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EDITORIAL

Silmara 
Bitencourt
Presidente 
da ACEG

 De todas as datas comemo-
rativas do calendário nacional e 
internacional, 8 de março – Dia 
Internacional da Mulher é uma das 
mais importantes pelo valor social, 
humano, familiar, cultural e político.
 Há algumas semanas, con-
versei com uma amiga sobre a 
situação das mulheres no mercado 
de trabalho. Falamos mais precisa-
mente sobre os desafios da mulher 

LIGUE E PEÇA

O chopp mais gostoso 
e gelado que existe 

diretamente na sua casa

EXPEDIENTE

empreendedora, e na oportunidade 
comentei sobre uma notícia publica-
da pelo Sebrae, que apresenta o 
crescimento do número de mulheres 
que começaram a empreender, tanto 
no Brasil como em outras países.
 Minha amiga então fez essa 
reflexão: “Às vezes me pergunto se as 
mulheres realmente conquistaram 
seus direitos. Quero dizer... as coisas 
parecem estar como antes, as barrei-
ras ainda existem e o caminho para o 
sucesso continua sendo desafiador. 
Entre os entraves que ainda existem 
para as mulheres crescerem nos 
negócios, o investimento desigual 
por parte de instituições financeiras é 
um dos fatores desestimulantes”.
 Ouvindo isso, concordei até 
certo ponto, pois infelizmente o 
sexismo ainda existe, ou seja, a discri-
minação baseada em estereótipos de 
gênero. Sem falar da violência 
doméstica e do tráfico de mulheres, 
fenômenos intoleráveis que ainda 
persistem na sociedade.
 Entretanto, é necessário 
valorizar as vitórias alcançadas com 
muita luta, por exemplo, o reconheci-
mento como força intelectual, como 
força de trabalho e como donas de 
suas vontades. Atualmente, a força 
das mulheres está presente em 
importantes cargos que outrora 
eram ocupados exclusivamente por 
homens. São professoras, juízas, 
esportistas, policiais, empresárias, 
presidentes, etc.
 E se o ambiente que temos 
hoje não é o mais propício para as 
mulheres que desejam empreender, 
saibam que as mudanças necessárias 
para esse cenário hostil devem 
começar em nós, dentro ou fora das 
organizações. Assim, continuaremos 
avançando cada vez mais, com 

passos significativos rumo aos di-
reitos econômicos e sociais.
 Justamente por isso, no dia 8 
de março há muito que comemorar. 
Parabéns a todas as mulheres, de 
Guaratinguetá e do mundo.
 Para essa data especial, o 
Empresário Moderno escolheu apre-
sentar-lhes a rica história de empre-
endedorismo da guaratinguetaense 
Tania Dias, uma inspiração para as 
mulheres que desejam ser donas do 
próprio negócio, mesmo diante das 
dificuldades da dupla jornada – chefe 
de família e empresária.
 Na oportunidade, agradeço a 
todos colaboradores, diretores e 
associados que me apoiaram neste 
período que estive à frente da 
entidade. Como vice-presidente 
na gestão do meu amigo Ricardo 
Teberga (2017/2019), continuarei 
trabalhando em prol da implan-
tação do Conselho da Mulher 
Empreendedora em nossa as-
sociação. Um projeto que dará 
oportunidades para mulheres 
empresár ias ,  executivas,  pro-
fiss iona i s  l i be ra i s  e  esposas 
de empresários participarem e 
colaborarem efet ivamente na 
comunidade.
 Nosso país vive um perío-
d o  d e  e s p e ra n ç a  e  l u t a  p o r 
transformações políticas, eco-
nômicas e sociais, no qual a con-
tribuição das mulheres é funda-
mental.
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01- O diretor financeiro da ACE Guaratinguetá e presidente eleito, Ricardo Teberga, participou da cerimônia de posse dos 
novos presidentes das Juntas de Serviços Militar da região, na terça-feira (14/2) 02- Os diretores da ACE Guaratinguetá, 
Paulo Diogo e Ricardo Teberga, o prefeito de Ilhabela Márcio Tenório, a presidente e a diretora da ACE Guaratinguetá, 
Silmara Bitencourt e Beatriz Bonini, e o vice-presidente da ACE Ilhabela, Sr. Leopoldo Pedaline na última reunião da RA6, 
realizada em Ilhabela na sexta-feira (17/2) 03- O Vice Presidente da FACESP e Presidente da ACISJC, Felipe Cury, 
acompanhado dos diretores da ACE Guaratinguetá, durante a reunião da RA6 04- Com foco na exportação e importação 
de mercadorias, o advogado e a gerente executiva da ACE Guaratinguetá reuniram-se com representantes da Elox Trade, 
a fim de oferecer novas oportunidades para empresas associadas e empreendedores da região 05- Antonio Claret, Gordo 
Caltabiano, Pedro Luiz, Ivone e Jorge Issa, Ricardo Teberga, Paulo Klinkerfuss e Silmara Bitencourt. #eleiçoesaceg2017 
06- Edmilson Silva, Silmara Bitencourt, Ricardo Teberga, Alexandre Dias, Marcia Molina e Carlos Eduardo. 
#eleiçoesaceg2017 07- Ivan Pagotti, Beto Issa, Ricardo Teberga, Marcus Soliva e Silmara Bitencourt. #eleiçoesaceg2017 
08- Na quarta-feira (22/2), a ACE Guaratinguetá reuniu diretores da entidade,  representantes do Sebrae-SP e prefeitura 
municipal para discutir sobre a Lei Geral – MEI, ME e EPP, além de outros assuntos pertinentes ao setor empresarial 
09- O presidente do COMTUR Luis Antonio, Gordo Caltabiano e Ricardo Teberga da ACEG, o prefeito Marcus Soliva e o 
Secretário de Turismo José Felício G. Murade participaram na segunda feira (20/2) da reunião do COMTUR 
10- A ACE Guaratinguetá, SEBRAE, Prefeitura e Caixa Econômica Federal se reuniram na quarta-feira (22/02) para 
discutirem uma parceria que irá beneficar os recebedores do FGTS inativo, que quiserem empreender.
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“Corram atrás dos seus sonhos e das necessidades que 
existem dentro de vocês”

 A ideia de que “lugar de 
mulher é dentro de casa” está 
ultrapassada, visto que, após anos 
de luta contra a discriminação 
baseada em estereótipos de gê-
nero, houve crescente consolidação 
e atuação das mulheres em áreas 
que antigamente eram de domínio 
masculino. Não seria diferente no 
empreendedorismo.
 Em dezembro de 2016, a 
Forbes Brasil publicou uma repor-
tagem listando as mulheres mais 
poderosas do país no ano, de 
multinacionais à administração 
pública, do mundo financeiro ao 
terceiro setor, da moda à tecnologia.

“Acredito que o sucesso é 
alcançando através de 
aprendizado. As coisas 
estão acontecendo ao 
nosso redor, o tempo 

todo. Precisamos correr 
atrás das novidades, sem 
deixar que o tradicional 

seja modificado. 
Precisamos ser diferentes 
em alguma coisa, tentar 

ser o melhor sempre. 
Surpreender”

Tania Dias
Proprietária da Pastelaria Servequente 

 No mesmo ano, o Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae) 
divulgou estudo que demonstra 
crescimento no número de mulhe-
res donas do próprio negócio. De 
acordo com a pesquisa Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM), 
metade dos empreendedores iniciais 
no Brasil, ou seja, aqueles com até 3 
anos e meio no mercado, é mulher.
 Atualmente, o Brasil tem 
mais de 24,9 milhões de empre-
endedores donos de micro e 
pequenas empresas. Desse total, 
7,9 milhões são mulheres, o que 
representa 32% do total. Em 2003, a 
participação das mulheres entre os 
empreendedores era de 29%. Na 
comparação de 2003 com 2014, 
houve um aumento de mais de 1,6 
milhão de empreendedoras no país.
 Se no Brasil não para de 
crescer o número de mulheres que 

estão à frente de seu próprio negó-
cio, a r ica história de empre-
endedorismo da guaratinguetaense 
Tania Dias reforça a ideia da força 
feminina no mercado empreen-
dedor, mesmo diante das dificul-
dades da dupla jornada – chefe de 
família e empresária.
 “Conciliar a vida profissional 
e pessoal é um desafio grande, ainda 
mais quando não se tem dinheiro no 
começo, como era meu caso. Eu ia 
para a empresa todos os dias, por 
volta de 5h da manhã, pois precisava 
entregar os salgados que fazíamos 

para 2 cantinas escolares, até às 7h, 
esse dinheiro me ajudava a pagar as 
contas da empresa. Na hora do 
almoço, ia para casa levar minha filha 
à escola. Voltava para a empresa. 
Depois voltava para busca-la na 
saída da escola, para deixa-la com 
uma babá até às 21hr. Assim foi in-
do, realmente o começo foi muito 
difícil.”, disse a empresária.
 Segundo a empresária, a lan-
chonete que começou bem pequena, 
com apenas 6 banquetas e 5 funcio-
nários, hoje tem 24 mesas e 23 
funcionários, isso só na loja de 
Guaratinguetá. Hoje, são seis lancho-
netes Servequente espalhadas pelo 
Vale do Paraíba – Guaratinguetá, 

Lorena, Pindamonhangaba, Taubaté, 
Aparecida e Cruzeiro, respectiva-
mente. 
 As mudanças foram aconte-
cendo devido à satisfação dos clien-
tes pelos produtos e atendimento 
oferecido, havendo a necessidade de 
uma ampliação do espaço, além de 
várias reformas para deixar a casa 
mais bonita e aconchegante, ao 
longo desses 24 anos. 
 “Acredito que o sucesso é 
alcançando através de aprendizado. 
As coisas estão acontecendo ao 
nosso redor, o tempo todo. Pre-
cisamos correr atrás das novidades, 
sem deixar que o tradicional seja 

modificado. Precisamos ser di-
ferentes em alguma coisa, tentar ser 
o melhor sempre. Surpreender”, 
disse a empreendedora.
 Para as mulheres que alme-
jam sucesso na carreira profissional, 
o principal conselho é, “Corram atrás 
dos seus sonhos e das necessidades 
que existem dentro de vocês. Por-
que umas têm sonhos, outras têm 
necessidade, e acho que os dois são 
válidos. Tem mulher que sonha em 
ser médica, então lute para ser a 
melhor na sua especialidade. Hoje o 
mercado nos oferece um leque de 
coisas que são necessárias para o dia 
a dia: salgadinhos, bolos, marmi-
tex, transporte escolar, aulas par-
ticulares. Então para aquelas 
que têm a necessidade de ganhar o 
seu dinheiro, encontre o que você 
pode fazer de melhor e vá à luta.”, 
aconselhou a proprietária da Pas-
telaria Servequente, Tania Dias.

Equipe Servequente Guaratinguetá Servequente Guaratinguetá
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SEGURANÇA
OCUPACIONAL

- PPRA   -  PCMSO
- LTCAT  -  PCMAT
- CIPA     - PPP
- Curso de Nrs
- Risco Ambiental

EXAMES 
COMPLEMENTARES

- Audiometria
- Espirometria
- Eletrocardiograma
- Eletroencefalograma
- Acuidade Visual (Escala Optométrica)

- Exames Laboratoriais
- Radiológicos de Tórax/Coluna

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

EXAMES DE SAÚDE  (na clínica)

Consultoria e Assessoria:
Gestão de produção .  Meio Ambiente

Segurança e Saúde no trabalho . Toxicológico
 para motorista CAT C.D.E - Consulte-nos!

desde 1999

Work
ed

WWork
ed

W

Tel. (12) 3133.3631
Rua Coronel Pires Barbosa, 475

Campo do Galvão - Guara�nguetá/SP

contato@drmaro�a.com.br
sesmt@drmaro�a.com.br
financeiro@drmaro�a.com.br

Emails:

Ricardo Teberga assume presidência da ACE Guaratinguetá

 Eleito para presidir a Asso-
ciação Comercial e Empresarial 
(ACE) de Guaratinguetá, Ricardo 
Teberga será empossado no cargo 
na terça-feira (14/3), em cerimônia 
no Itaguará Country Club, junta-
mente com a nova diretoria executi-
va, conselhos deliberativo e fiscal.
 Formado em Administração 
pela Faculdade Nogueira da Gama, o 
guaratinguetaense de nascença e 
coração dedicou toda sua vida 
profissional aos negócios da família 
e ajudou a construir o grupo 
empresarial Teberga & Fernandes – 
uma rede de postos de gasolina e loja 
de pneus.
 Aos 54 anos, o presidente 
eleito também traz no currículo 
diversos trabalhos voluntários. 
Consciente de seu papel na socie-
dade, Ricardo contribuiu com 
diversas obras, entre elas a creche 
Nossa Senhora de Lourdes, o Lar 
Vicentino, a Cavalaria de São Be-
nedito, a Obra Social Nossa Senhora 
da Glória e a Associação Comercial.
 Na ACE Guaratinguetá, sua 
história começou em 2012, como 

membro do conselho consultivo na 
gestão da ex-presidente Marcia 
Molina (2012/2015) e depois como 
diretor financeiro na gestão do 
ex-presidente Alexandre Dias 
(2015/2017).
 Nos dois anos em que per-
manecerá à frente da entidade, 
Ricardo Teberga diz acreditar que os 
desafios não serão pequenos. 
“Embora possamos ver sinais de 
recuperação da economia, ainda 
está bem aquém daquilo que pre-
cisamos. Mas nossa equipe está 
comprometida a fazer o seu melhor 
para que as coisas aconteçam.”, 
afirmou o presidente eleito, em 
entrevista ao Empresário Moderno.
 Um dos primeiros desafios 
da nova diretoria será a queda de 
receita. Entre as diversas fontes de 
arrecadação, a associação perderá 
50% da Contribuição Institucional 
Fixa (CIF), oriunda do Serviço 
Central de Proteção ao Crédito, de 
acordo com contratos firmados 
entre associação comercial e Boa 
Vista Serviços.
 “A CIF representa em média 
15% das fontes de receita líquida da 
entidade. Estamos colocando 
isso a público não a título de 
reclamação. Queremos apenas 
apresentar este ponto para que 
os associados entendam um dos 
grandes desafios e o quanto 
precisaremos reinventar para 
nos  mantermos  fo r tes  no 
mercado.”, disse.
 Além de cumprir a tra-
dicional agenda de eventos da 
entidade, Ricardo Teberga tem 
como prioridade aumentar o 
quadro de associados para 

fortalecer a Casa do Empresário. 
“Vamos desenvolver um trabalho de 
divulgação das soluções empresa-
riais oferecidas pela ACEG, para 
que os empreendedores tenham 
conhecimento do quanto pode-
mos ser fortes juntos. Haja vista 
a premiação recebida pela enti-
dade como a melhor associação 
comercial do Estado de São Paulo, 
no quesito produtos e serviços.”, 
afirmou.
 Por fim, o presidente eleito 
destacou a importância da parti-
cipação ativa de cada associado nas 
iniciativas da entidade. “Para nos 
organizarmos frente às mudanças 
que caracterizam a evolução dos 
tempos, precisamos trocar expe-
riências e aprendizados pessoais, 
essa é a importância de uma 
associação. Quando funcionamos 
em grupo, nossa representação é 
muito mais consistente.”, disse 
Teberga ao pedir aproximação dos 
empreendedores ,  para juntos 
buscarem melhorias para o setor 
empresarial. “Se buscamos algo 
maior, precisamos contribuir para 
esta transformação.”, finalizou.
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O catador de sonhos: empreendedor milionário começou
como catador de latas

 A maior feira de empreen-
dedorismo do país registrou mais de 
140 mil empreendedores neste ano, 
um recorde de público para o 
evento. Entre os dias 18 e 21 de feve-
reiro, passou gente interessada em 
fazer negócios, conhecer tendên
cias e ganhar conhecimento e 
inspiração.
 A Feira do Empreendedor 
2017, realizada pelo Sebrae, apresen-
tou lojas modelos que mostraram o 
funcionamento de estabelecimentos 
dentro dos mais altos padrões de 
qualidade. Um dos espaços mais 
disputados foi a Loja Virtual de 
Moda. Ao longo do evento, os 
empreendedores fizeram um tour 

por uma loja virtual de roupas 
utilizando óculos de realidade 
virtual, para entrar em contato com 
tendências do mercado de moda.
 Nos 424 estandes de exposi-
tores, havia diversas oportunidades 
de negócios ,  com opções de 
franquias, prestações de serviços e 
máquinas a preços baixos para quem 
quer empreender.
 De olho nas tendências do 
mercado, a Feira preparou palestras 
e consultorias abrangendo temas 
como marketing, finanças, ten-
dências, inovação, exportação, etc. A 
palestrante Helena Simon falou 
sobre o que afasta o consumidor dos 
sites e como resolver isso. As 
principais causas para esse fenô-
meno são faltas de entendimento 
do conteúdo, de usabilidade da 

informação, de confiança e de 
entendimento.
 “Você sabe com quem está 
falando?” ,  questionou Helena. 
“É preciso conhecer a pessoa com 
quem estamos interagindo. Fale com 
o cliente numa linguagem que 
ele entenda, para isso entenda 
a linguagem mais adequada pa-
ra ele. Não é o que você quer, e 
sim o que seu cliente busca. Adapte-
se ao seu público.” , afirmou a 
palestrante.
 Além de conhecimentos 
técnicos, foram muitas as histórias de 

sucesso que os visitantes puderam 
encontrar na Feira do Empreendedor 
deste ano. Uma delas é do em-
presário e palestrante, Geraldo 
Rufino, que lotou a maior sala de 
conhecimentos do Anhembi.
 Ao longo da palestra, Rufino 
deu uma aula sobre otimismo, 
superação e determinação. A história 
do fundador da JR Diesel não deixa 
dúvidas de que não importam as 
dificuldades, é sua atitude que 
determina a sua força de superação.
 Rufino, 58 anos, começou a 
trabalhar quando criança e faliu 
algumas vezes até chegar onde 
sonhava.
 Aos oito anos de idade, foi 
trabalhar numa fabrica de carvão. Um 
ano depois, começou a pegar 
materiais recicláveis num aterro 
sanitário instalado próximo à Favela 
do Sapé, na zona oeste de São Paulo, 
onde morava com seu pai e irmãos, lá 

o ganho financeiro era maior.
 No aterro começou o faro 
empreendedor. Em vez de vender as 
latas e alumínios na correria, o 
catador de sonhos armazenava os 
materiais e vendia por preços mais 
altos. Foi seu primeiro negócio e sua 
primeira queda.
 Seu último negócio, que hoje 
gera receita de R$ 50 milhões por 
ano, continua sendo reciclagem. 
A diferença é que antes ele reciclava 
latinhas, hoje recicla caminhões e 
ônibus. Após dois caminhões de 
propriedade de Geraldo se en-
volveram em acidentes, pareceu-lhe 
viável desmontar os veículos e 
recuperar partes do investimento, e o 

resultado foi a recuperação integral 
do valor investido. Assim nasceu JR 
Diesel,de um olhar positivista em 
uma situação complicada.
 Esse não é só mais um e-
xemplo de empresários que faliram e 
se recuperaram. É inspiração e 
certeza de que “empreendedorismo 
é uma coisa que todo mundo pode 
fazer. Basta acreditar naquilo que 
sonha. Empreender é um jeito de 
pensar.”, afirmou Rufino.
 “As pessoas ficam falando 
de crise, que crise o quê? Olha 
o tamanho desta feira, olha a 
quantidade de visitantes. O pro-
blema é que as pessoas ficam 
reclamando, em vez de assumir 
responsabilidade e agir. Quando 
fugimos do problema, ele cresce.”, 
finalizou o empreendedor.

Marcela Vilela, representante do Sebrae-SP e os 
colaboradores da ACE Guaratinguetá – Nicolas 

Nathan e Pamela Ribeiro

O palestrante Geraldo Rufino, autor do livro Catador
de Sonhos, reuniu muito visitantes no terceiro dia 

da Feira do Empreendedor

Visitantes lotaram sala de conhecimento sobre 
como consumidor nas plataformas digitais, 

palestra ministrada por Helena Simon



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

Rua Duque de Caxias, 46 . Centro . Guaratinguetá
Tel. (12) 3122.5716 - 99151.8237

semetra.guara@gmail.com

08

SERVIÇOS
-  ACCredito - Gestão de 

Convênio

-  Assessoria Jurídica

-  Bolsa de Empregos

-  Central de Recuperação de 

Crédito

-  Certificado de Origem

-  Certificado Digital

-  CIEE

-  Comunicação e Marketing

-  Eventos

-  Gestão em Grupo - ISO 9001

-  Locação de Sala

-  Medicina e Segurança do    

Trabalho

-  Plano de Saúde

-  Plano Odontológico

-  Posto de Serviços JUCESP

-  P.S. Empresarial

-  Portal Educação - EAD

-  Rede de Descontos

-  Registro de Marcas e 

Patentes

-  SCPC - SERVIÇO CENTRAL 
DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO

Soluções Empresariais
Nossa missão é representar a classe empresarial e oferecer produtos e serviços com qualidade, 

atendendo a necessidade de todos associados à entidade. Por isso, reunimos diversas vantagens que 
auxiliam no desenvolvimento da classe empresarial... Associe-se e aproveite todas as oportunidades.

Para mais informações sobre os 
serviços ACEG acesse o site 
www.aceguaratingueta.com.br 
ou ligue para (12) 3128-2200 ou 
(12) 3128-2205.

Empresário, monitore seu CNPJ e CPF.
Serviço exclusivo para empresas associadas

PORTFÓLIO

ACE Guara�nguetá

PARA SUA EMPRESA - 
RADAR EMPRESARIAL

 Um serviço de mo-
nitoramento do seu CNPJ que 
permite que você acompanhe 
as informações 24h por dia, 
sobre alterações, consultas ou 
dívidas no cadastro de sua 
empresa e dos sócios.

Benefícios

- Acompanhamento diário do 
CNPJ de sua empresa e dos 
sócios;
- Redução dos riscos de fraude 
e oportunidades de novos 
negócios;
- Consultas rápidas e de fácil 
visualização.

Informações do produto

- Monitoramento de dados 
cadastrais e restritivos de 
crédito;
- Destaque das informações 
alteradas com o comparativo 
da situação atual e anterior;
- Avisos via SMS e e-mail.

PARA VOCÊ - RADAR 
PESSOAL

Acompanhe seu CPF, proteja 
seu nome e evite fraudes em 
seus documentos.

Por que devo monitorar o meu 
CPF?

- Para proteger o seu nome e 
evitar fraudes envolvendo seus 
documentos.
- Você é o primeiro a saber sobre 
consultas feitas em seu CPF;
- Alterações em seu cadastro no 
SCPC são informadas por e-
mail;
- Indícios de fraude são detec-
tados rapidamente;
- O seu nome fica protegido 
24h;
- Possibilidade de negociar suas 
dívidas sem sair de casa.

Acompanhe seu CPF no SCPC

 Receba por e-mail aviso 
de dívidas ou consultas ao seu 
nome com o Radar Pessoal.

 Para aquisição dos pro-
dutos e cadastramento do CNPJ 
e CPF ligue para (12) 3128.2200 
e fale com o De-partamento  de 
SCPC.



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.

Perfumes e Cosméticos
Nacionais e Importados

Linha Profissional para Tratamento de Beleza

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

09ACE Guara�nguetá

01 - Compensação dos
Domingos trabalhados

11 - 1º Sáb. após o 5º dia útil

MARÇO P.S. EMPRESARIAL
Data: 16/03
Horário: das 14h30 às 17h
Local: Salão ACE Guaratinguetá
Gratuito e exclusivo p/ associado
Mais informações: (12) 3128-2215

TRANSMISSÃO DE CARGO NOVA 
DIRETORIA ACEG
Data: 15/03
Horário: 8h
Local: Sede ACE Guaratinguetá

ABRIN – 34ª FEIRA 
INTERNACIONAL DE 
BRINQUEDOS E PUERICULTURA
Data: 21 a 24/03
Horário: a partir das 10h
Local: Expo Center Norte – Rua 
José Bernardo Pinto, 333 – Vila 
Guilherme – São Paulo
Mais informações: (11) 2226-3100 | 
sav@francal.com.br
*Feira de negócios, exclusiva para 
profissionais do setor

WORKSHOP – VIVÊNCIA PARA 
MULHERES
Técnicas de Coaching Aplicada e 
PNL (Programação 
Neurolinguística)
Data: 16/03
Horário: a partir das 18h30
Local: SINCOVAG – Rua Coronel 
Pires Barbosa, 190, Centro – 
Guaratinguetá
Valor: R$ 50,00 para associada à 
ACE Guaratinguetá | R$ 60,00 
sem desconto
Mais informações: (12) 99782-
2100 | 99730-9470 | 
atualizarcontato@gmail.com

ABERTURA DO CALENDÁRIO DE 
PAGAMENTO DAS CONTAS 
INATIVAS DO FGTS

Data: 10/03
Canal exclusivo de informações: 
www.caixa.gov.br/contasinativas

COMO SE TORNAR UM MEI
Data: 7/03
Horário: das 14h30 às 16h30
Data: 14/03
Horário: das 10h às 12h
Data: 21/03
Horário: das 14h30 às 16h30
Data: 28/03
Horário: das 10h às 12h
Local: Sebrae Guaratinguetá
Valor: Gratuita
Mais informações: (12) 3128-9600

PLANEJANDO A ABERTURA DA 
EMPRESA
Data: 9/03
Horário: das 14h30 às 16h30
Data: 16/03
Horário: das 10h às 12h
Data: 23/03
Horário: das 14h30 às 16h30
Data: 30/03
Horário: das 10h às 12h
Local: Sebrae Guaratinguetá
Valor: Gratuita
Mais informações: (12) 3128-9600

NA MEDIDA FINANÇAS
Data: 20, 21, 22, 23 e 24/03
Horário: das 18h às 22h
Local: Sebrae Guaratinguetá
Valor: R$ 260,00
Mais informações: (12) 3128-9600

NA MEDIDA INTERNET
Data: 27, 28, 29 e 30/03
Horário: das 18h às 22h
Local: Sebrae Guaratinguetá
Valor: R$ 240,00
Mais informações: (12) 3128-9600

* Sebrae E.R. Guaratinguetá – Rua 
Duque de Caxias, 100 – Centro.

Universal Joias 
(12) 3122-5420

O Mercador 
(12) 3132-8030

Horário de 
Funcionamento

Das 8h30 às 13h

Das 10h às 18h

Das 8h30 às 18h

Das 10h às 20h

Das 8h30 às 22h

Das 12h às 18h

Abertura 
com Acordo

Fechado

Das 8h30 às 20h

NOVOS ASSOCIADOS

O Associativismo é a bandeira para 
uma sociedade de resultados! 

CALENDÁRIO AGENDA

Dia do Diagramador

ACE Guaratinguetá parabeniza 
todos os diagramadores, em 
especial, a Ivandra Malerba – 
designer do Empresário Moderno. 
28 de Março – dia do profissional 
que organiza elementos gráficos, 
cria identidades visuais, agrega 
valores e dá vida às publicações.

28 DE MARÇO 

{ {



*texto publicitário

ACE Guara�nguetá

ESPAÇO SOCIAL

 A Diretoria da APAE de 
Guaratinguetá, na busca de viabili-
zar um constante aprimoramento e 
capacitação profissional de seus 
quadros de atendimentos especiali-
zados, promoveu nos dias 09 e 10 de 
Fevereiro de 2017 um momento de 
encontro para os colaboradores da 
área Pedagógica (Professores/Mo-
nitores), da área Clínica (Psicologia, 
Fonoaudiologia, Fisioterapia, 
Terapia Ocupacional, Neurologista 
e Enfermeira) e da sua equipe Direti-
va (Diretor de Escola e Coordenador 
Pedagógico) com a Srª Katrien Van 
Heurck, cidadã Belga, Ortopedago-
ga, Neuropsicopedagoga, Profes-
sora Especialista em Deficiência 
Intelectual e Autismo. Este evento 
foi mais uma parceria da APAE de 

APAE promove encontro com capacitação de seus profissionais

Guaratinguetá com a FEAPAES/SP – 
Federação das APAE’s do estado de 
São Paulo.
 Nos 02 dias em que ocorre-
ram esta capacitação, que teve foco 
no Currículo Funcional Natural com o 
tema “Ensino Adaptado para Alunos 
com Deficiência Intelectual ou 
Autismo”, a palestrante aliou seus co-
nhecimentos teóricos e práticos, 
vindo ao encontro da proposta de 
trabalho já realizada com os alu-
nos/usuários da APAE, onde é 
utilizada como metodologia, o Plano 
de Ensino Individualizado, seguindo 
as orientações repassadas pela 
FEAPAES e pela Secretaria Estadual 
da Educação do Estado de São Paulo, 
com isso, os profissionais da APAE de 
Guaratinguetá puderam enriquecer e 
aprimorar os seus conhecimentos e 
aproveitaram também para desfrutar 
de momentos importantes de 
discussões de estudos de casos, além 
de esclarecimentos de dúvidas 
pertinentes à rotina escolar.
 Oportunidade como esta é 
de suma importância para o cresci-

mento profissional da equipe de 
professores da APAE, que já possu-
em diversos incentivos e processos 
de capacitação profissional, cujos 
resultados são observados no de-
senvolvimento de uma educação 
especial de qualidade onde a APAE 
consegue proporcionar aos seus 
alunos/usuários uma maior auto-
nomia e independência nas ativida-
des de vida diária e prática.
 O novo presidente da APAE 
de Guaratinguetá, Sr. João Vaz, até 
mesmo por ser um profissional 
que atua na área de capacitação 
profissional, através da Universidade 
CAIXA, disse que...”A APAE estará 
sempre buscando envolver seus 
profissionais em processos de 
desenvolvimento, através de pro-
gramas de capacitação, visto o 
entendimento de que, quanto mais 
especializados forem os nossos 
colaboradores, melhores serão os 
serviços prestados aos nossos 
a l u n o s .  B u s c a m o s  s e m p re  a 
excelência e disso, não abrimos 
mão.”
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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

Revendedor Autorizado

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

Centro - Guaratinguetá/SP

(12) 3133-7088
loja@reidasbalancas.com

CASA DAS 

MECÂNICA E ELÉTRICA

Rua Visconde de 
Guaratinguetá, 521 - Centro

(12) 3132.3459 
(12) 3132.2075

BATERIAS

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

ENCONTRE

ACE Guara�nguetá

Informações: 
(12) 3128.2210

cobranca@aceguaratingueta.com.br

Você Empresário tem inadimplência
 em sua firma? Nós temos a 

solução: CRC - Central de 
Recuperação de Crédito

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



ACE Guara�nguetá


