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Conquistas a
nosso favor

á algum tempo o Go-

Hverno Federal vem tra-

balhando para facilitar e 

dinamizar seus serviços, principalmente 

relacionados à entrega de informações 

pelos empresários e demais profissionais 

a pedido da própria classe. A existência do 

eSocial não é novidade para muitos, mas o 

que tem despertado a atenção são as 

mudanças significativas na metodologia 

desta ferramenta.

Criado em 2014, o projeto apre-

sentava a proposta de unificar a entrega 

de várias documentações em uma única 

plataforma, padronizando e simplificando 

procedimentos mais burocráticos como a 

comunicação entre empresa e Governo, e 

também a transmissão de quinze obriga-

ções fiscais, previdenciárias e trabalhistas. 

Este programa chegou como resultado 

de muita persistência do empresariado, 

que pedia mais facilidade na metodologia 

de entrega de informações.

As empresas precisaram, então, 

adaptar-se, seguindo um cronograma de 

implementação do sistema.

A partir deste mês, a obrigato-

riedade passa a valer para todos, princi-

palmente para os Microempreendedo-

res Individuais (MEIs) que contam com 

colaboradores em seus negócios. Segun-

do pesquisa do Sebrae-SP em 2017, o 

Estado de São Paulo possui mais de 1,7 

milhão de Microempreendedores Indivi-

duais, que representam 26% do total do 

país. Desses, cerca de 8,5% pertencem à 

atividade do Comércio de Vestuário e 

afins.

O projeto eSocial é de grande 

importância para a classe trabalhista, pois 

reduz a burocracia de procedimentos e 

facilita o cumprimento das obrigações, 

dentre muitos outros benefícios que 

permitirão às empresas e seus gestores 

crescerem ainda mais com seus negócios.

Algumas dessas conquistas 

beneficiam diretamente empregado e 

empregador, como maior garantia de 

direitos trabalhistas e maior transparência 

dos contratos de trabalho. Além disso, 

compactar informações diversas em um 

só documento melhora a gestão. Cito aqui 

as folhas de pagamento, o CAGED, a Guia 

de Previdência Social e o Quadro de 

Horário de Trabalho.

O tema vem sendo abordado em 

palestras e encontros promovidos pela 

Associação Comercial e Empresarial de 

Guaratinguetá, pois o assunto pede o olhar 

de todos os profissionais e empresas, 

principalmente a vontade em tornar a 

implementação mais suave para os 

colaboradores que não conseguiram se 

familiarizar. O cenário trabalhista está em 

constante adaptação, exigindo dos 

setores e de seus respectivos líderes uma 

flexibilidade para segui-lo. A população 

pode e deve conhecer a fundo o projeto 

que  para  quem não  conhece  há 

dificuldades de adaptação no início.

Frente a essas mudanças, a 

Associação Comercial se propõe a discutir 

e oferecer aos empresários, gestores, 

contadores e demais profissionais um 

pouco mais de informações sobre o eSo-

cial, reiterando nossa missão em repre-

sentar a classe empresarial e nosso com-

promisso de Utilidade Pública Municipal.

Na página central desta edição 

você irá conferir uma reportagem mais 

completa sobre o projeto eSocial, as 

quinze obrigações trabalhistas entre 

outros esclarecimentos, para que cada 

vez mais este tema seja discutido 

e melhor aproveitado dentro das 

empresas, sejam de pequeno, médio ou 

grande porte.



030303

ACONTECEU

ACE Guaratinguetá

01. Presidente Ricardo Teberga e tesoureira Beatriz Bonini prestigiaram a inauguração oficial do 
Escritório Regional do Sebrae Guaratinguetá, que contou com participação do prefeito Marcus 
Soliva e outras autoridades locais e da Região do Vale do Paraíba. 02. A vice-presidente da ACEG, 
Silmara Bitencourt, gravou o vídeo para o Especial Guaratinguetá, do programa ValeShop TV, da 
Band. 03. Nilson Rana, diretor da ISA Vale do Paraíba Section, ministrou o Café de Negócios, 
promovido pela entidade em parceria com a ACEG. 03.1. O encontro reuniu representantes de 
instituições de ensino, de empresas e indústrias, da Prefeitura e Câmara de Guaratinguetá, para 
conversar sobre os detalhes da Feira de Tecnologia Expo ISA Vale Indústria 4.0, previsto para este 
ano na cidade. 04. Edluce Silva e Silvia Barroso recebem o Diretor de Expansão da Empresa 
ACCREDITO S/A, Giovanni Guerra, para conhecerem a nova plataforma do produto. 
05. O presidente da ACEG Ricardo Teberga prestigiou a inauguração da Padaria da Fazenda 
Esperança, uma iniciativa apoiada pelo Rotary de Guaratinguetá. 06. A colaboradora da ACEG Ysa 
Rodrigues representou a Entidade no Encontro de Membros do CCC (Conselho Comunitário 
Consultivo) BASF em São Bernardo do Campo/SP para debater sobre as novas parcerias da 
entidade e apoio a projetos sustentáveis. Na foto (esq. à direita): Fabiana Nunes, (BASF SBC/SP); Ysa 
(ACEG); Marcelo Nahime e Laís Silva (BASF Guaratinguetá/SP). 07. Recebido pela vice-presidente, 
Silmara Bitencourt, o prefeito e também empresário associado Marcus Soliva compareceu a ACEG 
para emitir seu Certificado Digital. 08. A equipe da QI Treinamento e Consultoria realizou mais um dia 
de atendimento de Assessoria Empresarial. 09. As doações para a Campanha do Agasalho 2018 
começaram quentes: primeira caixa preenchida e retirada em menos de um mês. Ainda estamos 
recebendo doações. 10. O Sebrae promoveu um encontro voltado para líderes, de grupos à 
empresas, chamado “14 ensinamentos em 14 anos de liderança”, ministrado por Rodrigo Matos, 
gerente do Sebrae São José dos Campos, e com participação de Fábio de Paula Augusto, gerente 
da unidade Guaratinguetá. 11. O presidente Ricardo Teberga esteve na palestra “Como Sinalizar 
Ambientes Acessíveis” promovido na Associação Guaratinguetaense de Engenheiros e Arquitetos. 
Ao seu lado estão a presidente da AGEA e engenheira civil Vanessa Lucchesi e o docente do Senac 
Marcos Augusto da Silva Bento. 12. Os vales-compras da Campanha “Minha mãe é nota 10!” foram 
entregues pela equipe ACEG a todos aos dez sorteados no Salão Social da entidade. 
13. O presidente Ricardo Teberga foi entrevistado pela TV Aparecida sobre a paralisação dos 
caminhoneiros e seus impactos.
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O momento certo para investir em conhecimento!
 ano de 2018 chegou à 

Ometade e parece que 

os obstáculos vistos nos 

anos anter iores cont inuam a nos 

incomodar. Embora já seja possível 

ver e atestar pequenas melhoras no 

quadro econômico do país, o atual 

momento nos faz refletir se é propício 

para investir em conhecimento ou se 

devemos esperar.

 Façamos a seguinte analogia. 

I m a g i n e  q u e  vo c ê  v i v e  e m  u m a 

comunidade que dependa da caça, 

agricultura e da pesca para sobreviver. 

A natureza tem sido extremamente 

generosa, fornecendo chuva, sol, vento 

e calor em quantidade ótima para 

haver abundância de animais e peixes, 

bem como de colheitas recordes. 

Nela,  existem exímios caçadores, 

pescadores e agricultores, que dominam 

as técnicas necessárias. Do mesmo 

modo, existem outros de desempenho 

mediano, mas que se beneficiam dessa 

abundância da natureza. Imagine agora 

que essa comunidade seja acometida 

por uma terrível seca, havendo escassez 

de rios e alimentos. A partir deste 

cenário, quem estará pronto para garantir 

a sua sobrevivência e a de seus 

familiares?

 Assim também funciona no 

mercado. Quando estamos em período 

d e  c r e s c i m e nto  e  p ro s p e r i d a d e 

econômica, com fartura de empregos e 

demanda por produtos, a pessoa com 

mais conhecimento se diferencia. É 

no momento de adversidades que 

aqueles que se prepararam garantem 

seu espaço. Principalmente em perío-

dos assim, é a hora sim de investir 

em conhecimento, aproveitando con-

sumidores mais seletivos. Empresas 

melhor preparadas demonstram que são 

capazes de entregar produtos e serviços 

com mais qualidade, ganhando espaço 

no mercado e saindo à frente na 

retomada econômica.

 Investir em conhecimento não 

significa somente frequentar algum curso 

específico, pode ser a leitura de livros e 

publicações, participar de palestras 

e  grupos ,  conversar com out ros 

empresários e profissionais diversos, 

frequentar feiras do setor ou mesmo 

buscar serv iços de consultor ia e 

assessoria empresarial. O que não pode é 

ficar estagnado.

 Como disse o mega investidor 

norte-americano Warren Buffet: “É só 

quando a maré baixa que se descobre 

quem estava nadando nu!”. Portanto, 

prepare-se, invista em seu próprio 

conhecimento e no de sua empresa, pois 

a hora é agora!
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Esocial: entenda o cenário atual com 
as mudanças implementadas

O
 ano de 2018 chegou 

com mudanças para o 

ambiente empresarial. 

Com a obrigatoriedade do eSocial 

para Microempreendedores Individuais 

(MEIs) que contem com colaboradores e 

para empresas de pequeno a grande 

porte os diferentes profissionais pre-

cisam adaptar-se com agilidade a par-

tir deste mês de julho, exigindo maior 

disciplina dos setores dentro das em-

presas.

 Criado em parceria conjunta da 

Receita Federal,  do Ministério do 

Trabalho, do Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS) e da Caixa Econômica 

Federal, a implementação de um novo 

modelo sistemático requer engajamento 

e conhecimento das empresas e, apesar 

de alterar a rotina da empresa, um dos 

maiores avanços administrativos é a 

simplicidade do projeto, que não exige 

prolongada e cansativa burocracia, 

unificando em um só banco de dados 

inúmeros documentos.

 A ferramenta, cujo objetivo é 

modernizar e dinamizar o modo como as 

empresas repassam suas informações 

ao governo, foi pensada para beneficiar 

desde a equipe da empresa/negócio até 

ao governo.

 Internamente, haverá melhora 

do controle sobre cadastro dos colabora-

dores, que deve estar sempre atualizado; 

possibilitará a realização de cálculos 

trabalhistas (como vencimentos e 

benefícios) mais precisos, bem como o 

acesso a documentos variados; trará 

segurança em relação às fraudes, au-

mento da transparência entre fornece-

dor, empresa e consumidor. Além disso, 

facilitará a recuperação de informações e 

irá aumentar a garantia do cumprimento 

dos direitos trabalhistas. Enfim, toda a 

gestão se beneficiará, refletindo nos pro-

dutos e serviços aos respectivos públi-

cos-alvo. Outro benefício está na aproxi-

mação dos departamentos Jurídico, 

Recursos Humanos e a Tecnologia da 

Informação.

 Entre a categoria que mais esta-

rá atuante é o profissional de RH, aten-

tando-se às informações enviadas ao 

governo, uma vez que o sistema está 

diretamente ligado à Receita Federal. 

Após o envio das informações, a Receita 

valida, sendo posteriormente emitido um 

número de protocolo com a confirmação 

de seu recebimento. O prazo para envio 

das informações varia de acordo com

o tipo de cada uma delas, obedecendo 

à Lei em vigor, como por exemplo a 

folha de pagamento, cujos dados de-

verão ser repassados no dia 7 do mês 

seguinte.

 Encaminhadas pelas empresas, 

é imprescindível constar informações co-

mo: admissão e desligamento; afasta-

mento temporário; alteração da jornada 

de trabalho; alteração de salário; aviso 

prévio; apuração de débitos e créditos 

tributários federais; cadastro de be-

nefícios previdenciários; atestados de 

saúde; condições ambientais de trabalho; 

comunicação de acidente de trabalho; 

declaração sobre o imposto de renda 

retido na fonte; folha de pagamento; 

geração do documento de arrecadação 

de receitas federais; monitoramento de 

saúde do trabalhador.

 Para que a equipe da empresa 

esteja mais familiarizada do sistema, a 

dica é realizar um treinamento, mesmo 

que os profissionais de RH estejam à 

frente na alimentação do conteúdo 

digital. Contadores e administradores são 

perfis indicados para realizar essa 

capacitação

 Em maio, foi realizado e pro-

movido pela Associação Comercial e 

Empresarial de Guaratinguetá (ACEG) 

uma palestra sobre eSocial na unidade 

do Senac, voltado para contadores e 

empresários, para estimulá-los a encarar 

este desafio. O encontro reuniu também 

alguns alunos da instituição e o Sebrae, 

representado pelo gerente do Escritório 

Regional da cidade, Fábio de Paula 

Augusto.

 Nos dias 6 e 13 do mês seguinte, 

um treinamento foi realizado em duas 

* GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e de 
Informações à Previdência Social

* CAGED – Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados para controlar as admissões e demissões 

de empregados sob o regime da CLT

* RAIS – Relação Anual de Informações Sociais.

* LRE – Livro de Registro de Empregados

* CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho

* CD – Comunicação de Dispensa

* CTPS – Carteira de Trabalho e Previcência Social

* PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário

* DIRF – Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte

* DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais

* QHT – Quadro de Horário de Trabalho

* MANAD – Manual Normativo de Arquivos Digitais

* Folha de pagamento

* GRF – Guia de Recolhimento do FGTS
* GPS – Guia da Previdência Social

etapas na sede da Associação Comercial 

de São Paulo (ACSP), o que fortalece o 

compromisso de todas as ACs em 

incentivar a classe empresarial e demais 

profissionais a estarem alinhados ao tema 

eSocial. Leia na página ao lado a opinião 

da administradora e palestrante do 

treinamento, Rosangela Tavares, e 

conheça mais do grande passo que é o 

projeto eSocial.

Para que fique mais fácil a compreensão 
das quinze obrigações trabalhistas, 

aqui estão elas:
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 Associação Comercial 

Ade São Paulo (ACSP) 

p ro m ov e u  p a l e s t r a 

sobre o eSocial na última quarta-feira 

(06/06) com mais de 170 empresários, 

que puderam esclarecer pontos sobre o 

sistema que será obrigatório para micro e 

pequenas empresas (MPEs) a partir de 

julho. O evento foi realizado pelo 

Conselho do Setor de Serviços da ACSP 

na sede da entidade, localizada no centro 

da capital paulista.

 O coordenador do conselho, 

José Maria Chapina Alcazar, disse que as 

grandes empresas também estão tendo 

dificuldades com o eSocial e lembrou que 

o novo sistema não muda a lei. “Tudo que 

está dentro do eSocial é o cumprimento 

da legislação trabalhista e previdenciária, 

que estão aí há muitos anos”.  Ele disse 

que a ACSP, a Federação das Asso-

ciações Comerciais do Estado de São 

Paulo (Facesp), entidades da con-

tabilidade (como Conselho Regional, 

Sescon e Sindcon) pediram à Receita 

Federal prorrogação do in íc io da 

exigência para o pequeno empre-

endedor. E ressaltou que, indepen-

dentemente de prorrogação, as MPEs 

precisam se atentar aos detalhes do 

eSocial, já que elas têm menos me-

todologia de organização e disciplina.

 A palestrante Rosangela Tava-

res, administradora e contabil ista, 

ressaltou que o eSocial garantirá direitos 

trabalhistas e “vai deixar muito eviden-

te a relação entre empresas e colabora-

dores”.

 Ela explicou que “O Ministério do 

Traba lho será  um dos  pr inc ipa is 

beneficiados com relação à fiscalização, 

pois poderá, por exemplo, fiscalizar com 

cruzamentos, verificar números de horas 

extras elevados e até fazer autuações sem 

sequer fazer visita ao local”.

 Sobre mitos e verdades do 

eSocial, Rosangela esclareceu que o 

projeto não é somente de respon-

sabilidade dos departamentos pesso-

O eSocial é o maior e mais difícil 
projeto a ser implantado, 

diz especialista em 
treinamento na ACSP

ais das empresas e 

abrange toda a 

c o m p a n h i a .  “ O 

projeto tem o en-

v o l v i m e n t o  d a 

área jurídica, de 

s e g u r a n ç a ,  d o 

finance i ro  e  da 

empresa como um 

todo. É necessário 

que todos estejam 

engajados”.

 “O eSocial é o maior e mais difícil 

projeto de ser implantado. O governo está 

há quatro anos marcando e prorrogando 

data, faseando o projeto e a gente ainda 

está discutindo outra prorrogação. O 

projeto envolve pessoas e muita infor-

mação. É necessário mudar toda a visão 

que existe hoje e realmente adequar os 

nossos processos a legislação”, declarou 

ela.

 Ent re  out ros  ob jet ivos  do 

sistema, listados pela especialista estão: 

s i m p l i fi c a r  o  c u m p r i m e n t o  d a s 

obrigações principais e acessórias para 

redução de custos e da informalidade; 

aprimorar a qualidade de informações da 

seguridade social e das relações de 

trabalho; aumentar a arrecadação 

através da diminuição da inadimplência, 

da incidência de erros, da sonegação e 

da fraude; padronização das folhas de 

pagamentos e das tabelas de rubricas; 

agilidade no acesso às informações, 

tornando a fiscalização mais efetiva com 

os cruzamentos de dados e auditoria 

eletrônica; atendimento a diversos 

órgãos do governo com uma única 

escrituração e declaração, facilitando o 

cumprimento das diversas obrigações 

trabalhistas e tributárias atualmente 

existentes.

Fonte: ACSP via Federação das 

Associações Comerciais do Estado

de São Paulo (Facesp)

Foto: Assessoria de Imprensa ACSP



Informações: 
(12) 3128.2210

cobranca2@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
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SERVIÇOS

-  ACCredito - Gestão de Convênio

- Assessoria Empresarial

-  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

-  Medicina e Segurança do 
Trabalho

-  Plano de Saúde

-  Plano Odontológico

-  Segurança do Trabalho

-  Posto de Serviços JUCESP

-  Portal Educação - EAD

-  Rede de Descontos e Vantagens

-  Registro de Marcas e Patentes

-  Salão Social

-  SCPC - Serviço Central de 
Proteção ao Crédito

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.

PORTFÓLIO

Soluções Empresariais

ACE Guaratinguetá

 O crescimento de uma empre-

sa ou negócio depende de bons profissi-

onais que sejam engajados em somar 

qualidade e resultados. Atrelado a essa 

visão e por meio do serviço de Bolsa de 

Empregos, a Associação Comercial 

oferece a todos os associados o auxílio 

gratuito no processo de recrutamento, 

seleção e avaliação dos melhores 

candidatos disponíveis no mercado.

 Com atualizações semanais no 

cadastro de vagas, novas oportunidades 

são divulgadas à população, tanto online 

quanto na recepção da entidade, 

permitindo que as vagas fiquem expos-

tas por até um mês. A triagem é feita pela 

psicóloga responsável da ACEG, que 

aplica dinâmica de grupo, testes e 

entrevistas individuais. Os perfis são 

O CAMINHO DE GRANDES 
PROFISSIONAIS

encaminhados à empresa, que então 

seleciona os candidatos.

 Fazer carreira em uma empresa 

é o foco de todas as pessoas, desde a 

busca pelo primeiro emprego ou por 

aquela vaga exata para seu perfil. Assim, 

também por meio deste serviço, a ACEG 

auxilia muitos da comunidade local a 

encontrarem seu espaço no mercado 

de trabalho.

 Os gerentes e empresários 

que desejarem cadastrar vagas de 

emprego podem entrar em contato 

pelo telefone (12) 3128-2200 ou pelo e-

mail secretaria@aceguaratingueta.

com.br. Para a Associação, representar a 

classe empresarial com serviços de 

qualidade é um exercício contínuo de 

sua missão.



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.

AGENDACALENDÁRIO

15º FESTIVAL DA TRUTA DO GOMERAL

Data: 6 a 9 de julho (sexta a Segunda)

Horário previsto: 10h às 23h - Sexta a partir 

das 18h

Local: Pousada da Dona Ana - Bairro do 

Gomeral

Informações: Secretaria de Turismo: (12) 

3132-7276 | Associação de Amigos do 

Gomeral: gomeral@gomeral.org.br

TREINAMENTO SCPC

Data: 5 e 19 de julho (quintas-feiras)

Horário: 9h30 às 11h30  Valor: gratuito

Local: Salão Social da ACEG

Objetivo: capacitar o novo associado na 

utilização do sistema online de SCPC e 

reciclar os associados que já utilizam essa 

ferramenta, para realização de consultas 

e manutenção de registros de débitos.

Informações e inscrições: (12) 3128-2200

ASSESSORIA EMPRESARIAL

Data: 26 de julho (quinta-feira)

Horário: 14h30 às 16h30

Valor: gratuita e exclusiva para associados

Local: Salão Social da ACEG

Informações: (12) 3128-2215

FESTIVAL DO VINHO

Data: 07 de julho (Sábado)

Horário: 18h às 23h 

Ingresso: R$ 70,00 (ACCETUR)

Local: Sociedade Hípica de Guaratin-

guetá 

Informações: (12) 3125-3802 | 3122-2889 

(ACCETUR)

EMPRETEC

Tema: Palestra de Sensibilização

Datas: 03, 10 e 17 de julho (terças-feiras)

Horário: 15h às 17h  Valor: gratuito

Local: Sebrae Guaratinguetá (Av. João 

Pessoa, 1325 – Pedregulho)

Informações e inscrições: (12) 3128-9600 

(opção 4)

EMPREENDEDORISMO E ABERTURA DE 

EMPRESA

T e m a :  O fi c i n a :  C o m e ç a r  b e m  – 

Formalização

Datas: 05 e 19 de julho (quintas-feiras)

Horário: 10h às 12h

Datas: 12 e 26 de julho (quintas-feiras)

Horário: 14h30 às 16h30

Valor: gratuito 

Local: Sebrae Guaratinguetá (Av. João 

Pessoa, 1325 – Pedregulho)

Informações e inscrições: (12) 3128-9600 

(opção 4)

GESTÃO

Tema: Oficina: Ganhe Mercado

Data: 10 de julho (terça-feira)

Horário: 14h às 16h 

Valor: gratuito

Tema: Oficina: Fluxo de Caixa

Data: 24 de julho (terça-feira)

Horário: 14h às 16h 

Valor: gratuito

Tema: Oficina: Equipe Motivada

Data: 18 de julho (quarta-feira)

Horário: 14h às 16h 

Valor: gratuito

Tema: Curso: Na Medida Internet

Data: 23 a 26 de julho 

Valor: R$ 240,00

Tema: Curso: Na Medida Finanças

Data: 23 a 25, 30 e 31 de julho 

Valor: R$ 260,00

Horário: 18h às 22h

Local: Sebrae Guaratinguetá (Av. João 

Pessoa, 1325 – Pedregulho)

Informações e inscrições: (12) 3128-9600 

(opção 4)



ESPAÇO SOCIAL

Câmara Municipal homenageia o 
Jubileu de Ouro da APAE Guaratinguetá

Consultoria e Assessoria:
Gestão de produção .  Meio Ambiente

Segurança e Saúde no trabalho
 Consulte-nos!

desde 1999

Work
ed

WWork
ed

W SEGURANÇA
OCUPACIONAL

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

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

- Exames Laboratoriais
- Radiológicos de Tórax/Coluna
- Psicológico

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

EXAMES DE SAÚDE

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: Tel. (12) 3133.3631

 Câmara Municipal de 

AGuaratinguetá prestou 

uma linda homenagem à 

Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE) de nossa cidade, 

pelos seus 50 anos de existência, com 

uma história cheia de conquistas, com 

muito trabalho e dedicação ao próximo. O 

presidente da casa de leis, vereador 

Marcelo Coutinho, o conhecido Celão, 

juntamente com os vereadores Pedro 

Sanini e Nei Carteiro, estiveram dia 15 de 

junho no primeiro dia da tradicional festa 

junina da entidade e fizeram a entrega ao 

presidente da APAE, Sr. João Vaz, de uma 

placa alusiva ao Jubileu de Ouro desta 

entidade social que tem um currículo 

repleto de boas ações, excelentes 

serviços prestados aos seus alunos e 

uma credibilidade construída por todos 

aqueles que, nesses anos todos, fizeram 

parte das suas diretorias, colocando os 

seus tijolinhos na construção de uma 

APAE sólida, forte e sustentável. Muitos 

voluntários vêm se dedicando longo 

desses 50 anos, supe-

rando desafios, crian-

do novas perspectivas 

para seus alunos por-

tadores de deficiên-

cias e que encontram 

na APAE o seu ponto 

de apoio e de desen-

volvimento emoci-

onal ,  intelectual e 

físico.

 “A iniciativa dos 

vereadores da Câmara 

Municipal de Guara-

tinguetá, que de forma 

unânime aprovaram 

o requerimento em 

homenagem ao Jubileu de Ouro da APAE, 

é de muita importância para nós que 

fazemos parte do movimento Apeano e 

vem ao encontro de um dos nossos 

pr inc ipa is  anseios que é ,  at ravés 

dos nossos serv iços ,  dos nossos 

atendimentos, do nosso zelo pela boa 

administração e aplicação dos recursos, 

conquistar o respeito e a credibilidade 

junto à sociedade, que nos é tão cara 

e necessária”, disse o Sr. João Vaz, 

presidente da APAE de Guaratinguetá.

 Estiveram presentes no palco da 

festa junina e também participaram da 

homenagem a vice-presidente da APAE 

de Guaratinguetá, Sra. Maria de Lourdes 

O. A. Tomazini, a diretora educacional da 

APAE, Sra. Fátima Ferreira L. F. Azevedo, e 

as coordenadoras, Silvia Sansevero e 

Angélica Santos, além do animador do 

evento, nosso querido amigo Antonio 

Carlos “Faisca”, que há 21 anos apresenta 

e anima a festa junina da APAE.

 Após a homenagem recebida, 

presidente, diretores, colaboradores, 

voluntários e parceiros da APAE, realiza-

ram na sexta-feira (15/06) e no sábado 

(16/06), mais uma maravilhosa Festa Ju-

nina, que, inclusive, já faz parte do calen-

dário cultural da cidade de Guaratinguetá 

e se transformou nos últimos anos, na 

maior, na melhor, na mais saborosa e 

acima de tudo na mais solidária festa 

junina de Guaratinguetá e região.



(12) 3133-7088
loja@reidasbalancas.com

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

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

Revendedor Autorizado

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

Centro - Guaratinguetá/SP




