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EDITORIALEXPEDIENTE

Benefícios para todos

O desafio de um bom gestor 
é sempre renovar seu 
olhar para as necessidades 

das pessoas que o cercam, não se levar 
pelo automático do dia a dia. É preciso 
estar atento também à demanda de seu 
público para melhor atendê-lo. 
 Uma forte característica da Asso-
ciação Comercial e Empresarial de Guara-
tinguetá é a inovação, buscando muito 
além da melhoria contínua de seus serviços 
e produtos, como também a busca por um 
novo jeito de propiciar o desenvolvimento 
à nossa cidade. Essa habilidade de 
reinventar formatos é o desejo de fazer 
sempre o melhor. 
 Pensando nisso, a Associação 
Comercial percebeu a necessidade de um 
canal prático e rápido para a população do 
município estar mais próxima de sua 
realidade, para melhor conhecer os 
atrativos locais, os acontecimentos e as 
novidades que influenciam o dia a dia, 
além de estar mais perto dos inúmeros 
estabelecimentos comerciais. 
 Desta forma, foi desenvolvido o 
aplicativo ACEG Guaratinguetá. 
 Este é um meio de falar direta-
mente com os moradores locais e as 
centenas de visitantes que por aqui passam 
diariamente. Ao chegarmos às mãos desse 
público, as relações empresa-consumidor e 
cidade-morador se tornam mais perceptí-
veis. Com a colaboração de importantes e 
diferentes parceiros, a ACEG conseguirá 
contribuir ainda mais para o desenvolvi-
mento da cidade em setores como a 
economia, o turismo, o social entre outros. 
 Confira nas próximas páginas 
mais informações sobre o aplicativo para 
conhecer o que oferecemos a você. Há 
espaço para todos, do associado ao 
consumidor. 
 Por falar em contribuição, logo 
mais acontece o 7º Festival de Tira Gosto, 
um importante evento gastronômico regis-
trado no calendário de eventos da cidade. 
Assim como as edições anteriores, nosso 
objetivo é fomentar as vendas no comércio 
local no período que antecede o Dia dos 
Pais, além de oferecer lazer aos consumi-
dores e visitantes na região central. 
 O tradicional evento significa 

também uma participação efetiva da ACEG 
no crescimento da cidade ao proporcionar 
quatro dias de atrações musicais e ao 
valorizar a gastronomia local típica. Tal é a 
relevância do evento, pois marca uma das 
principais datas comemorativas do 
segundo semestre.
 E por falar na data, as pesquisas 
apontam que as vendas do comércio para 
o Dia dos Pais serão boas. Seja nas lojas 
físicas ou no cenário online, o momento é 
oportuno para que os lojistas aumentem 
seu faturamento. Em levantamento 
veiculado pelo Diário do 
 Comércio, 53% dos respondentes 
afirmaram que preferem fazer suas buscas 
em lojas online, mas na hora de finalizar a 
compra, optam por lojas físicas. 
 No que diz respeito à fidelidade 
do cliente, a maioria (61,2%) ainda não 
sabe se comprarão nas mesmas lojas do 
Dia dos Pais de 2018. Preço e qualidade dos 
produtos são as vantagens que as levariam 
a repetir as compras. Moda e Acessórios, 
Eletrônicos e Beleza e Saúde são as 
categorias que prometem vender mais. 
Roupas, perfumes, acessórios, calçados e 
smartphones são os preferidos. Cerca de 
72% dos entrevistados devem investir a 
partir de R$50 nas compras, sendo que, 
destes, 34,4% vai manter os pedidos até 
R$100; 27,8% de R$100 a R$500; e 10% 
acima de R$500. 
 Convidamos você a acessar nosso 
aplicativo e indicá-lo a um amigo. Lá você 
encontra todas as informações sobre o 7º 
Festival de Tira Gosto e nossos outros 
eventos e atividades. Confira também, 
nas próximas páginas, os projetos 
desenvolvidos pela BASF e a Biblioteca 
pública do Senac. 
 Venha para o comércio de 
Guaratinguetá! Tenha uma boa leitura!



ACONTECEU

01. O Deputado Estadual (SP) Sérgio 
Victor esteve reunido com membros da 
Diretoria ACEG e Sebrae  para discutir 
novos projetos para o município e para 
acertar detalhes do Feirão Paulista de 
Microcrédito. 02. Em reunião, a gerente 
executiva Edluce Silva e o diretor Frank 
Gusmão apresentaram o aplicativo ACEG 
Guaratinguetá ao prefeito municipal 
Marcus Soliva, entre outros assuntos da 
pauta. 03. Agosto é mês de mais festa na 
ACEG! Parabenizamos os colaboradores 
Luciane e Roque por seus respectivos 
6 e 13 anos somando a esta família. 
04. Foi realizado em São Paulo mais um 
encontro do Conselho Comunitário 
Consultivo da Basf no Onono, o centro de 
experiências científicas digitais com a 
participação da colaboradora da ACEG, 
Ysa.

01. 02.

03. 04.

O assessor de imprensa da 
ACEG, Victor, participou de 
um café da manhã na BASF 
Guaratinguetá junto de jor-
nalistas da cidade e região. 
O tema do encontro foi o 
aniversário de 60 anos da 
fábrica no município, sendo as 
novidades apresentadas pelo 
Diretor Geral da unidade, 
Patrick Silva, e contando ainda 
com um tour. 

Café com jornalistas

A Reunião Mensal da Diretoria e Conselhos da 
ACEG foi realizada desta vez na BASF Guaratin-
guetá. Antes de se iniciar, o Diretor Geral da fábri-
ca, Patrick Silva, conduziu os conselheiros em um 
tour pela unidade e pela área florestal, apresen-
tando seus projetos, as novidades internas e os 
dados de crescimento. O presidente da ACEG, 
Ricardo Teberga, aproveitou o momento para 
presentear Patrick, em homenagem pela longa 
parceria entre as entidades.

Reunião da Diretoria daAceg



EM PAUTA

Qual a primeira coisa que 
nos vem à cabeça quando 
pensamos em biblioteca? 

Livros? Organização? 
 A biblioteca tem como missão 
proporcionar ao usuário o acesso rápido às 
fontes do saber; é um ambiente de 
facilitação e de pesquisa contínua. Será 
que o contato com o conhecimento é mais 
efetivo seguindo os modelos antigos de 
uso desse local? Para o Senac, não. 
 Acreditamos que com as ur-
gências do mundo moderno e com a 
tecnologia ocupando mais e mais espaços, 
as bibliotecas precisam se ressignificar para 
lidar com as novas demandas. 
 O nosso objetivo é proporcionar 
ao usuário todos os acessos e fornecer não 
só um atendimento operacional, mas sim 
uma experiência educacional. Entendemos 
que o processo de construção pedagógica 
se dá através da comunicação, da troca, de 
momentos coletivos. E tudo isso gera 
ruído, barulho, movimentação. “Opa, 
então espera aí, você está me dizendo que 
na Bibl ioteca do Senac podemos 

Este tipo de organização é 
peça  impor tan te  pa ra 
empresas e demais insti-

tuições, podendo ser um órgão vinculado 
jurid icamente ou independente da 
empresa. Um conselho forte e participativo 
é um dos fatores para o sucesso de uma 
organização social. Trata-se de um grupo 
de pessoas que expressará os valores, a 
visão e o compromisso social da instituição 
e proporcionará a energia suficiente para 
que, de fato, ela faça diferença na 
sociedade. 
 Um dos focos do Conselho é 
discutir e aconselhar sobre os processos e 
produtividade, estratégias e melhores 
práticas de gestão, oferecendo uma visão 
externa das perspectivas da organização. 
 A formação dos membros de um 

Além das estantes: uma nova ótica 
sobre as Bibliotecas do Senac 

conversar?” Sim, pode conversar, fazer 
trabalhos em grupo, pedir indicação de 
livros, de filmes, ler o seu jornal diário, 
interagir com a equipe fantástica que é 
responsável por lá e estudar o tempo que 
for necessário. E o melhor, essa biblioteca 
não é apenas para uso dos alunos Senac, é 
um espaço aberto para toda comunidade. 
 Mas, vejam bem, ainda estamos 
em um ambiente educacional, dizer isso 
tudo não significa que não existam acordos 
e regrinhas de boa convivência para que 
essa experiência seja ainda melhor. Nossa 
premissa é sempre organizar esse 
dinamismo com respeito máximo para 
quem estiver usando esse espaço tão 
especial. 
 Além disso tudo, a biblioteca do 
Senac também atua com o protagonismo 
cultural da escola, sendo ela a responsável 
por movimentações artística na unidade. 
Não é raro entrar lá e se deparar com 
feira de troca de livros, workshops, bate-
papos, palestras e exposições. Essas ações 
também expl icam o conceito que 
adotamos de “Biblioteca Viva”. 

 Acreditamos que a busca do 
conhecimento se dá bem melhor dessa 
maneira, indo além das nossas percepções 
iniciais, do que é convencional. A educação 
é um processo de troca, e a Biblioteca do 
Senac está aberta para quem quiser 
começar a experimentar esse processo.     
Bora lá? 

Você sabe como funciona um Conselho Consultivo? 
Conselho pode ser feita por designação ou 
eleição e as atividades deste órgão segue 
sempre um regimento interno. O grupo 
deve ser formado por profissionais ex-
perientes e com trajetórias profissionais 
diferentes, que se reúne com o objetivo de 
discutir questões do seu entorno, podendo 
ocasionalmente organizar ações com fins 
de fomentar a área do Conselho. 
 Enquanto um Conselho Consul-
tivo tem um caráter de orientação, o 
Conselho de Administração tem caráter 
deliberativo, e deve ser implantado tanto 
em sociedades limitadas (LTDA), quanto 
em sociedades anônimas (S/A), sejam elas 
de capital aberto ou capital fechado, 
alinhando os interesses entre gestão 
executiva e sócios, e geralmente é criado 
após o Consultivo ter a sua atuação bem 

estabelecida. 
 Vemos, por exemplo, o Conselho 
Consultivo Empresarial. Este é de grande 
valia para empreendedores que precisam 
achar um norte, auxiliando na tomada 
de decisões e na construção de resultados 
positivos para a organização. O Conselho 
Consultivo Empresarial é uma ferramenta 
poderosa e que deveria ser usada tanto 
para grandes empreendedores quanto 
para micro e pequenos empresários. 
 Nos momentos de incerteza, o 
conselho – seja o tipo que for – é capaz de 
proporcionar à organização as condições 
necessárias para que os desafios sejam 
superados. 

Fontes: Portal IBC / Ekilibra / IDIS (Instituto 
para o Desenvolvimento do Investimento Social) 

Rafael Pará
Educador na Biblioteca do
Senac Guaratinguetá





EM PAUTA

m café da manhã no dia 19 Ede julho, a Associação Co-
mercial e Empresarial de 

Guaratinguetá realizou o lançamento de 
seu novo aplicativo para os membros da 
Diretoria e Conselhos, autoridades, insti-
tuições parceiras e para a imprensa. Foram 
apresentadas as inúmeras funcionalidades 
disponíveis no menu principal para 
diferentes públicos, contemplando toda a 
população da cidade. 
 Ao todo são 25 botões exibidos 
no menu inicial, contando com o Guia Co-
mercial dos estabelecimentos da cidade, as 
informações sobre a ACEG como sua histó-
ria e seus serviços, pontos turísticos locais e 
muito mais. O aplicativo funcionará em 
constante atualização, sendo possível soli-
citar alterações de dados de modo fácil e 
rápido.

Confira todas as funcionalidades: 
- Conheça a Associação 
- Consulta Boa Vista SCPC 
- Guia Comercial 
- Serviços da Associação 
- Pontos Turísticos 
- Atividades Turísticas 
- A Cidade 
- Associação em Destaque 
- Eventos da Associação 
- Eventos da Cidade 
- Clube de Vantagens 
- Treinamentos/Cursos 
- Notícias 
- Horário do Comércio 
- Vagas de Emprego 
- Locação de Sala 
- Arquivos 
- Associe-se 
- Certificado Digital 
- Circuitos Turísticos – por Sebrae 
- Contatos da Equipe 
- Telefones Úteis 
- Galeria de Ex-Presidentes 
- Informativo Empresário Moderno 
- Consulta AVCB

Chegou o aplicativo ACEG 
Guaratinguetá para todos! 

App para associados 
Os associados da ACEG têm muitos 
benefícios com o aplicativo como a 
Consulta Boa Vista SCPC, a exibição 
completa de seu estabelecimento no 
Guia Comercial, publicidade em 
diferentes menus, cadastro fácil no 
Clube de Vantagens para utilização da 
funcionalidade Sorteios. E os associa-
dos que participam de eventos ACEG 
são apresentados em Associado em 
Destaque. 

App para empresários 
Todos os empresários e empreende-
dores podem, principalmente, acessar 
o Certificado Digital direto de seu 
celular, conhecerem os salões dis-
poníveis para Locação de Sala e 
também os Serviços da ACEG, além de 
consultar a licença de seu AVCB. 

App para consumidores 
Com o Guia Comercial, os consumi-
dores do Comércio de Guaratinguetá 
recebem este grande auxílio na hora 
de pesquisar lojas de seu interesse, 
tendo em mãos todas as informações, 
como foto, endereço e formas de pa-
gamento. De modo fácil, podem visu-
alizar o Horário do Comércio do mês 
atual e conhecer os Eventos da Asso-
ciação, podendo inclusive participar 
dos Sorteios durante as atividades e 
campanhas promocionais.

App para moradores e visitantes 
Os moradores da cidade ficam por 
dentro de todos os Eventos da Cidade 
e da Associação, as Notícias, os 
Treinamentos e Cursos. Juntamente 
dos turistas e demais visitantes, esse 
grande público tem em mãos os mais 
diversos Pontos Turísticos a partir do 
local onde estiver, além de conhecer as 
Atividades Turísticas existentes e ter 
em mãos os Telefones Úteis do 
município. 

BAIXE JÁ O APP 
ACEG GUARATINGUETÁ!

Notícias atualizadas, vagas de emprego, pontos turísticos, 
eventos da cidade, cursos e treinamentos. Consulte o horário do 
comércio, o guia comercial e encontre os mais variados serviços.



Maior complexo químico 
na América do Sul, a 
fábrica de Guaratin-

guetá da BASF completa 60 anos em 2019. 
Para reforçar  sua atuação com a 
comunidade em seu entorno, a empresa 
incentiva o engajamento social e a 
cidadania corporativa todos os anos por 
meio do edital Conectar para Transformar. 
O foco está nas áreas prioritárias como 
educação científica, empregabilidade, 
proteção dos recursos natura is  e 
biodiversidade. 
 Segundo Patrick Silva, diretor do 

Em aniversário de 60 anos, BASF Guaratinguetá 
apoia projetos de impacto social e ambiental 

Complexo Químico da BASF em Guara-
tinguetá e de Infraestrutura da BASF para 
América do Sul, o edital prevê ampliar o 
impacto positivo da empresa ao conectar a 
resolução de desafios sociais à estratégia 
de negócio. “Buscamos projetos de 
impacto social ou ambiental que tenham 
escalabilidade para que o apoio da BASF 
seja apenas o início de uma transfor-
mação, que possa ser estendida a outras 
pessoas da comunidade de forma 
contínua e sustentável”, afirma. 
 Em 2019, 12 ações estão sendo 
apoiadas por meio do edital Conectar para 

Programa de Mobilização 
Socioambiental – O Verde e o 

Azul no Vale 
O projeto da ONG Corredor Ecológico é 
uma das propostas aprovadas no edital 
anterior, que visa beneficiar 53 salas de 
aulas em escolas públicas de Guara-
tinguetá por meio da capacitação de 
professores para uso dos materiais e 
metodologias desenvolvidas no âmbito do 
programa. Com foco no desenvolvi-
mento ambiental, abordando temáticas 
de preservação da natureza, principal-
mente da fauna e flora do Vale do Paraíba, 
o  programa também contem-p la 
dinâmicas lúdicas com estudantes que 
brincam e discutem a preservação do meio 
ambiente por meio de um jogo de 
tabuleiro humano. 

Robótica Educacional 4.0: 
habilidades do profissional do século 

XXI - Associação Rever Juntos 
A ação desenvolve habilidades para a 
indústria 4.0 e inserção no mercado de 
trabalho a partir de uma metodologia prá-
tica com temas STEAM (Ciência, Tecno-
logia, Engenharia, Artes e a Matemática, 
em português). Estão previstos dois 
encontros semanais, sendo um na Escola 
José Pereira Éboli e outro na Escola Ernesto 
Quissak, envolvendo estudantes de 13 a 18 
anos, além da capacitação de professores 
em reuniões e treinamentos voltados à 
Robótica. Ao todo, o projeto beneficia 
diretamente 8 professores e 100 jovens das 
duas escolas mencionadas. 

O Robótica também prevê encontros de 
socialização com familiares dos alunos 
beneficiados e, até o momento, cerca de 
300 familiares participantes já estiveram 
presentes nestes encontros. O Robótica 
Educacional está pelo segundo ano 

Cientista Alfa e Beto - Instituto 
Alfa e Beto 

O projeto consiste no aprimoramento do 
ensino de educação científica para as 
crianças do 1º ao 5º ano da rede pública de 
Guaratinguetá. Dessa forma, serão capaci-
tados e acompanhados 250 professores e 
50 gestores escolares numa metodologia 
inovadora e complementar ao ensino tra-
dicional, com foco em Ciências e Geogra-
fia. Serão distribuídos 2.400 livros da 
Coleção Leituras para Ensino Fundamental 
e mais 6.000 licenças.

Transformar na América do Sul: seis no 
Brasil, em São Bernardo do Campo e Guara-
tinguetá; três no Chile, em Quinta Normal e 
Quintero; e três na Argentina, nas Malvinas 
Argentinas. A iniciativa já beneficiou 413 
mil pessoas nos últimos três anos. 
 Atualmente, a BASF desenvolve os 
seguintes projetos em Guaratinguetá: 
Programa de Mobilização Socioambiental, 
da Associação Corredor Ecológico; 
Robótica Educacional 4.0: habilidades do 
profissional do século XXI, da Associação 
Rever Juntos; e o Cientista Alfa e Beto, do 
Instituto Alfa e Beto. 

consecutivo recebendo o apoio da BASF 
após passar por avaliação social da 
empresa e de uma consultoria externa 
contratada pela BASF para definir os 
projetos que possuem alinhamento à 
estrategia da companhia. 
“Como o projeto vai além dos estudantes, 
colaborando com o desenvolvimento de 
docentes, esse legado pode ultrapassar os 
muros das escolas e beneficiar outras 
pessoas”, analisa Patrick Silva. 

EM PAUTA

Nós temos a solução:
CRC - Central de 
Recuperação de Crédito

Informações: (12) 3128.2210
cobrança2@aceguaratingueta.com.br

Você Empresário 
tem inadimplência
em sua firma? 
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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.

Soluções 
Empresariais

- ACCredito - Gestão de Convênio
- Assessoria Empresarial

- Assessoria Jurídica
- Boa Vista SCPC

(Serviço Central de
Proteção ao Crédito)
- Bolsa de Empregos

- Café & Negócios
- 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
- Rede de Descontos e Vantagens

- Registro de Marcas e Patentes
- Salão Social

Para mais informações sobre os
serviços ACEG, acesse o site

www.aceguartingueta.com.br ou
ligue para (12) 3128.2200 ou

3128.2205.

Serviços

PORTFÓLIO

 Fortalecendo nosso comércio! 
Um dos serviços de grande destaque da 
Associação Comercial e Empresarial de 
Guaratinguetá é a promoção de 
Eventos e Campanhas. Para fomentar as 
vendas do comércio local, nosso 
Departamento de Eventos organiza 
regularmente ações que seguem o 
calendário de datas comemorativas 
mais esperadas do ano, como por 
exemplo as Campanhas de Dia das 
Mães e de Natal. 

7º FESTIVAL DE

GUARATINGUETÁ/SP

 Por meio destas iniciativas, 
buscamos empresas parceiras que 
desejam contribuir para o desen-
volvimento econômico do comércio e 
município, possibilitando o crescimento 
e maior visibilidade dessas empresas. 
 Neste mês, promovemos o 7º 
Festival de Tira Gosto na semana que 
antecede o Dia dos Pais. Ao estimular as 
vendas e compras de presentes, 
proporcionamos um ambiente de 
lazer para o consumidor com música ao 
vivo e refeições variadas, além de 
valorizar os estabelecimentos locais 
participantes. 

 O festival gastronômico já está 
inserido permanentemente no ca-
lendário de eventos da cidade como 
atração turística. Esta é uma opor-
tunidade de sucesso para os em-
presários fortalecerem suas marcas 
frente ao grande e diversificado público 
que visita nosso evento na Praça 
Conselheiro Rodrigues Alves, no Centro 
Histórico. 
 Este ano os pratos principais 
estão no valor de R$ 20,00 reais e a 
programação completa com shows você 
confere nas redes sociais da Associação 
Comercial.

 www.aceguaratingueta.com.br  
       /aceguaratingueta



09 - Antevéspera do Dia dos Pais
10 - Véspera Dia dos Pais e 1º

Sábado após o 5º dia útil

AGOSTO

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

CALENDÁRIO

AGENDA

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 24
25 26 27 28 29

23
30 31

7º FESTIVAL DE TIRA GOSTO
Data: 08 a 11 de agosto  Horário: 10h às 22h
Local: Pça Cons. Rodrigues Alves - Centro
Pratos principais: R$ 20,00 - Valores de 
demais refeições e bebidas em cada barraca
Informações: (12) 3128.2215 / 3128.2217

ASSESSORIA EMPRESARIAL
Data: 29 de agosto 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 BOA VISTA SCPC
Datas: 07, 14, 21 e 28 de agosto
Horário: 14h às 17h  
Local: Salão Social ACEG  Valor: gratuito
Informações: (12) 3128.2200

CASA ABERTA 2019
Data: 31 de agosto  Horário: 10h às 16h
Local: Senac Guaratinguetá (Av. Dr. João 
Baptista Rangel Camargo, 50 - Centro)
Programação: sp.senac.br/guaratingueta
Valor: gratuito Informações: (12) 2131.6300

NOITE DA PARMEGIANA EM PARCERIA 
COM ILA
Data: 16 de agosto  Horário: 20h

Local: Casa da Amizade (Av. Presidente Vargas, 
969 – Vila Paraíba)
Valor: R$ 50,00 (self-service)
Informações: (12) 3123.2000 / 3133.7953 / 
3128.2200

FESTIVAL DA CULTURA POPULAR DE 
GUARATINGUETÁ
Data: 30 a 31 de agosto
Realização: Secretarias de Cultura e de 
Turismo
Programações completas
   /CulturaGuaratingueta – (12) 3122.4058
   /turismoguaratingueta – (12) 3132.7276

SEBRAE
OFICINA: COMEÇAR BEM - FORMALIZAÇÃO
Info: 08 de agosto | 10h às 13h | Gratuito
Info: 22 de agosto | 14h às 17h | Gratuito

CURSO: NA MEDIDA VENDAS
Info: 22, 23, 29, 30 de agosto 
18h às 22h | R$ 240,00

SEMINÁRIO EMPRETEC
Info: 19 a 22 e 24 de agosto | 8h30 às 
17h30 | Aparecida | R$ 1.300,00

Local: Sebrae Guaratinguetá (Av. João 
Pessoa, 1325 – Pedregulho)
Informações/inscrições/outros cursos: 
(12) 3128.9600 (opção 4)



Parceria com a Caixa Federal 
viabiliza doações para a APAE

 Federação das APAES do Estado de ASão Paulo (FEAPAES-SP) fechou uma 
importante parceria com a Caixa, 

um dos maiores bancos da América Latina, 
para beneficiar as APAES paulistas. 
 A assinatura do contrato aconte-
ceu dia 5 de junho na sede da Federação 
Estadual. Com a nova forma de mobiliza-
ção de recursos, as APAES poderão fazer 
vários investimentos no que diz respeito ao 
aperfeiçoamento dos atendimentos 
prestados aos mais de 70 mil usuários 
atendidos diretamente pelas instituições 
do Estado. Além disso, a parceria permitirá 
que as pessoas com deficiência tenham 
mais qualidade de vida e seus direitos 
garantidos. “As APAES não conseguem 
sobreviver apenas com os repasses do 
governo, elas precisam buscar novas 
formas de recursos para pagarem seus 
funcionários e manter seus programas 
sociais. O próprio mercado tem exigido 
que sejamos criativos e inovadores nas 
formas de mobilizar recursos. Não 
podemos depender de uma ou duas 
formas de mobilização e a FEAPAES-SP 
tem se empenhado em buscar novos 
parceiros, garantindo assim a conti-
nuidade dos serviços de nossas APAES”, 
explica a presidente da FEAPAES-SP, 
Cristiany de Castro. 
 Os recursos oriundos da parceria 
irão beneficiar mais de 300 mil pessoas 
com deficiência e suas famílias no Estado 
de São Paulo. São duas marcas fortes, 
APAE e CAIXA, unidas em prol da pessoa 
com deficiência. Graças a essa união de 
forças, milhares de pessoas terão suas 
vidas impactadas com a doação dos 
consumidores que utilizam a rede da 
Caixa. A doação poderá ser feita por meio 
dos canais de atendimento: rede lotérica, 
Correspondentes Caixa Aqui, Internet Ban-
king Caixa e terminais de Auto-atendimen-
to (caixas eletrônicos). As doações serão 
destinadas a APAE onde se localiza o canal. 
Os recursos advindos de cidades que não 
são atendidas por APAES, serão destinados 
ao Fundo de Projetos, um programa da 
FEAPAES-SP que destina recursos no valor 
de R$20 mil reais as APAES por meio da 
apresentação de projetos sociais. 

 O presidente da APAE de Guara-
tinguetá, Sr. João Vaz, comemora essa 
parceria e afirma que: “Será feita uma 
campanha de divulgação aos moradores 
de nossa cidade, visando aumentar as 
possibilidades de doações.” João Vaz, que 
além de presidente da APAE, também é 
funcionário da CAIXA e atua como gerente 

geral na Agência Guaratinguetá, acredita 
que as APAE’s do nosso estado, serão 
muito beneficiadas com essa nova 
modalidade de doação, visto que os 
canais de atendimentos da CAIXA estão 
espalhados por todos os cantos das 
cidades, em especial, a sua rede de 
lotéricas. 
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Clínica Exclusiva de Vacinas

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

(12) 3132.4955 / 3125.6238
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Rua José Bonifácio, 227 . Centro . Guaratinguetá-SP

Todos os destinos em um só lugar.

AGÊNCIA

DE TURISMO

(12) 3301.0677 . 981518583 . contato@i9design.art.br
  /i9designesolucoesgraficas

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

Quer divulgar seu negócio?




