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EDITORIAL

A essência do associativismo

O

mês de setembro é
sempre de muita alegria
para nós da Associação
Comercial e Empresarial de Guaratinguetá.
Neste ano, encerramos um ciclo para iniciar
outro, quando completaremos 80 anos de
fundação. Desde o dia 04 de setembro de
1939, cada diretor e cada colaborador
contribuíram para o fortalecimento de
nossa entidade.
Foram muitos passos dados até
chegar aqui, foram intensos serviços
prestados, muitos eventos elaborados. É
um orgulho estar junto a uma entidade de
classe e de prestígio dentre tantas
Associações Comerciais paulistas e frente à
comunidade local. Nosso nome tem força,
pois foi construído com tamanha
dedicação pelo reconhecimento de nosso
comércio como grande shopping a céu
aberto da região. Podemos perceber o
carinho da população através da adesão de
nossas campanhas promocionais e do
Festival de Tira Gosto, que tem recebido
grande público nas últimas edições.
O comércio de Guaratinguetá tem
tradição e muita importância na origem do
Vale do Paraíba.
Representar nossos associados é
mais que uma missão, é um exercício diário
de cidadania com a qual batalhamos todos
os dias no trabalho ou em comunidade. A
essência da ACEG é lutar pelo bem de seus
associados, assegurando-lhes benefícios
para suas necessidades e realidades,
como apresentado em nossa Política da
Qualidade. Ser uma entidade que representa uma classe, no caso a comercial e
empresarial, possui inúmeros desaﬁos e o
dobro de oportunidades.
Nossa Associação abraça centenas de associados do município e cada
dia mais nosso círculo de relacionamento
expande, indo de indústria ao microempreendedor individual. Com essa união,
desempenhamos forte papel frente às autoridades, instituições públicas, empresas e

demais lugares para reivindicar as demandas do comércio e do empresariado.
Para quem ainda não conhece a
ACEG, convido para participar de nossos
eventos, das palestras e encontros, das iniciativas sociais que apoiamos e dos produtos e serviços que oferecemos ao nosso
associado. Estamos de portas abertas para
receber todos, do micro ao grande empreendedor, do proﬁssional liberal ao comerciante. Com a soma de mais pessoas, nossas ações poderão ser percebidas mais
longe.
Ainda neste mês, no dia 20 de setembro, celebraremos toda essa rica
história em prol do desenvolvimento do
comércio. A ACEG prepara o Jantar Comemorativo aos 80 Anos, para uma noite
dançante, de delicioso cardápio elaborado
pelo Buffet Hotel Sete Lagos. A programação musical está especial e todos podem
esperar grandes surpresas além das
músicas.
Os convites podem ser adquiridos
com nossa equipe de eventos, que há
muitas edições preserva o atendimento
carinhoso, de inteira dedicação a você.
Conﬁra todas as formas disponíveis para
aquisição dos convites e reservas de mesas.
Aos nossos associados, prestigiem
essa história da qual fazem parte. Cada um
de vocês é importante. Parafraseando a
Madre Teresa de Calcutá, cada um é uma
gota neste oceano, mas sem vocês esse mar
seria menor.
Esperamos você no dia 20 de
setembro, no Hotel Sete Lagos!
Boa leitura!

Ricardo Teberga
Presidente da ACEG

ACONTECEU

Ação

Social

A ACEG é apoiadora do programa municipal Participa Guará e esteve presente com
os serviços de SCPC. A tesoureira Beatriz
Bonini representou a entidade no primeiro
dia da ação. Nas fotos, o prefeito Marcus
Soliva e a primeira-dama e presidente do
Fundo Social de Solidariedade, Andréa
Évora. A ação contou com mais de 800
visitantes.

02.

03.

04.

05.

Fomento ao

empreendedorismo
06.

02. A nova parceria entre Associação
Comercial e a AGC Vidros do Brasil foi ﬁrmada
por meio do convênio do cartão ACCREDITO,
benefício estendido aos colaboradores da
fábrica. Representando a ACEG na assinatura
do contrato, participou a vice-presidente
Silmara Bitencourt. 03. Membros da Diretoria
e Conselhos da ACEG prestigiaram a
homenagem da Câmara Municipal a BASF
pelos 60 Anos do Complexo Químico em
Guaratinguetá. Exclusivamente, essa Sessão
Solene aconteceu na fábrica. 04. A gerente
Edluce Silva concedeu entrevista à TV Canção
Nova sobre a inadimplência do consumidor
brasileiro e como o cenário é reﬂetido no
comércio e na economia. 05. Em reunião no
gabinete da Prefeitura Municipal com as
Secretarias de Cultura e de Turismo, os
membros da Diretoria e Conselhos da ACEG
debateram ações importantes para o
fomento do comércio local, como as
atividades do Natal de Guaratinguetá.
06. A tesoureira Beatriz Bonini e o colaborador Marcos participaram de encontro sobre o setor turístico, promovido pela Prefeitura Municipal e APRECESP (Associação das
Prefeituras das Cidades Estâncias de São
Paulo) no Centro Multiuso. A palestra
abordou sobre como colocar a cidade no
mercado turístico de forma competitiva.

Em uma grande oportunidade de acesso ao crédito, foi realizado no Buriti Shopping
Guará o Feirão de Microcrédito, promovido pelo Governo do Estado de São Paulo em
parceria com a Prefeitura Municipal e
com apoio da Associação Comercial, sendo representada pelo
presidente Ricardo
Teberga. Além da
busca por ﬁnanciamento, os empresários locais puderam
receber mais informações e instruções de
instituições parceiras
para fortalecer seus
negócios.

ESPECIAL

A corrida da valorização
desportiva e da inclusão

A

Corrida Pedestre
Vale Histórico teve a
sua 4ª edição realizada com muito sucesso! Com
provas de 5 km a 10 km e percurso
iniciado no bairro da Figueira, o
evento tem o diferencial da inclusão
PcD (Pessoa com Deﬁciência),
principalmente crianças, e contou
com atividades para o público
infantil, como tirolesa preparada
pelo Corpo de Bombeiros, além de
exposições do Exército Brasileiro.
A iniciativa acontece em
homenagem ao Dia do Soldado e é
organizada pela 2ª Companhia do
23º BPM/I. Apoiada pela Associação
Comercial, a ação tem como ﬁnalidades promover a integração da
Polícia Militar com a comunidade
e incentivar a prática desportiva,
nesse caso o atletismo.
Representando a ACEG, o
presidente Ricardo Teberga prestigiou a atividade e subiu ao pódio
para a entrega dos troféus aos
diferentes grupos classiﬁcados.

ESPECIAL ACEG

O maior festival de
gastronomia do Centro

A

Associação Comercial realizou mais uma edição de
sucesso do Festival de Tira
Gosto, em parceria com a Prefeitura
Municipal por meio da Secretaria de
Turismo. Este ano, contamos com
muitos apoiadores, como a Secretaria de Cultura, Sicredi, Reimel,
Imunocenter Vacinas e Rádio Metropolitana.
Conﬁra alguns dos principais momentos desse encantador
festival gastronômico de Guaratinguetá, que já está registrado no calendário de eventos oﬁcial do município. Veja mais fotos no Facebook da
ACEG.
Esperamos todos no próximo ano, celebrando o Dia dos Pais!

7º FESTIVAL DE

GUARATINGUETÁ/SP

EM PAUTA

Guaratinguetá dá o pontapé em
adesão à Estratégia ODS na região

N

ossa cidade recebeu
ainda mais atenção
no último mês, de importância nacional e internacional. Foi
promovido o encontro de assinatura do
Termo de Adesão de Guaratinguetá
à Estratégia ODS, sendo organizado
principalmente pelo Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente
(CMDCA).
Em parceria para este encontro,
reuniram-se a Prefeitura Municipal, Complexo Químico BASF de Guaratinguetá,
Associação Comercial e Empresarial,
Estratégia ODS, com o apoio da União
Europeia, OSCIP Rever Juntos, Qualicom
Comunicação. A Estratégia ODS é um
movimento nacional coordenado pelas
Fundações Abrinq, Avina e Getúlio Vargas,
pelos Institutos Ethos, Gife, Agenda
Pública e Pacto Global, que conta com o
ﬁnanciamento da União Europeia para
chegar a 150 municípios do Brasil.
Guaratinguetá se destaca como
o primeiro município do Vale do Paraíba
e um dos primeiros do país a fazer adesão!
A iniciativa tem como objetivo capacitar os funcionários públicos, as
lideranças políticas, empresariais e
comunitárias, além dos representantes
da sociedade civil organizada e Conselhos
Municipais para priorizar atender os
ODSs em suas ações.

Mas você já ouviu falar nos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável (ODS)?
É uma agenda mundial deﬁnida pela Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento
Sustentável em 2015, composta por 17 objetivos e 169 metas a serem atingidas até 2030.

O evento em Guaratinguetá reuniu diversos públicos no Centro Multiuso
Turístico Cultural, contando com aproximadamente 300 pessoas e apresentações de
alunos da rede municipal de ensino. Os
ODSs foram apresentados e ilustrados com
cases locais, exempliﬁcando e reconhecendo o esforço de pessoas e instituições que
já estão atuando em prol da Agenda do
Planeta. Os temas dos ODS podem ser
divididos em quatro dimensões principais:
Social: relacionada às necessidades
humanas, de saúde, educação, melhoria
da qualidade de vida e justiça.
Ambiental: trata da preservação e conservação do meio ambiente, com ações que
vão da reversão do desmatamento, proteção das ﬂorestas e da biodiversidade, combate À desertiﬁcação, uso sustentável dos
oceanos e recursos marinhos até a adoção
de medidas efetivas contra mudanças
climáticas.
Econômica: aborda o uso e o esgotamento dos recursos naturais, a produção
de resíduos, o consumo de energia,

entre outros.
Institucional: diz respeito às capacidades
de colocar em prática os ODS. Os ODS
foram construídos em um processo de
negociação mundial, que teve início em
2013 e contou com a participação do Brasil
em suas discussões e deﬁnições.
O monitoramento das metas e as
ações para atingi-las dependem cada vez
mais de indicadores desagregados e
detalhados por grupos de população e
condição de vulnerabilidade (idade, renda,
gênero, raça/cor), a ﬁm de reconhecer a
desigualdade tal como ela se apresenta.
Outro desaﬁo é fomentar as
políticas públicas nos estados e nos
municípios. Com a adesão, a cidade de
Guaratinguetá acelera os passos para a
melhoria da qualidade de vida de seus
moradores rumo ao desenvolvimento
sustentável, tornando o município mais
atrativo para empresas, fábricas e demais
instituições. Em 2030, a cidade completará
400 anos e estipula signiﬁcativos avanços
para a data comemorativa.

PORTFÓLIO

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

Serviços
- 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.

Nosso Café completa 1 ano!

E

m agosto de 2018, a Associação Comercial idealizou
junto com a QI Treinamento e Consultoria um projeto periódico que falasse diretamente com os
associados, empresários e demais
gestores da cidade sobre o que estava
acontecendo no Brasil e no mundo.
Desta forma, nasceu o Café &
Negócios, que visa oferecer mais
conhecimento e dialogar sobre as
relevantes notícias para o comerciante e
empresário local, apresentando o
panorama do mercado de trabalho, das
novas tecnologias, de tendências, da
gestão de grandes e pequenas empresas.

No decorrer, voltou-se também
para os estudantes e público jovem,
como alguns dos participantes desta
edição da empresa Jr. Eng – Consultoria
em Engenharia, criada e conduzida por
alunos da UNESP de Guaratinguetá.
Empresário, venha para nosso
encontro! É totalmente gratuito e
acontece bimestralmente no Salão Social
da ACEG, no período da tarde. Venha
debater os acontecimentos mais recentes
para o seu negócio.
Agradecemos especialmente a
equipe da QI Treinamento e Consultoria
pela organização e parceria de mais um
grande evento.

AGENDA
ASSESSORIA EMPRESARIAL
Data: 30 de setembro
Horário: 14 às 17h
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: 04, 11, 18, 25 de setembro
Horário: 14 às 17h Valor: gratuito
Local: Salão Social ACEG
Informações: (12) 3128.2200
PARTICIPA GUARÁ – 2ª EDIÇÃO
Aberto, voltado às comunidades dos
bairros próximos
Data: 14 de setembro
Horário: 9 às 13h
Local: Escola Ramão Gomes Portão (Av.
São Dimas, 505 – São Dimas)
3ª EXPO ISA VALE
Data: 26 de setembro
Local: Recinto de Exposições de
Guaratinguetá
Horário: a partir das 9h

FESTIVAL SER TÃO CAIPIRA*
Data: 14 de setembro
Local: Bairro da Pedrinha
*Realização: Secretarias de Cultura e de
Turismo
Programações completas*
/CulturaGuaratingueta – (12) 3122.4058
/turismoguaratingueta – (12) 3132.7276
*As programações estão sujeitas a
alteração
SEBRAE
OFICINA: COMEÇAR BEM –
FORMALIZAÇÃO
Info: 12 de setembro/10 às 13h /Gratuito
Info: 26 de setembro/14 às 17h / Gratuito
CURSO: TRANSFORME
SUA IDEIA EM MODELO
DE NEGÓCIOS
Info: 23 a 25 de setembro / 18 às 22h
R$ 190,00
Local: Sebrae Guaratinguetá (Av. João
Pessoa, 1325 – Pedregulho)
Informações/inscrições/outros
cursos: (12) 3128.9600 (opção 4)

20

SETEMBRO

2019

CALENDÁRIO

SETEMBRO
07 - Independência do Brasil e 1º
Sábado após o 5º dia útil

1
8
15
22
29

2 3 4 5 6 7
9 10 11 12 13 14
16 17 18 19 20 21
23 24 25 26 27 28
30
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

JANTAR

dançante

AGENDA MUSICAL
MÁRCIO TORRES E BANDA
APRESENTAÇÃO: DANÇARINOS
GIOVANA BRANDY E RAFAEL NARDON
BANDA VILAGE
DJ ALEXANDRE ROCHA COM
BALADA RETRÔ

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

SEXTA-FEIRA
20 HORAS

LOCAL: HOTEL FAZENDA
SETE LAGOS - ESTRADA DAS
PEDRINHAS - ZONA RURAL
GUARATINGUETÁ . SP
TRAJE: PASSEIO COMPLETO
CONVITE INDIVIDUAL R$ 120,00
INCLUSO BUFFET E BEBIDAS

Aquisição de convites e reservas de mesas na sede da ACEG ou pelos telefones: (12) 3128.2200 / 3128.2217

Você Empresário
tem inadimplência
em sua ﬁrma?
Nós temos a solução:
CRC - Central de
Recuperação de Crédito
Informações: (12) 3128.2210
cobrança2@aceguaratingueta.com.br

A Feira da APAE está de volta!

V

ocê se lembra ou tem
saudade da época quando
a APAE de Guaratinguetá
promovia essa grande feira? Com a
parceria de muitas instituições como a
Prefeitura Municipal e a ACEG, esse grande
evento retoma ao calendário da cidade,
com o tema: Feira da APAE: Fazer o bem,
faz bem. Será realizado de 07 a 10 de
novembro de 2019 no Recinto de
Exposições do município.
Você não pode perder esse
grande retorno! Haverá atividade para
todas as idades e diferentes gostos: Área
de alimentação, Parque de Diversão, Feirão
de carros e stands de vários segmentos,
trazendo as novidades de cada área e
muito conhecimento.
Para você que gosta de aproveitar
um bom show, haverá apresentações
todos os dias.
Em breve serão divulgadas mais
informações da Feira da APAE. Comente
com seus amigos, sua família e venham
participar!

save the date

Empresário,

atenção!

FEIRA DA
FAZER O BEM, FAZ BEM

Guaratinguetá - SP
Todos os dias
das 10h às 22h

Por meio do Edital publicado
no dia 27 de agosto, está disponível
o período de inscrições para os
interessados em adquirir um stand na
feira. São aproximadamente 70
stands disponíveis para você expor
sua marca e seu produto. O prazo
para inscrever-se vai até dia 20 de
setembro.
Está disponível na secretaria
da APAE a ﬁcha de inscrição para
preenchimento, seguindo as documentações necessárias.
Caso haja stands livres a
partir do dia 21 de setembro, a
ACEG irá oferecer aos demais. Os
telefones para contato são (12)
3128.2200 (ACEG) e 3123.2000
(APAE).

Revendedor Autorizado

(12) 3132-3726 / 3122-4956
Rua Visconde do Rio Branco, 65
Centro - Guaratinguetá/SP
CIA O
ÊN ISM
AGTUR
DE

desde 1991

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

Clínica Exclusiva de Vacinas
Vacinação é
a forma mais
segura e eﬁcaz
de prevenir
doenças graves e
suas complicações
Av. Presidente Vargas, 135 - 2º andar - Sala 21 - Vila Paraíba

(12) 3132.4955 / 3125.6238

(12) 3133-7088
loja@reidasbalancas.com

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.

