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PALAVRA DA DIRETORIA

 Guaratinguetá sempre foi uma 
mini capital comercial! Não é de hoje! 
Os consumidores de outras cidades 
gostam de comprar no comércio de 
Guaratinguetá e esse gosto, essa 
predileção já vem há mais de cinquenta 

anos! Quem como eu conheceu o 
comércio de Guaratinguetá há 30, 40 
anos atrás fica espantado com o cresci-
mento ocorrido nesse período. É por 
isso que o centro comercial de Guaratin-
guetá ganhou o slogan de “maior 
shopping ao ar livre do Vale do Paraíba”.
 E as vendas no comércio de 
Guaratinguetá não param de crescer.
 Agora vem uma notícia que 
deixou os empresários do comércio 
mais felizes e animados ainda! É a ope-
ração em breve do Poupa Tempo, que 
vai atender um grande número de cida-
des e cidadãos que virão a Guaratingue-

tá para providenciar seus documentos. 
Isso com toda a certeza vai tornar o 
nosso comércio maior e mais dinâmico 
ainda, pois muitos desses visitantes 
certamente vão dar uma passada no 
nosso centro comercial.
 Outra boa notícia para os lojis-
tas de Guaratinguetá é a implantação 
dentro de 60 a 90 dias do estaciona-
mento regulamentado, a famosa “Zona 
Azul”. E com isso os clientes terão mais 
vagas para estacionar e fazer suas 
compras. Parabéns Guaratinguetá! 
“E quanto menos você falar em crise, 
mais fácil será superá-la”.

Jorge Issa
Diretor da ACEG

Alexandre Dias
Presidente ACEG

 O êxito das ações promovidas 
pela Associação Comercial é atribuído 
especialmente aos nossos parceiros 
que sempre apostam em nossas 
iniciativas.
 Com a campanha do Dia das 
Mães não foi diferente, quero agradecer 
a cada comerciante que comprou os 
cupons e contribuiu para o sucesso da 
campanha. Outro agente diretamente 
ligado ao sucesso dessa campanha é a 
população que deu preferência aos 
nossos parceiros e comprou nas lojas 
participantes. Uma situação inusitada 
marcou o sorteio dos prêmios – mesmo 
com pessoas diferentes sorteando os 
cupons e com toda aquela papelada 
sendo jogada para o alto, uma única 
pessoa ganhou dois prêmios dentre os 
cincos que foram sorteados. Isso só 
aconteceu porque tem pessoas que 
compram nas lojas parceiras que 
apostam em nossas iniciativas.
 Para continuar movimentando 
nosso comércio, promoveremos alguns 
eventos inéditos, além de resgatar 
outros que marcaram a história da 
Associação. Para esse mês de junho, a 
ACEG promete movimentar o bairro 
Pedregulho com a ação “ACEG nos bair-
ros”. Esse evento será realizado uma vez 
por mês, cada mês em um bairro. Leva-
remos para a população serviços de utili-
dade pública, por exemplo, tenda do 
SCPC, oficina de currículos, entre 
outros.
 Outra atração oferecida pela 
ACEG é o Festival do Tira Gosto, que con-
tará com a participação de vários bares e 
restaurantes oferecendo comidas de 
boteco. Esse evento é um marco da as-
sociação, pois deu um retorno muito 

forte para a cidade nos anos que foi reali-
zado. Além de movimentar a região 
central e atrair cliente para o comércio, 
também é uma vitrine para os profissi-
onais mostrarem suas melhores opções 
de tira gosto.
 Também teremos a 4ª edição 
do Meeting Empresarial. O evento será 
realizado em julho, dentro da Basf. O 
Meeting reunirá indústrias de Guaratin-
guetá e Região Metropolitana do Vale do 
Paraíba. Logo mais lançaremos a 
programação completa com o tema e os 
nomes dos palestrantes.
 Esse mês a gente começa com 
força total, a máquina está esquentan-
do, daqui pra frente é momento de 
muita produção. Em parceria com a 
Band TV, ofereceremos aos gestores e 
empresários uma palestra na qual a 
emissora apresentará a realidade e os 
retornos obtidos em anúncios publi-
citários nos diversos veículos de comuni-
cação. Além de outros cursos e palestras 
que ainda serão anunciados em nossos 
veículos de comunicação – site, e-mail 
marketing e no informativo. Nosso 
objetivo em promover esses eventos é 
gerar benefícios aos nossos associados e 
criar receita para a asso-ciação, para que 
possamos fortalecer cada vez mais 
nossos comércios e indústrias.

GUARATINGUETÁ UMA CAPITAL COMERCIAL E SEU 
COMÉRCIO NÃO PARA DE CRESCER
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ACONTECEU

Diretores da ACEG são recebidos por 
Dom Raymundo Damasceno,

Presidente se 
reúne com
Prefeito 
Municipal para
tratar sobre 
Atividade 
Delegada

Reunião da RA6 FACESP em Guaratinguetá (abril de 2015)Presidente e funcionários participam
de atividades físicas do Challenge Day

Sorteio da Campanha Minha Mãe
Vale por Mil

Ganhadores da Campanha 
Minha Mãe Vale por Mil



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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EM PAUTA

Encontro empresarial discute segurança pública

Atividade Delegada será ampliada
 O município de Guaratingue-
tá firmou parceria com a Secretaria 
de Segurança Pública (SSP) para 
implantar o projeto de Atividade 
Delegada, em 17 de junho de 2013, 
com a finalidade de suprir uma 
demanda de profissionais para o 
Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU).
 Para implantar o convênio, a 
prefeitura procurou o Comando da 
Polícia Militar da região com um proje-
to específico que atendia a necessida-
de do município naquele momento. O 
projeto foi encaminhado ao Comando 
Geral da Polícia Militar e à SSP para 
que fosse analisado e aprovado pelo 
secretário da Segurança.
 Contudo, nesse primeiro pro-
jeto não estava previsto o serviço do 
policiamento ostensivo, que tem co-
mo principal função realizar a preven-
ção dos crimes. Por isso, o prefeito 
Francisco Carlos e o Capitão da PM, 
Frank Gusmão, montaram outro pro-
jeto que visa reforçar o policiamento 
das ruas e,  consequentemente, 
reduzir os indicadores criminais.
 De acordo com Francisco 
Carlos, a princípio serão contratados 
oito policiais. Para que o projeto seja 

encaminhado à SSP, o prefeito aguarda 
o capitão da PM enviar o projeto para 
sua assinatura, o que estava planejado 
para acontecer o mais breve possível.
 Embora o prefeito de Guaratin-
guetá esteja assinando mais um projeto 
de atividade delegada, agora para 
combater a criminalidade, principal-
mente os crimes contra patrimônio – 
furtos e roubos – ele não concorda com 
alguns princípios desse convênio. “Va-
mos colaborar com a atividade delega-
da, pois entendemos ser necessário. 
Mas, acredito que quem deveria pagar 
pelo serviço deveria ser o estado, 
que tem a competência constitucional 
para combater a criminalidade. Ao 
município cabe o investimento no 
social e com isso, consequentemente, 
a redução da violência”, explicou 
Francisco Carlos.
 Segundo Gusmão, nenhum 
assunto agradará a todos, sempre um 
será a favor e outro contra. Com a ati-
vidade delegada não é diferente, 
e m b o r a  9 0 %  d o s  p o l i c i a s  s e j a m 
favoráveis a essa parceria. Para ele, essa 
parceria é extremamente saudável e 
positiva para a prevenção e o combate à 
criminalidade, além de ser uma renda 
extra para o profissional.

 Empresários se reuniram na 
sede da Associação Comercial, no 
último dia 5 de maio, terça-feira, para 
discutirem ideias que possam reduzir 
o crescente número de furtos e rou-
bos ocorridos no município de Guara-
tinguetá e principalmente no centro 
comercial.
 Estiveram presentes nesse en-
contro, aproximadamente, 30 comer-
ciantes; o presidente e a vice-presiden-
te da ACEG, Alexandre Dias e Silmara 
Bittencourt; o presidente do Sindicato 
de Hotéis e Restaurantes de Aparecida 
e Região, Ernesto Elache; o Capitão da 
Polícia Militar (PM), Frank Gusmão; o 
Diretor de Trânsito, Marcelo Pazinni; e 
representantes da imprensa local.
 Embora a reunião tenha sido 
marcada por um número considerável 
de comerciantes, a expectativa era de 
mais empresários envolvidos. Segundo 
Alexandre Dias, é importante que 
todos se unam nesse momento. Afinal, 
a solução para combater esse aumento 
da criminalidade não depende apenas 
da polícia militar, é uma questão mais 
ampla e social; a exemplo do cidadão 
comum, a polícia também é vítima da 
violência.
 A ocasião favorável possibili-
tou esclarecimento de dúvidas que os 
participantes tinham. Por exemplo, a 
ausência do policiamento de bicicleta; 
a função da Base Móvel na Praça 
Conselheiro Rodrigues Alves; entre 
outras dúvidas relacionadas às ações 
que vêm sendo aplicadas na tentativa 
de reduzir o crescente índice de crimes 
contra patrimônio. A oportunidade 
também foi de orientação sobre algu-
mas práticas rotineiras que podem 
dificultar as ações dos delinquentes.
 Uma ideia lançada na reunião 
agradou os ouvidos do presidente da 
ACEG. “Criar um grupo de comercian-
tes no whatsapp é interessante, pois 
possibilitará uma ajuda mútua. Além 
do cidadão alertar sobre suspeitos que 
rondam seus estabelecimentos, 

também poderá divulgar fotos de 
supostos bandidos procurados pela 
polícia. É fundamental esse envol-
vimento da sociedade, mesmo quando 
o problema não está de baixo do 
próprio teto”, disse Alexandre Dias.
 A  C â m a r a  M u n i c i p a l  d e 
Guaratinguetá declarou apoio às 
iniciativas tomadas pela Associação 
Comercial e pela Polícia Militar, 
visando o combate aos constantes 
assaltos ocorridos na cidade, em 
especial no centro comercial. Além de 
apoiar a implementação da Atividade 
Delegada, outro assunto que ganhou 

destaque na reunião promovida pela 
ACEG.
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Tecnologia de ponta nas ruas de Guaratinguetá

EM PAUTA

Uma das grandes reivindicações das diretorias que estiveram à frente 
da Associação Comercial será concretizada até a segunda quinzena de julho

 O prefeito Francisco Carlos 
homologou na quinta-feira, 21 de 
maio, o contrato de Estacionamento 
Rotativo no município. Serão instala-
dos cerca de 36 parquímetros espa-
lhados pela cidade, estrategicamen-
te posicionados. No máximo em dois 
meses e meio estará entrando em 
operação a Zona Azul em Guara-
tinguetá.
 A empresa vencedora é a AC 
Park, da cidade de São Paulo, atuante 
no mercado desde 1998. O contrato 
firmado tem prazo de dez anos, 
renovável por mais cinco. A primeira 
apresentação do equipamento no 
Departamento de Trânsito comprovou 
a modernidade e a alta tecnologia dos 
parquímetros que serão instalados em 
Guaratinguetá. “O parquímetro é 
moderno, de fabricação nacional, equi-
pado com GPS e blindado; tecnologia 
de ponta, aprovada e comprovada”, 
afirmou Marcelo Pazzini.
 O motorista poderá utilizar o 
parquímetro através de um aplicativo 
de celular, sendo descontado auto-
maticamente de seu cartão de débito 
ou crédito. Além da opção de adquirir o 
ticket direto na máquina, utilizando 
cartão de débito, moedas ou notas; o 
troco será emitido pelo próprio apa-
relho. O secretário de trânsito ressal-
tou que no aparelho terá uma sequên-
cia para o motorista digitar a placa e o 
tempo desejado.
 A fiscalização será de respon-
sabilidade da AC PARK. A empresa 
abrirá um escritório na cidade para 
monitorar todos os parquímetros, 
além de disponibilizar em média 30 
profissionais que serão orientadores e 
fiscalizadores do bom funcionamento 
do serviço. “O orientador, quando for 

fiscalizar, terá um aparelho em mãos, 
no qual digitará a placa do carro e 
verificará a regularidade ou não, além 
do tempo restante”, explicou o secre-
tário de trânsito.
 A cobrança será realizada 
entre 8h e 18h, de segunda a sexta-feira 
e das 8 às 13h aos sábados. A tarifa será 
de R$ 1,00 para trinta minutos, R$ 2,00 
para uma hora, R$ 2,50 para uma hora e 
meia e R$ 3,00 por duas horas. O tempo 
máximo de permanência é duas horas, 
renovável  por mais duas horas, 
totalizando um limite máximo de 
quatro horas. 
 O não pagamento da tarifa é 
considerado uma infração, cabível de 
multa, prevista no Código de Trânsito 
Brasileiro, no seu artigo 181, inciso XVII. 
(Em desacordo com as condições 
regulamentadas especificamente pela 
sinalização (placa – Estacionamento 
Regulamentado): infração – leve; 
penalidade – multa; e medida adminis-
trativa – remoção do veículo). “Se o 
motorista estacionar e não adquirir a 
zona azul, o orientador colocará um 
aviso no veículo, informando que está 
irregular e sujeito à multa. O cidadão 
terá uma tolerância mínima, que ainda 
não foi estipulada. Se ele persistir, o 
agente de trânsito será responsável por 
aplicar a multa”. Esclareceu Marcelo 
Pazzini.
 Para o cidadão que estacionar 
e tiver o tempo vencido, será colocado 
pelo orientador um Aviso de Venci-
mento do Tempo (ACP). O cliente terá 
um período para pagar esse tempo 
utilizado a mais, se for pago em até 
duas horas a taxa extra é de R$ 7,00. Se 
exceder o limite de duas horas, mas for 
regularizado até às 18 horas do dia, a 
taxa é de R$ 10,00. Se persistir o prazo, 

e não for pago, ai é convertido em 
multa de acordo com a legislação.
 Os parquímetros serão ins-
talados na Av. João Pessoa; nas 
imediações do poupa tempo, após sua 
inauguração; próximo aos hospitais – 
Santa Casa e Frei Galvão; próximo à 
rodoviária; e na região central, que 
abrange desde a rodoviária, até a Praça 
Joaquim Vilela Barbosa no bairro São 
Benedito. “A legislação determina que 
5% das vagas não façam parte da zona 
azul, pois são exclusivas aos idosos e 
deficientes físicos. Veículo oficial e 
carga e descarga também têm vagas 
reservadas”, explicou Pazzini.
 De acordo com Alexandre 
Dias, presidente da ACEG, a Zona Azul 
é uma reivindicação antiga da Classe 
Empresarial, pois a ausência de rota-
tividade dos carros estacionados 
dificulta para o cliente consumir no 
comércio da região. “Ver a concre-
tização desse sonho nos dá forças para 
continuar buscando melhorias para 
nosso comércio. O poder público está 
de parabéns por efetuar a Zona Azul”, 
afirmou Alexandre Dias.

Alexandre Dias, presidente da 
ACEG e Marcelo Pazzini
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 A Ótica Diniz é uma empresa 
com mais de 800 lojas presentes em 
todos os estados do Brasil.
 Trabalhamos com prossionais 
habilitados, para atender diversos 
públicos, oferecendo variedade de 
lentes e armações de várias marcas, 
grifes e modelos. Por sermos a maior 
rede de óticas do Brasil, temos as 
melhores negociações com fornecedores de lentes e 
armações.
 Todos os fornecedores de lentes oftálmicas 
nacionais e internacionais são homologados pela nossa 
franquia, para que possamos oferecer o que tem de 
melhor em tecnologia e lançamentos na área de lentes. 
Todas as nossas lentes são feitas através da tecnologia 
digital dos principais laboratórios do Brasil.
 Somos a única rede de óticas do Brasil presente nos 
congressos nacionais de oftalmologia, apoiando a classe 
médica, ajudando a ter um Brasil melhor através da 
compensação visual feita pelos óculos.
 A Ótica Diniz tem muito orgulho de fazer parte da 
economia do Vale do Paraíba, por entender que é muito 
próspera e de pessoas do bem, em especial da cidade 
de Guaratinguetá e de Lorena, onde possuímos duas 
unidades, e já oferecemos empregos direto favorecendo 
a economia dessas duas cidades.  
 A Ótica Diniz tem como principal marca o 
atendimento e uma linha de produto de qualidade, 
produtos que atendem todas as expectativas dos 

consumidores.
 Melhoramos a qualidade 
visual das pessoas utilizando as 
melhores tecnologias para 
melhor servi-los.
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Diretor Milson Cunha

LORENA
Rua Doutor Rodrigues

de Azevedo, 12 - Centro
GUARATINGUETÁ

Rua Doutor Martiniano, 183
Centro 

Nota de 
Agradecimento

 O PROERD (Programa 
Educacional de Resistência às 
D r o g a s )  é  u m  p r o g r a m a  d e 
educação preventiva ao uso de 
drogas, que tem por finalidade 
evitar que crianças e adolescentes 
iniciem o seu uso. É uma ação 
conjunta entre a Polícia Militar, as 
escolas e as famílias.
 Em todas as formaturas do 
PROERD realizadas na cidade de 
G u a r a t i n g u e t á ,  u m  a l u n o  é 
nomeado “aluno destaque”, o qual 
recebe um prêmio como forma de 
reconhecimento por sua dedicação 
ao programa de prevenção às 
drogas.
 A Associação Comercial e 
Empresarial de Guaratinguetá 
busca sempre fornecer total apoio 
para que a ação se concretize. 
Como nos anteriores, a Polícia 
Militar do município contou com o 
auxílio da ACEG no recolhimento 
de valiosas doações que teriam por 
fi n al i dade a  co mpr a de uma 
bicicleta que será doada ao aluno 
destaque do PROERD.
 Agradecemos a todos que 
contribuíram:
- Morinelli Lar & Presentes
- Serve Quente
- Fazendão das Frutas
- Perfumaria Sumirê
- Godoy Seguros
- VF São Lucas
- Izilda Modas
- Relevo Artes Gráficas
- Ideal Centro Automotivo
- Palácio dos Colchões
- Jet Web
- Lojas Dias
- Pink Biju
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EM PAUTA

O impacto econômico da EEAR em Guaratinguetá

 O município de Guaratin-
guetá é sede da Escola de Especialis-
tas de Aeronáutica (EEAR) desde 
1 9 50 .  S e m  i m a g i n a r  o  i m p a c t o 
econômico positivo que a instalação da 
instituição traria para o município, na 
época, muitos Guaratinguetaenses de-
monstraram grande insatisfação. No 
entanto, hoje é destacada positi-
vamente em virtude do impacto 
econômico na cidade e de sua postura 
social ,  a  qual  também mantém 
destaque junto a diversos municípios 
pertencentes ao Vale do Paraíba.
 O 2° sargento Antonio Carlos 
dos Santos Queiroz, pertencente ao 
efetivo da EEAR, defendeu sua tese de 
mestrado intitulada: “O impacto 
econômico da Escola de Especialista 
de Aeronáutica no município de Gua-
ratinguetá-SP”.  Através de suas 
pesquisas e levantamentos é pos-
sível observar como o município é 
beneficiado com a instalação da 
Instituição em terras Guaratingueta-
ense.

 A pesquisa procurou avaliar o 
impacto econômico causado pela 
EEAR no município a partir do efeito 
multiplicador de renda. “Caso a 
EEAR deixasse de funcionar em Gua-
ratinguetá, o município deixaria de 
receber anualmente uma injeção 
econômica de aproximadamente R$ 
213.474.070,68 – referente ao pa-
gamento de salários. Dessa forma não 
obteria uma injeção econômica 
correspondente a 5.151 pessoas em 
média, as quais têm suas fontes de 
renda oriundas de forma direta ou 
indireta ao funcionamento da EEAR.   
 Em termos percentuais este 
fato representaria 4,60% a menos em 
sua população. Caso seja considerado 
também os dependentes diretos, 
referente ao número de pessoas acima 
referenciadas, a média de 4,60% sobe 
para 7,92%”.
 Outro destaque junto a esse 
processo de impacto é a grande contri-
buição econômica do pessoal inativo 
da EEAR, constituída pelos militares da 

reserva remunerada, reformados, 
aposentados e pensionistas, o qual 
representa 18,12% do número de 
aposentados da cidade de Guaratin-
guetá. “Seria difícil mensurar a ruptura 
econômica em Guaratinguetá, caso 
fosse considerado também as perdas 
relacionadas aos efeitos multiplica-
dores e de encadeamentos gerados 
pelo funcionamento da EEAR no 
município e região”.
 Os resultados apresentados 
nessa pesquisa comprovam que os 
investimentos governamentais na 
EEAR e os trabalhos de formação nela 
realizados são fundamentais para o 
dinamismo da economia de Guara-
tinguetá.
 Embora as contribuições eco-
nômicas apresentadas sejam relevan-
t e s ,  b e m  c o m o  s e u s  i m p a c t o s , 
a pesquisa ressalta que a principal 
contribuição, somada aos impactos 
econômicos, é a do impacto dinâmico 
para a  sociedade resultante da 
formação técnico-especializado e do 
melhoramento do capital humano que 
anualmente ingressa no mercado de 
trabalho do município, do estado e do 
país.
 Outros relevantes benefícios 
que a instituição traz ao município são: 
a oportunidade para que os jovens do 
município ingressem nas fileiras da 
Força Aérea Brasileira e desenvolvam 
uma carreira profissional; proporciona 
emprego para o capital humano local, 
seja em atividades diretas ou indiretas 
ao funcionamento da Instituição; e por 
fim, faz retornar à comunidade de 
Guaratinguetá a parcela dos recursos 
subtraídos dos impostos arrecadados 
pelo Governo.

Foto: Tito Garcez



Perfumes e Cosméticos
Nacionais e Importados

Linha Profissional para Tratamento de Beleza

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

Programação contará com Sebrae Visita, Sebrae Móvel, Workshop sobre Inovação e 
palestras apresentando orientações e novidades para empreendedores do setor comercial

Sebrae-SP e ACEG promovem Mês do Comércio 
com diversas atividades para empresários do setor

 O Escritório Regional do Se-
brae-SP, em parceria com a ACEG 
(Associação Comercial e Empresarial 
de Guaratinguetá), vai realizar em 
junho o Mês do Comércio em Guara-
tinguetá, com uma série de ativi-
dades gratuitas voltadas para o 
desenvolvimento do setor. A pro-
gramação contará com visitas nos 
estabelecimentos, Workshop sobre 
Inovação, palestras, oficinas e a 
presença do Sebrae Móvel. 
 A programação começa com o 
Sebrae Visita, momento em que os 
consultores e analistas do Sebrae-SP 
percorrem as áreas comerciais do 
município, visitando os empreendi-
mentos e levando informações sobre 
os principais aspectos da gestão 
empresarial, como planejamento, 
finanças, vendas, marketing e quali-
dade no atendimento. 
 A ação acontece com o apoio 
do escritório itinerante do Sebrae 
Móvel, onde os interessados poderão 
t irar  dúvidas sobre abertura de 
negócios e conhecer mais sobre os 
serviços e atividades oferecidos pelo 

Sebrae-SP na região. 
WORKSHOP 

 No dia 25 de junho será realiza-
do o Workshop “Encontro sobre Inova-
ção”, no auditório do Senac. O evento 
acontece a partir das 18h; e as novas 
tendências sobre “Visual Merchandi-
sing”, com orientações para melhorar a 
apresentação e organização dos 

PALESTRAS 

Saiba Administrar Capital de Giro 

24 de junho - Das 14h às 16h - Gratuita 

Por Dentro de Custos, Despesas e 

Preço de Venda 

25 de junho - Das 14h às 16h - Gratuita 

Indicadores de Resultado 

29 de junho - Das 14h ás 16h - Gratuita

 

OFICINAS 

Sei Controlar Meu Dinheiro 

22 de junho - Das 14h ás 16h - Gratuita 

estabelecimentos comerciais, visando 
o aumento das vendas. 
 O objetivo do encontro é 
mostrar aos participantes que a distri-
buição estratégica dos itens nas vitri-
nes e prateleiras é uma técnica funda-
mental para atrair e conquistar os 
consumidores. Na apresentação serão 
abordados temas como iluminação, 
distribuição das mercadorias, climati-
zação, precificação e hábitos de con-
sumo dos clientes. 
 Além disso, a programação do 
Mês do Comércio ainda vai contar com 
palestras, oficinas e cursos, com temas 
c o m o  fi n a n ç a s ,  p l a n e j a m e n t o , 
compras, atendimento e vendas.  
 O Mês do Comércio do Sebrae-
SP é uma realização do Escritório 
Regional do Sebrae-SP em Guaratin-
guetá, com apoio da Prefeitura, Senac 
e ACEG (Associação Comercial e 
Empresarial de Guaratinguetá).

Sei Planejar 

23 de junho - Das 14h ás 17h - Gratuita 

CURSO 

Na Medida: Gestão financeira 

De 15 a 19 de junho - Das 18h às 22h 

R$ 280,00 (duas parcelas) Local: 

Sebrae Guaratinguetá (Rua Duque de 

Caxias, 100 - Centro) 

Há outras atividades previstas na 

programação, mais informações pelo 

telefone (12) 3132-6777

Empresários participam de evento 
realizado pela Aceg e Sebrae-SP em 2014

 

Consultora presta atendimento 
no Sebrae Móvel

PROGRAMAÇÃO  
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ANIVERSARIANTES - JUNHO

AGENDA

SaúdeSaúde

GS SegurosGS SegurosGS Seguros
Conheça nossos planos de Saúde individuais:Conheça nossos planos de Saúde individuais:Conheça nossos planos de Saúde individuais:

Grupo de Afinidades e Categorias Profissionais
Profissionais Liberais . Servidores Públicos 

Profissionais do Comércio, Indústria e Serviços . Estudantes

Algumas 
de nossas 

operadoras 
parceiras

CONSULTE NOSSOS 
CORRETORES

(12) 3125.5004
godoyseg@uol.com.br

01 - Longino Franco Neves (Cartão de todos). 
02 - Pedro Augusto Fernandes Guimarães 
(SERRAMAR). 
03 - Elaine Maria Ramos de Paiva (ACCETUR), 
Joaquim Galvão de Franca R. Filho (Recanto do 
Bosque), Laerte de Oliveira (Lsg Network), Luis 
Henrique de Campos (STUDIO 3 PILATES), 
Marcos da Silva Dourado (Adega Cunha), 
Wanda Marques Vieira (Wanda Marques 
Vieira). 
04 - Celina Aparecida dos Santos Paula (TEC-
SEL), Edylson Flavio Antunes Cavalca (Cavalca 
Cesta Básica), Eliezer Batista da Silva (Wizard 
Idiomas). 
06 - Daniel Ribeiro de Souza Santiago (EM 
CASA), Orlando Lucio Macrini (Revale Veícu-
los). 
08 - Doris Rosania Santa Rosa Shibata ME 
(Doris Magazine - Pindamonhangaba) 
09 - Alvaro Luiz Ribeiro de Barros (Expresso 
Transcorre),Manoel Antonio da Costa (Quitan-
da do Leo), Vanessa Shibata (Doris Kids). 
10 - Giácomo Dalla Vecchia (Lojas Cem), 
Marlene Aparecida Siqueira C. Aquino (Cavalca 
Cesta Básica). 
11 - Edmeia Mota Mendes (Ita Joias), Elaine 
Cristina da Silva G.Carlos (Anglo Vestibulares). 
12  -  Amanda Cristine dos Santos Vieira 
(Amanda Cristine dos Santos Vieira), Karina 
Madureira Marotta Estatuti (Buono Veiculos), 
Natalia de Lourdes Vieira de Faria(Start 

Participações e Entreteniment), Renata Muller 
Dutra (TEC-SEL). 
13 - Antonio Hioshio Kurita (Beira Rio Materi-
ais p/ Construção), João Alves dos Santos 
(Golden Motos),Jorge Antonio Malerba (Auto 
Posto Malerba). 
14 - Adriano Romero Prado (Lsg Network), Ana 
Paula Klinkerfuss (REJOR MODAS), Cleinton 
Luis de Carvalho (Imobiliaria C.L.Carvalho), 
Daniel Henrique Ferraz (Travel Inn - Guaratin-
guetá). 
15 – Antonio Vitor Priante (UNIMED De 
Guaratinguetá),Arcio Munis Barbosa (TUTU 
Imóveis), Matheus Bismarck Penque (Dimarck-
D2), Ronaldo Ponciano dos Santos (AÇÂO 
Cursos Profissionalizantes). 
16 - Dalva Maria Zangrandi Barbosa (Imobiliá-
ria Nova Guará), José Mariano Monteiro (Bar do 
Mariano). 
17 – Varejao das Tintas (Marcelo Nogueira 
Disttrich), Rafael Augusto César Zangrandi 
(Rafael Cartuchos). 
19 - Eliane dos Reis Sales(Supermercado 
Salube),Juliano Rodrigo Santos Fernandes 
(Four Family), Edluce Silva (ACEG) 
20 - Nilton Roberto de Almeida Camargo 
(APROVA), Vandre Luiz Diniz (Paiva Tecidos). 
21 - José Ary Marcondes da Silva (Lojas Calsul III 
(Lorena), Luiz Gonzaga de Oliveira Maia (Do 
Maia Corretora de Seguros), Marly Taques 
Bitencourt Zollner Mac (USEFAZ), Renata 

Cristina Francisca Marques (Marmoraria Frei 
Galvão). 
22 - Alexander Pegorelli de Lima (Micromix 
Cursos),João Carlos de Souza (Dacor Tintas), 
Paulo de Almeida Vaz (Panificadora Catedral), 
Shirley dos Passos (Byoderma) 
23 - Jorge Luis Sigaud Issa(Lojas Teddy), José 
Carlos Lousada (Superfecta), Juarez de Oliveira 
Abreu (Farmácia Santo Antonio AV.JK), 
Lindete Pedrotti de Aquino Almeida (Espaço 
Nobre), Soriane Pereira Guirelli de Queiroz 
(Oticas Sol), Nicolas Nathan dos Santos 
(ACEG) 
25 - Ivone Ribeiro Varella Issa (Lojas Teddy ), 
Jose Armando Zollner Machado(USEFAZ), 
Ricardo José Gonçalves (Doris Magazine 
(Pindamonhangaba). 
26 - José Carlos Ribeiro da Silva (Madeireira 
Pau Brasil), José Luis Reis Macedo(Pão e 
Sabor), José Rodolfo Rezende (AMBAPI). 
27 - Gino Della Rocca(PRODOESTE), Maria de 
Lourdes Lemes Farias (Lojinha da Lurdinha). 
28 - Beatriz Kalil Vilela Leite Barbosa (Yvette 
Boutique), Geraldo Flávio Cavalca Correa 
(SERRAMAR) 
29- Ana Paula M. N. Bittencourt (RENDIGO-
TE), Camila Aparecida de Jesus Fernandes 
(Cartão de Todos), Luis Fernando Grossi de 
Oliveira (Shopping Duas Rodas). 
30 - Murilo Antunes de Oliveira(1 Tabelionato 
de Notas e Protestos).

JUNHO

Das 8h às 13h

Das 8h às 14h

Das 8h às 18h

Das 10h às 14h

Das 8h às 22h

Das 10h às 18h

Das 12h às 18h

Abertura 
com Acordo

Fechado

Horário de Funcionamento

4 - Comp. Dom. Trab.
6 - 1º Sábado que recai no 5º dia útil
10 e 11 - Ante Vésp. Dia dos Namorados
13- Aniversário da Cidade

BINGO DE SÃO BENEDITO - Dia: 21 
de junho - 15h Local: Sede da Irman-
dade São Benedito Informações: (12) 
3132.6653 / 99743.4834

I ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO FA-
TEC GUARATINGUETÁ – EMPRESAS 
- Tema: Café com ideias – Comparti-
lhando ideias sobre competências pro-
fissionais - Dia: 09 de junho -  8h - 
Local: Fatec Guaratinguetá - Av. Prof. 
João Rodrigues Alckmin, 1501 - Jd. 
Esperança

CAFÉ DA MANHÃ NA FAZENDA DA 
ESPERANÇA - Dia: 21 de junho - Das 
8h às 11h Local: Centro Feminino (São 
Manoel) Informações: (12) 3128-6282

DOAÇÃO DE SANGUE - Dias: 9 e 23 de 
junho - Das 8h às 10h Local: Casa do 
Médico – Av. Dr. Rangel de Camargo, 
310 - Informações: (12) 3123-2900

ENCONTRO DE NEGÓCIOS - Dia: 25 
de junho -  15h Local: Salão da ACEG- 
Inscrições: cadastramento@ace-
guaratingueta.com.br Informações: 
(12) 3128.2200

PRONTO SOCORRO EMPRESA-
RIAL - Dia: 25 de junho -Das 9h às 12h
Local: Salão da ACEG - Agenda-
mento e informações:  (12) 3128.2200

EVENTOS DO SEBRAE - CONFIRA 
NA PÁGINA 8

NOVOS ASSOCIADOS

Mayumi Cartuchos (12) 3132.4344
Costa Assessoria (12) 3122.5576
Sicredi Vanguarda (12) 3013.9353

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.
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 ACONTECEU

APAE Guaratinguetá comemora 47 anos 
com sua certicação na ISO 9001

 No último dia 15 de Maio, a 
APAE de Guaratinguetá comemorou 
seu 47º aniversário com uma festa 
muito animada em sua quadra de 
esportes. O presidente Marcio Chagas 
e sua equipe prepararam um evento 
digno da grandeza e da importância 
desta entidade que vem, ao longo dos 
anos, evoluindo nos seus trabalhos e na 
manutenção dos bons serviços presta-
dos aos alunos portadores de neces-
sidades especiais, com deficiência 
intelectual e/ou múltipla, sempre 
buscando a excelência naquilo que faz, 
através da melhoria continua do seu 
sistema de gestão da qualidade, 
ratificando seu compromisso com a 
eficiência em todos os níveis opera-
cionais, tanto isso é uma realidade que 
a APAE participou recentemente de um 
processo de certificação internacional 
da ISO 9001, conduzido pela Destra 
Consultoria. Poucas APAE’s no Brasil 
passaram por esse processo e o presi-
dente Marcio Chagas teve a honra de 
anunciar durante o evento de aniver-
sário da APAE, que o resultado do 
processo de certificação foi positivo e a 
APAE de Guaratinguetá conquistou, 
com todos os méritos a sua tão sonhada 
ISO 9001.
 O anúncio desta conquista foi o 
ápice da festa e a comemoração foi 
geral, diretoria, colaboradores, parcei-
ros, alunos, pais e autoridades que esti-
veram presentes, ficaram orgulhosos e 
emocionados com o sucesso que nossa 
APAE vem alcançando.
 Falaram pela APAE durante o 
evento, o Presidente Marcio Chagas e a 

nova Diretora da escola, Fátima 
Azevedo. Representando a prefeitura, 
falaram o Secretário de Assistência 
Social, Sr. Marcos Evangelista e a 
Secretária de Educação, Sra. Neuza 
Bedaque e falou também o vereador 
Vantuir Faria, representando a Câmara 
Municipal.
 A festa foi prestigiada por vá-
rios representantes das entidades civis 
organizadas, tais como a Sra. Ivânia 
Palmeira, gerente da área social da 
BASF e também presidenta do CMDCA 
– Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, o Prof. 
Mauro Mathias, vice-diretor da FEG – 
Faculdade de Engenharia de Guaratin-
guetá, a ex-presidente da ACEG, 
Márcia Molina, a gerente geral da Caixa 
Federal, Maria Laura Vieira Guimarães, 
a educadora e escritora Beth Sampaio, 
a social worker e conselheira do 
CMDCA, Mariana Horta, da inspetoria 
Salesiana de São Paulo Horta, o Asses-
sor parlamentar da Câmara Municipal, 
Sr. José Eduardo Rosa, dentre tantas 
outras pessoas importantes, especia-
listas e especializadas em fazer o bem, 
afinal de contas, nós da APAE somos 
todos especiais.
 Após as solenidades, os alunos 
brindaram aos presentes com a apre-
sentação da Banda da APAE e com a 
emocionante Dança sobre Rodas, onde 
alunos cadeirantes puderam demons-
trar toda a sua leveza, harmonia e 
sensibi l idade para a dança.  UM 
SHOW!!! Parabéns APAE de Guaratin-
guetá, pelos 47 anos de vida, luta, 
dedicação e sucesso.

METROPOLITANA 
adm@redemetropolitana.com.br
(12) 3125-2770

PIRATININGA 
ouvintes@radiopiratininga.com.br
(12) 3122-3155

RADIO APARECIDA 
jornalismo@radioaparecida.com.br
(12) 3104-4425 – 3104-4426

RADIO CLUBE 
rclube97@uol.com.br
(12) 3132-7077

CORREIO PAULISTA 
patriciamnaideg@yahoo.com.br
(12) 3122-2601 – (12) 3133-4165

DINOITE 
dinoite@dinoite.com.br
(12) 3105-4208

JORNAL ATOS 
ederbillota@gmail.com
(12) 3133-3257 – 3152-2148

JORNAL NOTÍCIAS 
noticiasguara@noticiasguara.com.br
(12)3126-4544 – 3125-3103

JORNAL O ECO 
SOCIEDADE FREI GALVÃO 
jornaloeco@bol.com.br
(12) 3122-3674

OPINIÃO VALE 
opiniaovale@gmail.com
(12) 3133-8473 – 98210-7866

TV APARECIDA 
Relacionamento@tvaparecida.com.br
(12) 3104-4400

TV DC46 
contato@dc46.com.br
(12) 3206-8372

TV VALE 
alex@tvvale.net.br

Divulgue sua 
empresa nos 
veículos de 
comunicação de 
Guaratinguetá 
e região

 Colegas da imprensa que não 
tiveram seu contato divulgado nessa 
edição entrem em contato conosco 
pelo telefone: (12) 3128-2215 3128-
2217 - jornalismo@aceguaratin-
gueta.com.br.  Será  um prazer 
divulgar seu veículo de comunicação 
aos nossos leitores.



IMPERADOR COLCHÕESIMPERADOR COLCHÕESIMPERADOR COLCHÕES
Cuidando do Seu Sono!

Nove de Julho, 108 - Centro - Guaratinguetá/SP
(em frente a Rhiad Móveis)

(12) 3013.9757

Lava Rápido Guará
Cleiton

99746.5858 - 99199.2488
Av. JK, 1259 - Campo do Galvão

Guratinguetá/SP
Tradição em atendimento à empresas

(12) 3133-7088
loja@reidasbalancas.com

Rua Benedito Rodrigues Alves, 28
Campo do Galvão - Guaratinguetá/SP

Tel. (12) 3133.5304

Lugar de Bem Estar com Arte
Terapias e Cursos para todos!

ESPAÇO ALECRIM

INFORMÁTICA & CFTV
venda - instalação - manutenção

Rua José Sebe, 260 - Beira Rio I - Guaratinguetá

3125-4218 | 97403-1030

(12) 7898.6470 / 7814.7248
/i9designesolucoesgraficas . (12) 3301.0677

i9
soluções gráficas
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EDUCAÇÃO INFANTIL
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO MÉDIO

3133-6260
www.usefaz.com.br

USEFAZ

Há mais de 15 anos atendendo a região

EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL

- PPRA
- PCMSO
- LTCAT
- CIPA
- Cer�ficações de NRs

- Admissional
- Demissional
- Mudança de Função
- Periódico
- Retorno ao Trabalho

EXAMES 
COMPLEMENTARES

- Audiometria

- Espirometria

- Eletrocardiograma

- Acuidade Visual (Escola Optométrica)

- Eletroencefalograma

- Exames Laboratoriais

- RX de TóraxTel. (12) 3133.3631     Rua Coronel Pires Barbosa, 475
Campo do Galvão - Guara�nguetá/SPEmail: contato@drmaro�a.com.br

SUA
EMPRESA

Anuncie com a gente!
(12) 3128.2217

Literasas Editora - Rua Feijó, 59 - CentroLiterasas Editora - Rua Feijó, 59 - Centro
Guaratinguetá/SPGuaratinguetá/SP

Tel. (12) 3013.7609Tel. (12) 3013.7609
www.literasas-editora.comwww.literasas-editora.com

Literasas Editora - Rua Feijó, 59 - Centro
Guaratinguetá/SP

Tel. (12) 3013.7609
www.literasas-editora.com

Clínica Exclusiva de Vacinas

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

(12) 3132.4955 / 3125.6238

Vacinação é 
a forma mais 

segura e eficaz
 de prevenir 

doenças graves e 
suas complicações

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
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ENCONTRE

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

cobranca@aceguaratingueta.com.br

CENTRAL DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO



Rua Prolongamento Raul Pompéia 1281    Pólo Ind. II    Guara�nguetá    SP    Telefone  12-3133-6532

Atendemos em 18 municípios,
de Pindamonhangaba até Bananal.

Trabalhamos com as marcas
mais vendidas no mercado.Distribuidor oficial dos Produtos AMBEV.

SE BEBER, NÃO DIRIJA

REDE DE DESCONTOS

SOESP-ODONTO Nacional

Regional

Regional

Nacional

3128.2205

3128.2205

3128.2205

3128.2205

UNIMED

MedSanitas

SULAMÉRICA

3132.3953

3132.3953

3132.3953

3132.1591

3132.2401

3125.6331

3132.3524

3132.3524

Pediatria

Dermatologista

Obstetrícia/Ginecologia

Cardiologista

Cardiologia/Clínica Geral

Cardiologista

Cardiologista

Dra. Margarida G. de S. Cunha

Dr. Sérgio Franklin S. Cunha

Dr. Mauro Guimarães

Dr.Carlos Ney

Dra. Alcione Ferreira A. Filipo

Dr. Antônio Diniz Torres

Dra. Isabel de Fátima Gay da Silva

Dr. João Luiz Gay da Silva

3128.4544

3128.6600

2131.1900

Laboratório Médico Vital Brasil

Instituto Santa Rosa

Clinivale/Santa Casa (ambulatório)

3132.3897

3133.3307

3132.4955

Cardio Center

Guaraclin

Clínica de ImunizaçãoImunocenter Vacinas

Atendimento/RH

Atendimento/RH

Terapia Cognitiva Comportamental

Bruna Baracho Zanetin

Rejane L. Tunisse de Sá

Ana Laura B. Galvão

Pedro Ricardo Guimarães Veras

3126.1048/99705.4311

3133.7125

3157.7186

99153.8777

3125.9444

3013.0465

3132.1042

3013.7401

Clínica e Pet Shop

Educação Alimentar

Assessoria e Medicina do Trabalho

Clin Pet

Ana Cristina Othero de Brito

OdontoClinic

Henderson Luiz Malaquias

Bio Medic

Terapêutica - Lorena

Pharma Express Center

Byofórmula

Byoderma

Farmavale

Farmácia Santo Antônio

3013.4426

(12) 3153.2744

3133.8855

3122.3979

3133.4077

3122.3100

3128.2288

Vilage Marcas e Patentes

3125.4218

3133.3350/3133.2140

3013.1890

3128.4488

3133.5304

99141.3238/7812.5903

Kadu Computadores

Ideal Centro Automotivo

Antônio José de Castro

Paris Entretenimento

Informática e CFTV

Mecânica e Assistência Rontan

Cartório Postal

Consultoria Financeira

Espaço Alecrim 

Locação para Eventos

99731.8734Veloz Brindes

3125.6654Yázigi

FATEA

UNISAL

ANGLO

FATEC

Colégio Alberto Einstein

(12) 3159.2033

3132.1566/3132.7343

3126.2643/3125.6905

2131.3850

3125.4582

3122.2715

3125.2318

Cursos Profissionalizantes

Colégio Tableau

Curso Preparatório JV

Wizard Idiomas Guaratinguetá

Corpo e Cia

Palácio dos Colchões

XEROXCopi Center 3132.1333

Copiadora Idêntica 3132.6261

Publicidades

Accetur - Agência de Turismo e Viagens

Pousada Taquaral - AC de Ubatuba 

3122.2889

3128.2205 / 3834.1449

Complexo Educacional Damásio de Jesus

CNA - Guaratinguetá

Easycomp

Callan Connection

Escola do Comércio

3133.8782

3133.8118

2124.2818

3128.3800

3133.6622

3125.1571

3125.6364

3122.3987

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

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

Pousadas

12 Associação Comercial e Empresarial de Guara�nguetá

Restaurante do Frei

3013.9230UNICID 

Cecylle Cavalca 3133.5304Psicologia Clínica

FARMÁCIAS

CLÍNICAS

LABORATÓRIOS

MÉDICOS

PLANOS DE SAÚDE

MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

SEMETRA 3035.2110 / 3122.5716Assessoria e Medicina do Trabalho

Emissão documentos e certidões

Arte, Terapia e Cursos

CDI - Farol do Saber 3013.8617Educação Infantil - Pré Escola

UNITAU EAD (12) 3629.2992/3629.2993Graduação

EAD - Graduação e Pós-Graduação

UNIARARAS

Supremus Buffet Eventos, festas e coffe corporativos 78147.2489

3128.2205

MARCAS E PATENTES

3132.7499SoftvaleInformática

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

3125.9981Convênio: Fornecimento de Marmitex

0800 770 44 55EAD - Graduação e Pós-Graduação

PSICOLOGIA

Camila Pereira de Miranda Atendimento Clínico/ RH 99775.5375

KAKI Desenvolvimento Humano Coaching e Treinamentos 2123.0651/98166.8959

SICREDI Linhas de Credito e taxas especiais 3013.9353

BANCOS

3132.1544

3128.2219

SINCOVAG

ACEG

Salão de Eventos

ACADEMIAS

CLÍNICA VETERINÁRIA

NUTRICIONISTA

ODONTOLÓGICO

Dr. Bruno César Guimarães Gonçalves 3133.8348

COMÉRCIO

ESCOLA, CURSOS E FACULDADES

ESPAÇO

HOTÉIS E POUSADAS / AGÊNCIAS DE TURISMO

                    Propaganda Sonora  Moto Som Dias 98145.3109/3133.1458

http://convenio@aceguaratingueta.com.br
http://convenio@aceguaratingueta.com.br

