo e, consequentemente, de
fomento econômico. Será um momento de
oferecer mais aproximação com os clientes.
A Associação Comercial trabalha
em prol dos empreendedores e também da
comunidade, ouvindo cada um destes
lados. Estamos presentes em diferentes
conselhos municipais, a exemplo do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente, que muito lutam por
uma sociedade melhor, de oportunidades
para todos.
É uma honra fazer parte desta
Casa. Por isso, venho agradecer a todos os
nossos associados pela conﬁança depositada na atual chapa para continuar os
trabalhos da entidade. Foram muitas
vitórias gratiﬁcantes ao longo da primeira
gestão.
Realizamos uma belíssima cerimônia de posse do Biênio 2019/2021,
repleta de emoção e com a casa cheia de
diretores, conselheiros, autoridades e
amigos.
Peço que continue ao lado desta
entidade tão dedicada a trabalhar pelo
próximo, pelo desenvolvimento econômico
e social de Guaratinguetá. Você faz parte de
cada conquista e de nossa história, que
completará em breve 80 anos de existência.
Dedicamos esta edição à união
dessa força associativista. Boa leitura!

Ricardo
Teberga
Presidente
da ACEG
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Posse do Biênio
ACEG 2019/2021

A

Posse da Nova Diretoria
Executiva e Conselhos da
ACE Guaratinguetá reuniu
diferentes empresários, comerciantes
locais e autoridades de diversas áreas em
solenidade de muito brilho, encantos e
homenagens na Câmara Municipal. O
Biênio 2019/2021 mantém, com muita
honra, Ricardo Teberga como presidente e
Silmara Bitencourt como vice.
Estiveram presentes aproximadamente noventa pessoas, entre elas o vicepresidente da Facesp RA-6 José Antônio
Saud Júnior, o chefe de gabinete do
prefeito José Carlos Guimarães Porto, o
vereador João Pita Canettieri, o Tenentecoronel PM Hélcio da Silva Vieira Comandante do 23º BPM/I, o Capitão PM
Wagner Guimarães de Assis - Comandante
da 2ª Cia do 23º BPM/I de Guaratinguetá, e
o Capitão PM Paulo Reis - Comandante do
Corpo de Bombeiros.
Foram homenageados: Paulo
Klinkerfuss por Sócio Benemérito e pelos
trabalhos desenvolvidos em prol do
c o m é rc i o e e c o n o m i a l o c a i s ; e o
Comandante do Corpo de Bombeiros,
representando seu efetivo, pela solidariedade e olhar humanizado nas ações
durante o período de Natal.

01. A Associação Comercial celebrou o Dia
Internacional da Mulher com um café
organizado carinhosamente para as
mulheres de destaque em sua carreira,
como as empreendedoras locais. A ABRH SP Regional Vale do Paraíba foi parceira
deste encontro, oferecendo a palestra
“Nossa Bússola: Protagonismo Feminino”
02. Festa na ACEG! A colaboradora
Josiane comemora 4 anos de casa, Ysa e
Victor completam 1 ano e Gizele celebra
11 anos 03. O serviço de Assessoria Empresarial, exclusivo aos associados da ACEG,
contribuiu para o fortalecimento da Rubinho Seguros e de suas colaboradoras
através das dicas da QI 04. Realizado
periodicamente, o encontro de membros
do Conselho Comunitário Consultivo (CCC)
da BASF aconteceu desta vez na unidade de
Guaratinguetá e a ACEG esteve representada pela gerente executiva Edluce Silva
05. O conselheiro da ACEG e proprietário
da Ótica Macedo, Edson Reis, foi homenageado na Câmara Municipal pelos 60 anos
de fundação da loja 06. A colaboradora
Silvia Barroso representou a ACEG no “Estação Cultural Mulher”, evento promovido
pela Secretaria de Cultura em homenagem
as mulheres, com apoio da Associação
Comercial, Perfumaria Sumirê, Alquimia
Perfumaria, Pernambucanas, O Boticário,
Morinelli Lar & Presentes sorteando brindes
as participantes.

EM PAUTA

Aprovação do Cadastro Positivo traz benefícios
para empresa e consumidor

O

Cadastro Positivo, projeto aprovado pela
Câmara dos Deputados
em fevereiro, vai ampliar o acesso ao
crédito para consumidores e empreendedores por meio do histórico de bom
pagador, que passará a ser analisado, por
exemplo, na tomada de um empréstimo ou
ﬁnanciamento bancário e nas lojas do
comércio em geral. A iniciativa permitirá
que informações que atualmente não são
consideradas em uma avaliação de crédito,
passem a ser consultado, o que possibilitará uma análise mais justa.
Com este projeto, o consumidor
passa a ser analisado pelo próprio histórico de pagamentos, e não apenas por
restrições pontuais. “Estamos diante de
uma ferramenta de inclusão ﬁnanceira,
porque ao inserir informações do histórico
de consumo, muitos que hoje estão fora
do sistema de crédito passarão a possuir
uma nota de crédito, passando a fazer
parte do mercado de crédito”, aﬁrmou o

deputado federal Marco Bertaiolli.
Bertaiolli avalia que a proposta
beneﬁciará também os 22 milhões de
brasileiros, que não podem fazer um carnê,
porque não conseguem comprovar a
renda, favorecendo assim os empreendedores que não têm holerite.
Com a aprovação do texto, todos
os consumidores brasileiros que possuem
CPF ativo e empresas inscritas no CNPJ
passam a fazer parte automaticamente
deste cadastro, a não ser que peçam a
exclusão das informações, o que será feito
de forma gratuita. O pedido de cancelamento poderá ocorrer a qualquer
momento e levará até dois dias úteis. O
texto da proposta, aprovado pelo Senado
Federal, segue para sanção do presidente
Jair Bolsonaro.
Também vice-presidente da
Federação das Associações Comerciais
do Estado de São Paulo (Facesp), Bertaiolli
ressalta que o Cadastro Positivo poss i b i l i t a rá a d i m i n u i ç ã o d o s j u ro s .

"Atualmente, o bom pagador é penalizado pelo consumidor inadimplente,
fazendo com que os juros sejam elevados
para todos, independentemente do seu
histórico de consumo individual”.
O projeto deve estimular também
a competição na oferta de crédito entre
instituições ﬁnanceiras.
SIGILO BANCÁRIO MANTIDO
“A proposta não viola o sigilo
bancário. O que viola e prejudica o nosso
País é o cadastro negativo, esse que é praticado diariamente e atinge as micro e pequenas empresas, afastando os consumidores”, destacou Bertaiolli.
Segundo o projeto aprovado, a
quebra de sigilo por parte dos gestores de
banco de dados, como no caso de permitir
o vazamento de informações sobre o
cadastrado, será punida com reclusão de 1
a 4 anos e multa.
Texto: Departamento de Comunicação ACEG
Fonte: Assessoria de Imprensa /
Deputado Federal Marco Bertaiolli

ESPECIAL

3% do seu Imposto de Renda faz muita falta aqui
Invista em projetos para crianças e adolescentes de Guaratinguetá

T

odas as pessoas que receberam em 2018 mais de R$
28.559,70 devem declarar
imposto de renda até 30 de abril. Quem
utiliza o modelo completo de declaração
pode destinar 3% do valor devido ou a ser
restituído ao Fundo dos Direitos da Criança
e do Adolescente de Guaratinguetá. Isso é
muito simples: basta localizar no campo
Doações Diretamente na Declaração - ECA
os dados do Fundo Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente e informar o
valor a ser destinado.
Desta forma, este valor retorna
para o município pela conta do Fundo que
são aplicados em projetos sociais. Atualmente, no CMDCA cerca de 30 organizações da sociedade civil devidamente
registradas, conforme exigência do Estatuto da Criança e do Adolescentes,
podem ser beneﬁciadas. No meio empresarial, esta possibilidade está disponível
apenas para as empresas que declaram o
Imposto de Renda pelo Lucro Real. Elas
podem destinar até 1% do Imposto de
Renda Devido ao Fundo dos Direitos da
Criança e do Adolescente.
As regras do Imposto de Renda
2019 e como destinar o imposto para o
Fundo Municipal foram apresentadas por
Fernando Marques, Analista Tributário, e
Luis Fernando de Paulo, Auditor Fiscal,
ambos da Receita Federal, no último dia 18
de março, na Câmara Municipal. O
encontro foi organizado pela Associação
Comercial e Empresarial de Guaratinguetá
em parceria com o Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente,
Receita Federal e com Conselho Regional
de Contabilidade do Vale do Paraíba.
CENÁRIO
Este mecanismo possibilitaria
Guaratinguetá arrecadar anualmente cerca
de R$ 4 milhões de reais, segundo a
Confederação Nacional dos Municípios. Na
declaração feita no mês de abril no ano
passado foram feitas cerca de 53 doações
de pessoas físicas. E no mês de dezembro,
quando as empresas poderiam destinar até
1% do Imposto de Renda devido, somente
a BASF fez a destinação.

ALGUNS PROJETOS E INSTITUIÇÕES
QUE JÁ RECEBERAM RECURSOS DO
FUNDO
Entre os projetos aprovados, em
anos anteriores, pelo CMDCA para uso dos
recursos do Fundo estão o Projeto Natação
Inclusiva, que por meio de uma parceria da
APAE com a Academia Corpo e Companhia
possibilitou o uso da metodologia do Gustavo Borges durante três anos para ensinar
cerca de 600 crianças e adolescentes a
nadar, no contra turno das atividades das
escolas públicas e da própria APAE.
Para incentivar a prática esportiva
dentro das próprias escolas em áreas de
grande vulnerabilidade social, entre 2012 e
2015, a Obra Auxiliar da Santa Cruz recebeu R$ 470 mil reais para desenvolver o
projeto Sportlife, de acordo com o Ministério do Esporte (Lei Federal nº 9.615/98),
que tem como metodologia o aprendizado
da técnica e da tática esportiva, o desenvolvimento de habilidades, capacidades e
valores individuais e coletivos. As práticas
esportivas do basquete, vôlei, futsal e
educação física atendeu 606 estudantes.
No Sportlife as famílias participavam de
encontros com psicólogo e assistente social
da Obra Auxiliar por meio de roda de
conversa, visita domiciliar e palestra. O
projeto teve a participação do CRAS,
CREAS, Conselho Tutelar e Fórum
Municipal.
Também o projeto Equilíbrio, da
OSCIP Arte e Vida, recebeu recursos para

uso da equoterapia visando melhorar a
qualidade de vida de crianças, jovens e adultos com deﬁciência. Atualmente a entidade atende 60 pessoas, desde crianças de
três anos até adultos de 60 anos. O
atendimento depende da necessidade de
cada um, mas geralmente o programa
utilizado é o de hipoterapia, onde o andar
do cavalo provoca uma série de reações no
corpo, estimulando onde é necessário.
RESPONSABILIDADES
A gestão ﬁnanceira do Fundo está
sob responsabilidade da Secretaria de Fazenda. Os recursos destinados para o Fundo tornam-se dinheiro público, o seu uso e
prestação de contas estão condicionados à
legislação do setor. Isso signiﬁca que ao ter
o projeto aprovado pelo CMDCA, de acordo com os requisitos do edital, a organização deverá ter seus relatórios aprovados e
monitorados pelo Conselho, seguindo as
premissas da Auditoria Interna da Prefeitura Municipal e do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo. A reprovação da
prestação de contas por uso inadequado
dos recursos pode penalizar civil e
criminalmente todas as pessoas envolvidas
na liberação e aplicação dos recursos.
Ivania Palmeira
Presidente do CMDCA e representante
da ACEG / Consultora de Sustentabilidade
e Engajamento Social da BASF Guaratinguetá

Telefone: (12) 3122.3007
Endereço: Rua Joaquim Maia, 193
Pedregulho - Guaratinguetá/SP

Crianças e adolescentes, sempre na frente
Entenda como o CMDCA está construindo um novo futuro

Caminhada da Campanha de Prevenção à violência sexual contra crianças e adolescentes

G

uaratinguetá possui uma
Política Municipal de Atendimento aos Direitos da
Criança e do Adolescente que está na lei e
funciona, porque é resultado da articulação
de um Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente (CMDCA) que
tem objetivos claros e é respeitado. Esta é a
grande notícia. O trabalho do Conselho é
voluntário. Ele é composto por representantes da Prefeitura e da sociedade civil,
dos pais e da Ordem dos Advogados do
Brasil.
“O CMDCA buscou ter competência para deliberar sobre políticas públicas,
reocupando-se com a ﬁscalização de sua
execução. Avanços importantes se concretizaram neste período”, acredita Marcia
Amoroso, diretora geral do Instituto Lucas
Amoroso.
Uma das atribuições do CMDCA é
a implementação da seleção de projetos
por meio de edital para receber recursos do
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente (FUMCAD). “Quando existe a possibilidade de projetos e investimento ﬁnanceiro, as crianças e adolescentes
em situação de vulnerabilidade não
precisam estar na rua correndo risco”,
explica Ilísia Maria de Medeiros, presidente
da Obra Auxiliar Santa Cruz.
“A captação de recursos do Imposto de Renda foi iniciada em nossa
cidade em 2009 pelo GEA – Grupo de Empreendedores em Ação, OSCIP - Organização da Sociedade Civil de Interesse Público criada em 2001 por um grupo de voluntários que querem ajudar o próximo”,
explica João Vaz, presidente da entidade e

da APAE.
Foi o GEA juntamente com o
CMDCA, que levou para a BASF a proposta
de destinar 1% de seu Imposto de Renda
para o FUMCAD. E isso fez toda a diferença. Entre 2009 e 2018, a BASF destinou
mais de R$ 1,8 milhão para projetos sociais
de instituições como a Associação dos Pais e
Amigos dos Excepcionais (APAE), Instituto
Lucas Amoroso (ILA), OSCIP Arte e Vida,
Grupo Fraternidade Irmão Altino, Obras
As s i s t e n c i a i s d a I g re j a M e t o d i s t a ,
Comunidade Anuncia-me, Obra Auxiliar
Santa Cruz, Associação Frei Galvão, Creche
Chico Xavier, Casa do Puríssimo Coração de
Maria, dentre outras. “A parceria com o
CMDCA foi muito importante e nos permitiu conquistar o reconhecimento da
UNESCO e participar do Projeto Criança
Esperança. Em alguns momentos fez com
que o Centro de Equoterapia continuasse
funcionando”, explica Rosália Mancilha, expresidente da entidade.
O comprometimento da BASF com
as crianças e adolescentes e a necessidade
de acompanhar de perto o uso dos recursos
destinados pela empresa fez com que me
tornasse representante da Associação
Comercial e Industrial de Guaratinguetá no
CMDCA. Primeiro, entre 2009 e 2011,
como ouvinte e membro. E a partir de 2012
assumindo a presidência do órgão até o
início de abril de 2019, quando serão
empossados os novos conselheiros, eleitos
em um processo de escolha pelos diversos
segmentos nele representados. Esta, aliás,
foi uma das mudanças que puderam ser
construídas passo a passo. Em 2009,
quando conheci o CMDCA já sob a lideran-

ça de Nilton Nogueira Barbosa, presidente,
na época representante do setor público, e
da Márcia Del Monaco, da Creche Chico
Xavier, vice-presidente, soube que eles iniciaram em 2006 as atividades localizando
documentos em pastas e papeis jogados no
chão. E nós prometemos que isso nunca
mais iria acontecer e para isso fui eleita
presidente.
Os trabalhos do CMDCA, em
minha gestão, buscaram assegurar um
legado. Avançamos na representatividade,
no diálogo com a sociedade, atuando
como catalisadores em processos de
conﬂito e contado com a participação de
representantes de diversos segmentos nas
reuniões. Também começamos a dar voz às
crianças e adolescentes, como sujeitos de
suas histórias. Foi assim, com as campanhas
da Prevenção e Combate à Violência Sexual
Contra Crianças e Adolescentes, com fóruns de discussão, caminhada e manifestação nas ruas e os técnicos da Assistência
Social e o Conselho Tutelar nas escolas
abordando o assunto.
No mesmo caminho, no ano passado, conseguimos realizar a XI Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, sobre “Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento das Violências”. Mais de 300 deles foram protagonistas, reﬂetindo sobre o que vivem e dizendo
como resolver os problemas. No plano institucional, importantes conquistas são o acompanhamento e apoio ao Conselho Tutelar e a participação da cidade no Programa Prefeito Amigo da Criança, da Fundação Abrinq. Isso já permitiu que a Creche
Nova vida recebesse durante dois anos R$
5.800,00 mensais da Fundação para a criação de 20 novas vagas na entidade. Se todas as exigências do programa forem cumpridas, Marcus Soliva será o primeiro Prefeito Amigo da Criança e do Adolescente da
história da Terra das Garças Brancas.
Deﬁnitivamente isso é coisa de
gente grande e demandará muito trabalho.
A missão está só começando.
Ivania Palmeira
Presidente do CMDCA e representante
da ACEG / Consultora de Sustentabilidade
e Engajamento Social da BASF Guaratinguetá

Buﬀet completo . Locação de Materiais . Salgados . Salão para festas . Tendas

buﬀetvilma@uol.com.br

SALGADOS: (12) 3125.1904
/BuﬀetVilma
Rua dos Carteiros, 160

MATERIAIS: (12) 3132.8052
BUFFET: (12) 99174.0791
Av. Ministro Salgado Filho, 411

Pedregulho - Guaratinguetá/SP

PORTFÓLIO

Soluções Empresariais
Nossa missão é representar a classe empresarial e oferecer produtos e serviços com qualidade,
atendendo a necessidade de todos os associados à entidade. Por isso, reunimos diversas vantagens
que auxiliam no desenvolvimento da classe empresarial. Associe-se e aproveite todas as oportunidades.

Serviços
- ACCredito - Gestão de Convênio
- Assessoria Empresarial
- Assessoria Jurídica
- Bolsa de Empregos
- Café & Novidades
- Central de Recuperação de
Crédito
- Certiﬁcado de Origem

O certiﬁcado para todos!
Venha para a Associação Comercial e Empresarial de Guaratinguetá e compre o
seu Certiﬁcado Digital! Contamos com funcionários exclusivos para ajudá-lo na compra e
no agendamento online. Fale com a Silvia ou a Ysa. Acesse também nosso site:
www.aceguaratingueta.com.br.

- 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
- Rede de Descontos e Vantagens
- Registro de Marcas e Patentes
- Salão Social
- SCPC - Serviço Central de
Proteção ao Crédito
Para mais informações sobre os
serviços ACEG, acesse o site
www.aceguartingueta.com.br ou
ligue para (12) 3128.2200 ou
3128.2205.

Engenheiros e arquitetos
vocês precisam de

Certiﬁcado Digital?
Assinaturas de documentos, ARTs, projetos e outros

Comprem na Associação Comercial!
E-CPF a partir de R$ 127,00
Agendamento e compra pelos telefones 3128.2205/ 3128.2200
ou pelo site www.aceguaratingueta.com.br

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 67 - Centro - Guaratinguetá

MEGA FARMA

IMPOSTO DE RENDA 2019

Disk MEDICAMENTOS
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

www.contabilguara.com.br

AGENDA
CAFÉ & NEGÓCIOS
Data: 09 de abril (terça-feira)
Tema: Comércio varejista
Horário: 15h30 às 18h Valor: gratuito
Público: empresários e estudantes
Local: Salão Social ACEG
Informações e inscrições: (12)
3128.2200 / 3128.2215
ASSESSORIA EMPRESARIAL
Data: 25 de abril (quinta-feira)
Horário: 9h às 12h
Valor: gratuita e exclusiva para associados
Local: Sede ACEG (Rua Marechal
Deodoro, 67 - Centro)
Informações e agendamentos: (12)
3128.2215
TREINAMENTO SCPC
Data: 12 de abril das 09h às 12h
Data: 25 de abril das 15h às 18h
Valor: gratuito Tel.: (12) 3128.2200
Local: Salão Social ACEG (Rua Nove de
Julho, 127 - Centro)

4ª SEMANA SENAC DE LEITURA
Tema: Mulheres na Literatura
Ações: Feira de livros, Exposições, Roda
de conversa, Oﬁcina, Teatro e Biblioteca
Humana.
Data: 23 a 27 de abril
Local: Av. Dr. João Baptista Rangel de
Camargo, 50 – Centro
Informações e programação:
(12) 2131-6300
www.sp.senac.br/guaratingueta
NOITE LOURIVAL DOS SANTOS*
Data: 25 de abril
FESTA DE SÃO BENEDITO *
Data: 20 a 22 de abril
*Realização: Secretarias de Cultura e de
Turismo

Programações completas
/CulturaGuaratingueta – (12) 3122.4058
/turismoguaratingueta – (12) 3132.7276

SEBRAE
OFICINA: COMEÇAR BEM –
FORMALIZAÇÃO
Data: 11 de abril Horário: 10h às 12h
Data: 25 de abril Horário: 14h às 16h
Valor: gratuito
Local: Sebrae Guaratinguetá (Av. João
Pessoa, 1325 – Pedregulho)
Informações e inscrições: (12)
3128.9600 (opção 4)
Para conhecer demais atividades da ACEG e de
parceiros, acesse nossa agenda online:
http://www.aceguaratingueta.com.br/calendario

CALENDÁRIO

ABRIL
06 - 1º Sábado após o 5º dia útil
19 - Sexta-feira da Paixão
21 - Tiradentes 22 - São Benedito

1 2
7 8 9
14 15 16
21 22 23
28 29 30

3 4 5 6
10 11 12 13
17 18 19 20
24 25 26 27

Horário de Funcionamento
Das 9 às 22h
Das 9 às 18h
Das 10 às 18h
Das 9 às 21h
Das 9 às 13h
Das 10 às 20h

Das 12 às 18h
Das 9 às 14h
Abertura com acordo
Fechado
Das 9 às 20h

NOVOS ASSOCIADOS
O associativismo é a bandeira
para uma sociedade de resultados!

D’Mulher Calçados e Acessório
(12) 99735.4172
São Francisco Odontologia
(12) 3946.9013
Sigbol
(12) 3013.0900

Humana
No mesmo endereço

Veterinária

www.byoderma.com.br
Guaratinguetá - Rua: São Francisco, 334 - Centro
Tel.: (12) 3132-4140 / (12) 3133-4077 / (12) 98856-1001

ESPAÇO SOCIAL

CARNAPAE 2019 - Samba no pé
e amor no coração

A

conteceu na sexta-feira de
carnaval, o tradicionalíssimo evento CARNAPAE, a
festa de carnaval dos alunos, colaboradores e diretores da APAE de Guaratinguetá. Nesse ano, uma vez mais, teve a
participação dos músicos da Banda Mole,
que através dos seus diretores, os senhores
Paulinho Santos Pinto e Marcelo Ortiz,
participaram da cerimônia de abertura do
CARNAPAE, juntamente com as autoridades presentes, Sr. Marcus Soliva, prefeito
Municipal, Sr. Miguel Sampaio, secretário
de Administração, Sr. José Carlos Porto,
chefe de Gabinete e outros secretários
municipais.
O CARNAPAE, como em todos os
anos, cumpre com louvar, o papel de ser a
abertura oﬁcial do Carnaval de Guaratinguetá e faz jus à essa honra, pois a festa
literalmente pega fogo. Os alunos dançam
o tempo todo junto com os colaboradores
da APAE e demais convidados, sendo que
nesse ano de 2019, todos os presentes
puderam conferir de perto o lançamento
do samba enredo da APAE de Guaratinguetá, que foi composto pelos colaboradores
de nossa entidade, Fernando Carlos da
Silva Guimarães, Jorge Luiz Pereira Leal e
Maria de Fátima Lima Reis.
A cantora mirim, Clarinha, que é
da cidade, foi quem gravou o samba e deu
um brilho especial com sua voz suave e ao
mesmo tempo potente. O presidente da
APAE Guaratinguetá, Sr. João Vaz, ocupou
o microfone para agradecer a todos os
presentes e através das mãos dos alunos da
entidade, conduziu a entrega da Chave do
Carnaval de Guaratinguetá, ao prefeito
municipal, Sr. Marcus Soliva, abrindo
assim, as festividades oﬁciais do Carnaval
2019 de nossa cidade.

90 alunos da APAE de Guaratinguetá
visitam a exposição mickey 90 anos em SP

N

o último dia 25 de março, a APAE Guaratinguetá, através de um
convite da ONG Orientavida, da cidade
de Potim/SP, enviou 90 alunos da
entidade para visitar a exposição Mickey
90 anos, em comemoração ao aniversário de criação desse personagem que
foi o precursor de todos os demais
personagens de Walt Disney. A exposição, com uma montagem no mesmo
estilo do que é encontrado nos melhores
parques temáticos da Disney, está
acontecendo até o próximo dia 21 de
abril, no Shopping JK Iguatemi, em São
Paulo.
Viajaram para a exposição 90
alunos da APAE, dentre eles, 13 cadeirantes. Foram 03 ônibus que transportaram os alunos e os colaboradores da entidade, que acompanharam e cuidaram do
grupo. A fundadora da ONG Orientavida,
Sra. Celeste Chad, ﬁcou muito feliz em

poder fazer essa parceria e receber pessoas tão especiais nessa exposição
comemorativa ao principal personagem
dos estúdios Disney. “É uma honra e uma
alegria imensa podermos receber alunos
da APAE em nossa exposição, que tem o
objetivo de, através dos 90 anos de
história do Mickey Mouse, repassar a
alegria e a beleza do mundo da Disney
para os nossos visitantes. Essa é uma
exposição pra crianças, e também para
adultos, pois quem não é, um dia foi uma
criança e, certamente, muito se divertiu
com os personagens criados por Walt
Disney”.
A APAE de Guaratinguetá agradece de coração à ONG Orientavida por
essa oportunidade de diversão e inserção
social dos seus alunos. “São iniciativas
como essa, que nos ajudam a melhorar a
qualidade de vida dos nossos alunos”,
disse o presidente da entidade, Sr. João
Vaz.

ENCONTRE

Quer divulgar seu negócio?
O email marke ng está ganhando grande espaço nas
opções de divulgação de ofertas, produtos, promoções
ou serviços, devido ao seu grande alcance e seu baixo
custo. Pacotes e preços acessíveis a par r de R$ 90
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(12) 3132-3726 / 3122-4956
Rua Visconde do Rio Branco, 65
Centro - Guaratinguetá/SP
Clínica Exclusiva de Vacinas
Vacinação é
a forma mais
segura e eﬁcaz
de prevenir
doenças graves e
suas complicações
Av. Presidente Vargas, 135 - 2º andar - Sala 21 - Vila Paraíba

(12) 3132.4955 / 3125.6238

desde 1991

Todos os destinos em um só lugar.
Rua José Bonifácio, 227 . Centro . Guaratinguetá-SP
www.accetur.com.br . (12) 3122.2889 / 98138.9892

PONTO COMERCIAL
Rua Almirante Barroso, 82
(Rua da Palha)
Aluga-se para contador (contabilista).
Valor a combinar. Tratar com Fause.
Tels. (12) 98113.4670 / 99133.4259

