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EDITORIALEXPEDIENTE

Frutos de 2019

 Em âmbito local, a Associação 
Comercial e Empresarial de Guaratinguetá 
obteve e esteve em nove conquistas de 
grande alcance. Lançamos um aplicativo 
que beneficia os comerciantes, os 
moradores e turistas, oferecendo conteúdo 
de qualidade e praticidade na palma da 
mão; lançamos o Conselho da Mulher 
Empreendedora de Guaratinguetá (CMEG), 
em um fundamental papel pelo reco-
nhecimento e igualdade das mulhe-
res; implantamos o Cartão Convênio 
ACCredito; lançamos o Programa Rota de 
Frei Galvão em parceria com o poder 
público e privado. Nossas bandeiras 
associativistas foram concretizadas com o 
retorno da Zona Azul, da inauguração do 
COI e outras participações em Conselhos 
Municipais.

 Já em âmbito regional, muitas fo-
ram as conquistas. A Lei do Cadastro Posi-
tivo, uma das bandeiras da ACEG, foi apro-
vada e sancionada, e irá influenciar positi-
vamente o modo de consumo atual. Em 
setembro, o comércio foi beneficiado com 
a nova iniciativa do Governo Federal cha-
mada de “Semana do Brasil”, mais um perí-
odo comemorativo para fomentar a econo-
mia e valorizar os produtos nacionais.
 Recentemente, tivemos uma 
Black Friday mais movimentada que o ano 
passado, com crescimento de 6,4% em 
relação ao ano passado, de acordo com a 
Boa Vista. Segundo os economistas da 
gestora de dados, o movimento reflete 

assamos por um ano pecu-Pliar desde inovações a novas 
i n i c i a t i va s  em âmb i to 

nacional. O comércio brasileiro recebeu 
importantes incentivos ao seu desen-
volvimento e nós, empresários, fomos 
estimulados ao dobro do empenho em 
diferentes tarefas. Foi um ano de batalhas 
vencidas e muitas parcerias estabelecidas.

 Além disso, recebemos cinco 
homenagens, dentre elas o Prêmio AC Mais 
da Facesp como a 2ª melhor Associação 
Comercial do Estado de São Paulo na 
categoria Gestão (ACs Médio Porte). Essa 
premiação mostra a relevância da ACEG 
para a cidade e região.

 Aos lojistas, vamos somar forças 
para termos uma maior adesão da classe à 
campanha e oferecer este diferencial aos 
seus clientes; conversem com nossa equi-
pe. Aos consumidores, venham comprar 
seus presentes e outros produtos no maior 
shopping a céu aberto da região e adquirir 
seus cupons para concorrerem aos sorteios. 
Leiam todas as informações nas próximas 
páginas.

 Tenham todos boas vendas e 
comemorações de fim de ano com muita 
paz. Até o próximo ano!

 Enfim, vamos fortalecer nossa 
economia local. Juntos, entraremos mais 
confiantes em 2020, com boas expec-
tativas para o ano que se inicia.

uma melhora no mercado de trabalho e, 
especialmente, no mercado de crédito.

 As vendas natalinas em Guaratin-
guetá possuem longa tradição e toda a 
população se une para prestigiar a magia 
no mês de dezembro: as ruas enfeitadas, as 
lojas abertas em horário estendido, as 
atividades culturais e turísticas, o Papai Noel 
e todo o encanto do mês.
 A  Campanha “Nata l  Super 
Premiado” da ACEG está nas ruas e vai 
premiar 24 pessoas. O sorteio acontece em 
janeiro e ainda dá tempo de todos 
concorrerem. São R$ 20 mil em prêmios 
para serem gastos da forma que desejarem 
em todas as lojas aderentes.

 Ainda falando em estatísticas, 
temos boas expectativas para as vendas de 
Natal deste ano. Assim como a Associação 
Comercial de São Paulo, estimamos um 
aumento de 3%. Vemos, portanto, um 
mercado se aquecendo. Em relação os 
produtos vendidos, vemos uma tendência 
maior aos eletroeletrônicos e eletrodo-
mésticos, bens de consumo duráveis.



Zona Azul em
breve

ACONTECEU

01. A última reunião RA6 Facesp de 2019 foi realizada em Taubaté e a ACEG esteve presente. 
O encontro foi uma oportunidade de confraternização entre todas as Associações Comerciais 
da região. [Foto: AgoraVale]  02. Em nome da BASF, o diretor do Complexo Químico entregou 
uma placa de homenagem à Associação Comercial pelos 80 anos de relevantes serviços. Na 
foto: a tesoureira Beatriz Bonini Patrick Silva, Ricardo e o diretor Guilherme Gigli. 
03. As homenagens não param! Ricardo Teberga foi condecorado pelo Núcleo MMDC Heróis 
de Guaratinguetá devido ao grande apoio da ACEG ao grupo. Diretores e colaboradores da 
Associação prestigiaram a cerimônia. 04. A ACEG prestigiou a inauguração do 2º forno da 
AGC Vidros do Brasil, que vai abastecer a demanda de vidro do país. A vice-presidente Silmara 
Bitencourt, a tesoureira Beatriz Bonini e a gerente Edluce Silva representaram a entidade ao 
lado de Davide Cappellino (AGC) ao centro, prefeito Marcus Soliva e primeira-dama Andréa 
Évora. 05. Representando a ACEG, Ricardo e Guilherme prestigiaram a inauguração do novo 
espaço para eventos e shows 3 Garças Hall, no Graal 3 Garças. 06. A Delegacia do CRC de 
Guaratinguetá realizou evento para contadores da região no Salão Social da ACEG e quem 
esteve presente foi a tesoureira Beatriz Bonini. 07. A Praça Conselheiro, no Centro, esteve 
agitada com a inauguração de mais uma unidade da Lojas Teddy. A colaboradora Gisele 
representou a Associação Comercial nesse importante momento para o comércio e 
consumidores, ao lado dos proprietários Jorge e Ivone Issa e vereador João Pita. 08. A 
colaboradora Pâmela tem representado a ACEG nos encontros do grupo Estratégia ODS 
Guaratinguetá, que inicia atividades para implementação dos Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável da ONU no município. 09. Em novembro foi realizada a última edição do ano do 
Café & Negócios, que trouxe como temática o perfil do novo consumidor. Agradecimentos 
especiais ao parceiro QI Treinamento e Consultoria! 

01.
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EM PAUTA

O perfil dos donos de pequenos negócios da próxima década

 O retrato atual das habilidades e 
comportamentos dos donos de pequenos 
negócios aponta para um grande desafio 
perante o perfil almejado nos próximos 10 
anos. Levantamentos recentes feitos pelo 
Sebrae mostram que 19% dos empreende-
dores iniciais não chegaram a concluir o 
ensino fundamental e 22% não termi-
naram o ensino médio.
 Em relação ao uso das novas 
tecnologias da informação, o Sebrae 
identificou que 18% dos donos de micro e 
pequenas empresas não acessam a internet 
e 26% deles não utilizam computador. 
Ainda de acordo com as pesquisas da 
instituição, 73% das micro e pequenas 
empresas não contam com página na 
internet e 60% delas não têm perfil no 
Facebook (60%).

 O perfil foi traçado por pesquisa 
do Sebrae realizada a partir de entrevis-
tas com especialistas em gestão e 
empreendedorismo do país. O empresário 
do amanhã precisará ter forte formação 
nas chamadas soft skills (habilidades 
comportamentais, que envolvem aptidões 
mentais, emocionais e sociais); pelo menos 
o “nível básico” em hard skills (habilida-
des teóricas e profissionais que são 
quantificáveis, como domínio de tecno-
logias de informática ou capacidade de 
utilizar ferramentas de análise de dados de 
mercado, por exemplo), conhecimentos 
sólidos sobre técnicas de gestão, além de 
noções básicas de TI e novas tecnologias de 
comunicação.

 Quanto à gestão financeira, os 

riatividade, inovação, em-Cpatia e uma visão susten-
tável e holística do mundo. 

Essas são algumas das principais caracte-
rísticas que os empreendedores precisarão 
desenvolver para serem bem-sucedidos 
nos próximos cinco a 10 anos.

 A pesquisa mostra que, acima de 
tudo, será necessár io equi l íbr io e 
inteligência emocional por parte do 
empreendedor do amanhã. Os espe-
cialistas destacam também que o domínio 
d e  i d i o m a s ,  e m b o r a  n ã o  s e j a m 
imprescindíveis, guardam papel estratégico 

 De acordo com os especialistas, é 
necessário criatividade e iniciativa para isso. 
Porém, o empreendedor, além das boas 
ideias e das devidas competências técnicas 
e comportamentais necessárias, precisará 
desenvolver uma capacidade de rela-
cionamento eficiente e um networking 
compatível com suas ambições.
 Independente dos avanços 
tecnológicos e dos impactos causados nas 
relações de trabalho, o relacionamento 
humano continuará sendo um dos 
aspectos mais relevantes na gestão dos 
negócios. A capacidade de gestão de 
pessoal  va i  cont inuar interfer indo 
diretamente na possibilidade de sucesso 
dos empreendimentos.

 Os especialistas ouvidos pelo 
Sebrae entendem que, a cada ano, a evolu-
ção tecnológica de equipamentos se mos-
tra agressiva e progressiva. Com isso, é ne-
cessário acompanhar o processo evolutivo, 
fazendo com que os serviços ou produtos 
ofertados pela empresa não fiquem 
obsoletos ou tenham rápido desuso.

donos de pequenos negócios também 
apresentam uma grande defasagem de 
qualificação e formação. Cerca de 43% das 
micro e pequenas empresas ainda fazem a 
gestão em cadernos ou em folhas de papel 
e 53% dos empreendedores não fizeram 
nenhum curso para melhoria do conheci-
mento sobre como administrar um negó-
cio, de acordo com pesquisas do Sebrae.

NOVOS TEMPOS

quando se trata da expansão dos negócios, 
do acesso a novos conhecimentos e 
ampliação do networking, sendo mais 
relevante nos negócios com alto potencial 
de expansão. Já o conhecimento básico de 
TI é indispensável para que os empre-
endedores possam estar sempre ante-
nados com as tendências tecnológicas de 
seu setor.

RESILIÊNCIA

 Nesse ponto, eles destacam o 
empreendedor mais novo, mais adaptado 
às tecnologias e inserido em ambientes de 
startups. Esse perfil tem maior chance 
de sucesso, melhor gestão de recursos 
humanos e maior oxigenação na ca-
pacidade de ampliação de negócios, 
estando mais preparado para enfrentar os 
desafios.
 Especialistas ouvidos pelo Sebrae: 
Bety Tichauer - Junior Achievement; Bruna 
Tronchin Gallo - Já Brasil; Carlos Pacheco - 
FAPESP; Érik Capodeferro - CONAJE; 
Heloísa Menezes - Empresa Tron; Luciano 
Coutinho - UNICAMP; Luis Cláudio Kubota 
- IPEA; Sérgio Moreira - SENAI /CNI; Thales 
Andreassi - FGV e Victória Carramaschi - 
Falconi Consultores de resultados.

 Por Agência Sebrae via Diário 
do Comércio. Leia a matéria na ínte-
gra em: https://dcomercio.com.br/

 Em um contexto de intensa 
pressão econômica  e  a té  mesmo 
psicossocial pela obtenção do lucro de 
forma imediata, os especialistas entre-
vistados concordam que existe uma 
tendência da valorização da capacidade de 
resiliência dos empreendedores do futuro, 
ou seja, a capacidade de ouvir, ficar atento 
ao que acontece ao seu redor e esperar o 
momento certo para agir.
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Formaçao



Confira mais informações nas redes sociais e outras mídias da ACEG

ESPECIAL ACEG

Natal de 
Guaratinguetá
 chegou. Está 
preparado?

 Já as atividades natalinas do 
munic íp io foram preparados car i -
nhosamente pela Secretaria Municipal 
da Cultura. Para conhecer a programa-
ção completa, acesse o Facebook: 
www.facebook.com / CulturaGuaratingueta.

Horário do Papai Noel

 Empresários, tirem suas dúvidas 
sobre a campanha e façam sua adesão! 

Sábado e domingo das 10 às 18h

 Serão 24 ganhadores ao todo em 
um total de R$ 20 mil em vale-compras. Os 
20 primeiros sorteados receberão, cada, 
um vale-compra de R$ 500,00. Os últimos 
quatro receberão, cada, um vale-compra 
de R$ 2.500,00.

 Consumidores, acessem o site 
da ACEG e conheçam as lojas aderentes 
para receberem seus cupons após as 
compras.

 Lembrando que os prêmios só 
poderão ser gastos nas lojas participantes, 
divulgadas pela Associação Comercial.

Segunda à sexta das 16 às 22h

Dia 24 das 10 às 18h

A cidade entrou no clima 
de Natal, com a principal 
praça do Centro Comer-

cial preparada para receber o fluxo intenso 
de clientes que buscam presentes diversos. 
A Associação Comercial e Empresarial de 
Guaratinguetá oferece aos comerciantes e 
à população uma super campanha de 
Natal com muitos prêmios.

Local: Praça Conselheiro Rodrigues Alves - 
Centro

 A Campanha Natal Super Pre-
miado começou dia 02 de dezembro de 
2019 e se estende até 11 de janeiro de 
2020, que terminará com o sorteio no 
mesmo dia. 

 Os lojistas interessados devem 
entrar em contato com a Gizele Andrade 
pelos telefones: (12) 3128-2217 | 3128-
2200. O regulamento da campanha está 
disponível no site. 

Elemento fundamental, oferecer 
treinamentos de atendimento e vendas 
possibilitará aos vendedores melhor 
habilidade com o fluxo intenso de 
clientes e atendimentos diferenciados.

Treine seus vendedores

Outro elemento fundamental de uma 
loja é a sua vitrine, pois será o 
diferencial entre outras lojas. É um dos 
principais atrativos de clientes. Decore-
a, trabalhe com seus produtos, brinque 
com as cores, crie harmonização.

Vitrine de Natal

Use a estratégia a seu favor. Muitos 
consumidores ainda preferem comprar 
os presentes e demais produtos à vista. 
Atraia a atenção desses clientes ofere-
cendo descontos nas compras à vista.

Descontos à vista

Clientes adoram promoção. Explore as 
possibilidades e ofereça promoções 
especiais da época. Uma dica é 
aproveitar os produtos que sobraram 
da Black Friday. Apenas cuidado para 
não ficar abaixo da margem de lucro.

Promoções de Natal

WhatsApp e Redes Sociais
São ótimas ferramentas para marketing 
e fortalecer o contato com clientes 
devido ao constante tempo em que os 
usuários passam. Considere seu 
público-alvo e atualize-o com fotos de 
lançamentos e promoções. Aproveite a 
oportunidade para negociar e criar 
promoções exclusivas.

Pense também no consumidor que pre-
tende parcelar as compras de Natal. 
Promova parcelas atrativas para fixar a 
atenção dos clientes e estimulá-lo a vol-
tar em breve. Aumentar o número de 
parcelas é um atrativo para esse perfil 
de cliente. Essa é também uma boa 
oportunidade de praticar a psicologia 
de preços, mostrando em destaque o 
valor parcelado para transmitir a 
sensação de um preço mais baixo.

Parcelas atrativas

Divulgue aos clientes fidelizados das 
novidades e condições de pagamento 
que sua loja oferece para as vendas no 
Natal. Vale e-mail, mensagem por 
redes sociais, WhatsApp, o meio de 
comunicação que for possível. O novo 
cliente é um potencial para fidelização. 
Aproveite para se aproximar dele.

Clientes antigos x novos

CONFIRA AS DICAS PARA AUMENTAR AS VENDAS DE NATAL

Organização e Decoração
Explore e brinque as possibilidades de 
decorações não só nas vitrines como 
em toda a loja, para trazer a magia do 
Natal até o cliente. A loja deve ser 
a segunda casa de quem chega, 
então, cuidado para não deixar pra-
teleiras e espaços sobrecarregados / 
desorganizados. Dica: iluminação certa 
faz toda diferença.



EM PAUTA

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.

TENHA GUARATINGUETÁ
NA PALMA DE SUA MÃO

Guaratinguetá 
bem representada 
nas premiações 

da Facesp 
Das fortes iniciativas

 à qualidade dos serviços, a
 Associação Comercial leva 

o nome da cidade a todo Estado

01. Panorama da bancada e participantes 
do 19º Congresso da Facesp (Federação 
das Associações Comerciais do Estado de 
São Paulo), em Atibaia. 02. A bancada 
de representantes da Facesp, autorida-
des e convidados do Congresso contou 
com a hashtag publicitária em alta 
#facespeuvalorizo. 03. O Conselho da 
Mulher Empreendedora de Guaratinguetá 
é reconhecido e oficializado pela Facesp. A 
presidente Augusta Vieira representou o 
CMEG junto da gerente Edluce Silva (ACEG) 
na entrega dos certificados pela vice-
presidente do CMEC do Estado, Fádua 
Sleiman. 04. As equipes da ACEG e o 
CMEG participaram juntas em todas as 
atividades do Congresso. 05. A equipe de 
colaboradoras da Associação Comercial 
pa r t i c ipou  de  t re inamento  sobre 
certificado digital no Congresso. 06. A 
presidente Augusta (CMEG) posou ao lado 
de representantes de outras Associações 
Comerciais da RA6 Facesp. 07. Uma das 
palestrantes ilustres do Congresso foi a 
ministra da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos, Damares Alves.

Nova conquista! Neste ano a ACEG recebeu o Prêmio AC Mais, 
ficando em segundo lugar na categoria Gestão (Médio Porte) 

01.

02. 03.

04. 05.

06. 07



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

Política da Qualidade
Representar a classe empresarial e oferecer produtos e serviços com 

qualidade, atendendo suas reais necessidades, comprometendo-se em 
atender os requisitos aplicáveis, buscando a melhoria contínua do sistema 

de Gestão da Qualidade, dos produtos e serviços, bem como das 
competências dos colaboradores.

 As atualizações no cadastro de 
vagas são realizadas semanalmente.
 Disponibilizamos uma seleção 
dos perfis candidatados feita pela 
psicóloga responsável da ACEG, que 
aplica dinâmica de grupo, testes e 

mpresá r io ,  se  você Eprocura novos colabo-
radores para sua em-

presa, encontre o suporte necessário 
com o serviço de Bolsa de Empregos da 
Associação Comercial e Empresarial de 
Guaratinguetá!
 Oferecemos a oportunidade 
de disponibilizar suas vagas através 
deste nosso serviço de grande impacto 
em sua empresa e com amplo alcance 
de divulgação à população, tanto 
onl ine quanto na recepção da 
entidade, permitindo que as vagas 
fiquem expostas por até um mês.

 Contamos também com amplo 
banco de dados de currículos com 
diferenciados perfis. O crescimento de 
sua empresa depende de bons 
profissionais que sejam engajados em 
somar qualidade e resultados.

entrevistas individuais. Garantimos o 
acompanhamento da triagem e os 
melhores perfis para sua empresa.

 Para os associados da ACEG, o 
suporte da Bolsa de Empregos é 
gratuito, incluindo todo o processo de 
recrutamento, seleção e avaliação dos 
candidatos.
 Os gerentes e empresários que 
desejarem cadastrar vagas de emprego 
podem entrar em contato pelo telefone 
(12)  3128-2200 ou pelo emai l 
secretaria@aceguaratingueta.com.br. 
Temos a satisfação em representar e 
atender os empresários locais!

Perfis para sua empresa 



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

Você Empresário 
tem inadimplência
em sua firma? 

Informações: (12) 3128.2210 
cobrança2@aceguaratingueta.com.br25 - Natal 

26 - Comp. Domingos Trabalhados
31 - Compensação dos Domingos 

Trabalhados

DEZEMBRO

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

Fechado

Abertura com acordo

Das 9 às 20h

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

Data: 02 a 24 de dezembro

Data: 14 de dezembro

Confira a programação oficial na 
página: 
facebook.com/ParticipaGuara/

Horário: 9h às 13h

Mês de dezembro inteiro de 
atividades culturais.

Aberto, voltado aos moradores de 
bairros próximos

Região: APEM 5 - Centro - Campo 
do Galvão, São Benedito, Santa Rita, 
Vila Paraíba. 

Confira a programação* completa 
em: facebook/CulturaGuaratingueta

Vila do Papai Noel e Árvore de Natal

Informações: (12) 3128.2215 / 
3128.2200

Horário: 09h às 22h

PROGRAMAÇÃO DE NATAL

Local: Praça Conselheiro Rodrigues 
Alves - Centro  Guaratinguetá

Praça de Alimentação: preços 
diretamente com as barracas.

PROGRAMAÇÃO NATAL 
CULTURAL

PARTICIPA GUARÁ - 5ª EDIÇÃO

Telefone: (12) 3122.4058
Realização: Secretaria Municipal da 
Cultura (Praça Conselheiro Rodrigues 

Inscreva sua composição e concorra a 
prêmios

Confira o regulamento no site: 
guaratingueta.gov.br/cultura/

Data: 19 de dezembro

Valor: Gratuito

OFICINA: FLUXO DE CAIXA

3º FESTIVAL DE MARCHINHAS 2020 
– INSCRIÇÕES

Prazo para inscrição: até 20 de 
dezembro de 2019

*A programação está sujeita a altera-
ção

Telefones: (12) 3122.4058 / 3133.3379

Alves, 48 - Centro)

Realização: Secretaria Municipal da 
Cultura

SEBRAE

OFICINA: COMEÇAR BEM – 
FORMALIZAÇÃO

Horário: 14h às 17h

Informações e inscrições: 
(12) 3128.9600 - opção 4

Local: Sebrae Guaratinguetá 
Av. João Pessoa, 1325 – Pedregulho

Valor: Gratuito
Horário: 14h às 16h
Data: 11 de dezembro
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BAIXE JÁ O APP 
ACEG GUARATINGUETÁ!

flyers . folders . cartões de visita . cartazes    
email marke�ng . adesivos . outdoors . faixas
banners . jornais . revistas . �mbrados . pastas   
calendários . convites .  imãs . postais  . embalagens    

impressão e criação

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

facebook.com/i9designesolucoesgraficas



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

Av. Pedro de Toledo, 315 - Vila Paraíba -  Guaratinguetá
Tel. (12) 3035.2110  (12) 3013.5937

semetra.guara@gmail.com

APAE realiza o seu Jantar do Carnê 2019
conteceu na noite do dia A27 de novembro de 2019, 
no salão de festas da 

Sociedade Hípica de Guaratinguetá, o 
tradicional Jantar do Carnê APAE. Esse 
jantar é um evento que acontece todos os 
anos e tem como objetivo reunir todos os 
cidadãos e cidadãs que colaboram 
mensalmente com um valor para a nossa 
querida APAE de Guaratinguetá, sendo que 
nesse jantar são apresentados aos 
presentes um resumo de tudo de bom que 
aconteceu ao longo do ano, que são 
conquistas de um grupo de diretores 
abnegados e voluntários que se dedicam 
uma parte das suas vidas a fazer o bem a 
quem mais precisa e também de todos os 
seus colaboradores, que são profissionais 
competentes e que real izam suas 
atividades diária com um ingrediente 
essencial para quem trabalha com pessoas 
tão especiais quanto os alunos da APAE, o 
AMOR.
 Mas nessa noite festiva o foco 
principal foi a GRATIDÃO, pois as pessoas 
que estavam no evento, eram aquelas que 
representavam a sociedade civil de nossa 
cidade e que manifestaram seu apoio e 
carinho pela entidade, ao adquirir e pagar 
as parcelas do Carnê, sendo assim, tudo o 
que foi preparado para o Jantar do Carnê 
tinha como objetivo demostrar o quanto 
todos os diretores, colaboradores e alunos 
da APAE de Guaratinguetá, tem a 
agradecer à essas pessoas e ao espírito de 
SOLIDARIEDADE que pairava no ar e 
contaminava à todos os presentes. Como 
disse muito bem o Diretor de Patrimônio, 
Sr. Antonio Carlos Caltabiano, o nosso 
querido Gordo Caltabiano, o que podemos 
dizer para aqueles que apoiam, ajudam e 
amam a APAE, é o nosso DEUS LHE PAGUE.
 Para emocionar ainda mais 
aqueles que tiveram o prazer de participar 
dessa noite solidária, aconteceram 
apresentações dos alunos, com um show 

da excelente Banda da APAE sob o 
comando do Maestro Silvio Cesar Mariano, 
que tocou 3 lindas músicas, com repertório 
variado que incluiu Elton John, com a 
música tema do filme Rei Leão e Adoniram 
Barbosa, com Trem das Onze. Em seguida 
os professores Jorge e Thais, juntamente 
com os alunos cadeirantes, Marcela e 
Stefano, apresentaram uma dança muito 
bem coreografada, que assim como a 
apresentação da Banda, emocionou a 
todos e conquistou aplausos efusivos da 

 O evento foi encerrado com o 
anúncio dos ganhadores dos prêmios da 
estratégia do Carnê da APAE 2019. Foram 
os seguintes: 1º Premio = R$ 17.500,00 – 2º 
Prêmio = R$ 3.500,00 – 3º Prêmio = R$ 
2.500-,00 – 4º e 5º Prêmios = R$ 1.500,00. 
A contribuição mensal no período de 
fevereiro à novembro de 2019, foi de R$ 
90,00. Para o ano de 2020, a APAE já está 
recebendo reservas para os carnês, porem o 
valor mensal ainda não foi definido. Os 
interessados devem ligar na APAE (12) 
3123-2000 e fazer suas reservas. FAZER O 
BEM FAZ BEM.

 No evento, além da fala do 
presidente da APAE de Guaratinguetá, Sr. 
João Vaz, os presentes puderam também 
ouvir o prefeito municipal de Gua-
ratinguetá, Sr. Marcus Soliva, falar da 
importância do trabalho da Entidade junto 
aos alunos portadores de deficiências, 
ressaltando o profissionalismo, o carinho e 
os excelentes resultados alcançados pela 
APAE nos últimos anos. Soliva disse: “A 
prefeitura de Guaratinguetá estará sempre 
junto da APAE e de todas as cerca de 200 
entidades sociais de nosso município, 
ajudando e valorizando esse trabalho 
social que é pleno de amor e de respeito 
pelo próximo.”

plateia, que de pé, não se cansou de 
parabenizar os atores do espetáculo.

 O presidente João Vaz disse: “A 
APAE tem muito por agradecer à toda a 
sociedade Guaratinguetá, o apoio que 
recebe, que é fruto da credibilidade que 
alcançou e que tanto preza. Isso nos traz 
a inda mais  responsab i l idade e  a 
necessidade de sermos assertivos em 
nossas  ações ,  repassando o  que 
recebemos dos cidadãos, para quem mais 
nos interessa e mais precisam, ou sejam, os 
alunos. É por eles e para eles que 
trabalhamos e dedicamos nossos esforços, 
na busca da melhoria da qualidade de vida 
deles e dos seus familiares.”



(12) 3133-7088
loja@reidasbalancas.com

Revendedor Autorizado

(12) 3132-3726 / 3122-4956
Rua Visconde do Rio Branco, 65

Centro - Guaratinguetá/SP

desde 1991

www.accetur.com.br . (12) 3122.2889 / 98138.9892
Rua José Bonifácio, 227 . Centro . Guaratinguetá-SP

Todos os destinos em um só lugar.

AGÊNCIA

DE TURISMO

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? 

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



REDE DE DESCONTOS

12

Connection School 3125.6364

Bradesco Saúde

Santa Casa Saúde

Departamento de Convênio (12) 3128.2205/3128.2200 - convenio@aceguaratingueta.com.br

* A responsabilidade da concessão de descontos e benefícios é de cada conveniado.

* Conra dos descontos e benefícios no site www.aceguaratingueta.com.br. Atualizada em 28/11/19

Orthopride 3013.4523Clínica Ortodôntica (aparelhos e estética)

Atendimento Clínico

Atendimento Clínico

Terapia Cognitiva Comportamental

3128.2200

Gastroenterologia/Endoscopia Digestiva

Dr. Carlos Ney

Dra. Isabel de Fátima Gay da Silva

Dr. João Luiz Gay da Silva

Dra. Margarida G. de S. Cunha

Dr. Mauro Guimarães

Dr. Sérgio Franklin S. Cunha

MÉDICOS

PSICOLOGIA

SERVIÇOS

BANCOS / FINANCEIRAS

PLANOS DE SAÚDE

CLÍNICAS / LABORATÓRIOS

COMÉRCIO

DENTISTA

ESPAÇO PARA EVENTOS

FARMÁCIAS

INSTITUIÇÕES DE ENSINO
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Já economizou hoje?
Associados, funcionários e dependentes:

Utilizem a rede de vantagens de descontos ACEG.
www.aceguaratingueta.com.br/redevantagens

Associado:
Faça parte dessa rede você também!

Rede de Descontos
e Vantagens

Odonto Vaz 2103.0240/98224.8008Clínica Geral e Estética

São Francisco Odontologia

Clínica Médica e Exames de Dignóstico

Laboratório e Exames por Imagem

Corretor de Seguros

Salão Stilo´s

Corretora de Seguros e Planos de Saúde

Mecânica de Auto

Salão e Escola de Beleza

Semetra Assessoria Empresarial

Ey Coaching Desenvolvimento Humano e Serviços 98135.2755

Sul America

Faculdade Serra Dourada 99620.3344/99615.9900Cursos de Graduação

UNIFATEA

Universidade Brasil 3123.4870

Universidade

Universidade

Universidade

Sigbol Fashion Cursos de Corte e Costura 3013.0900

Hospital Maternidade Frei Galvão Consultas, Exames e Internação 3128.3800

Conança Gás e Água Distribuidora de Gás e Água 3133.8837/3112.1173

Óticas Aldo 

Clínica Ortodôntica

Escola Infantil, Fundamental e Ensino Médio

Escola Infantil, Fundamental, Ensino Médio e Técnico

Creche, Escola Infantil, Fundamental e Ensino Médio

Yázigi Guaratinguetá

Faculdade Campos Eliseos EAD Faculdade de ensino à distância  98143.9203

Polo Cruzeiro do Sul Faculdade de ensino à distância 3013.9230/99767.1427

Tô Passada Passagem de roupas  3125.9465

Bazar Maia 

Ótica 2103.4137

3122.4557Papelaria e variedades 


