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EDITORIAL

À risca

A

o se pensar em um estabelecimento, a primeira ideia
que fazemos é o atendimento de qualidade; depois vem bemestar, sentir-se confortável para conhecer
os produtos ou serviços oferecidos. Este é o
caminho certo, mas, junto dessas sensações está a segurança. Atualmente, entre
tanta praticidade e tecnologia, o uso dos
dados pessoais migrou em grande parte
para os meios digitais como, por exemplo,
os pagamentos com cartões magnéticos,
as contas em lojas (físicas e virtuais) e em
aplicativos de celular.
Toda empresa ou instituição que
faz uso desses dados pessoais está sujeita a
responder dentro da Lei Geral de Proteção
de Dados (LGPD) – n° 13.709/2018, e
precisa redobrar a atenção no processo de
coleta e armazenamento dessas informações que pertencem a outras pessoas.
Voltamos então para o conceito de
segurança, comentado anteriormente.
A Lei foi sancionada no ano
passado em condição de urgência depois
de os dados dos usuários da rede social
Facebook se tornarem públicos e usados
em eleições de um país. O fato mexeu com
toda a população e mostrou a necessidade
de elaborar uma norma própria para
oferecer instruções básicas para quem lida
com os dados das pessoas – considerando
aqui as Pessoas Físicas.
Criou-se, então, a lei para proteger todas e quaisquer informações
particulares dos cidadãos, tanto no
formato físico quanto no digital, sejam elas
sobre crença religiosa, opiniões políticas e
outras ainda mais pessoais; ou seja, dados
que identiﬁquem alguém especiﬁcamente.
A nova lei atingirá toda e qualquer
atividade que envolva a utilização de dados
pessoais, incluindo o tratamento pela internet, consumidores, empregados e outros.
Ela ainda entrará em vigor nos
próximos meses, mas as empresas públicas, privadas e demais instituições precisam perceber a necessidade de se adequarem rapidamente, desde a maneira de co-

lher as informações até a sua ﬁnalidade de
uso. Por parte das empresas, deverá haver
ainda mais transparência e o direito de
acesso a essas informações; sempre de
forma clara e simples.
O cidadão terá mais controle
sobre o tratamento que é dado às suas
informações e poderá autorizar o
compartilhamento delas. Com isso, ele se
sentirá mais seguro para consumir em
determinados estabelecimentos, contratar
serviços de outros e continuar o fomento à
economia, mais conﬁante do estabelecimento onde faz suas compras.
É uma mobilização em prol da
segurança da identidade e intimidade do
cidadão.
A Associação Comercial e Empresarial de Guaratinguetá tem a satisfação de
contribuir com informações e notícias
de qualidade para o crescimento do
empresariado de nosso município, inclusive
para o consumidor. Somos o apoio aos
nossos associados, à comunidade e aos
demais, buscando sempre o desenvolvimento econômico.
Nas próximas páginas, você
conhecerá mais sobre a Lei Geral de
Proteção de Dados e como organizar sua
empresa para esta importante fase social.
Ainda dentro do assunto de segurança,
trouxemos uma leitura ampla sobre as
mudanças na ﬁscalização de prédios pelo
Corpo de Bombeiros. Conﬁra também os
passos do eSocial e não perca os prazos.
Para todos os momentos, conte
sempre com o apoio da Associação Comercial. Continue acompanhando nossas
atividades e participe de projetos que oferecemos, como a Assessoria Empresarial, para sua empresa se desenvolver ainda mais.
Boa leitura!

Ricardo Teberga
Presidente
da ACEG

Humana
No mesmo endereço

Veterinária

www.byoderma.com.br
Guaratinguetá - Rua: São Francisco, 334 - Centro
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ACONTECEU
01. A Associação Comercial sediou a
reunião Facesp RA-6 do grupo local,
correspondendo às cidades circunvizinhas,
e foi conduzida pelo vice-presidente da
regional José Antônio Saud Júnior e pelo
presidente da ACEG, Ricardo Teberga.
02. A vice-presidente da Associação,
Silmara Bitencourt, foi homenageada no
Show das Cantoras de Guaratinguetá,
evento promovido pela Secretaria de Cultura que condecora mulheres de importante papel na cidade. 03. A vice Silmara
Bitencourt e a tesoureira Beatriz Bonini
representaram a Associação Comercial em
evento na Escola de Especialistas da Aeronáutica. Na foto ao centro, o comandante
da EEAR, Brigadeiro do Ar Valdir Eduardo
Tuckumantel Codinhoto. 04. Os colaboradores da ACEG estão em ritmo de
festa! Rosângela e Fábio completam neste
mês, respectivamente, 4 e 13 anos de casa.
Que venham mais comemorações!
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05. O encontro Café & Negócios reuniu as
empresas para discutir sobre o comércio
varejista e sua evolução até os dias atuais. A
cada mês, novos temas são trazidos para
promover a reﬂexão dos empresários.
06. A QI - Treinamento e Consultoria
atendeu a Campiolo Fardas em mais uma
Assessoria Empresarial, projeto que possui
atendimento mensal com orientações
gratuitas aos associados da ACEG.
07. Novamente pelas ruas da cidade, o
Sebrae Móvel levou atendimento gratuito
para micro e pequenas empresas, que
também contou com a ACEG em consultas
SCPC para MEI. 08. A Cooperativa Sicredi
organizou o primeiro encontro de
comemoração ao Dia do Jornalista,
reunindo diferentes proﬁssionais da região
para reunião e jantar. 09. O conselheiro da
Associação Comercial, Frank Lincoln
Gusmão, prestigiou o lançamento
e apresentação do livro fotográﬁco
"Avifauna da EEAR", do Capitão Celso
Molinari, na Escola de Especialistas da
Aeronáutica. 10. Em solenidade na
Câmara Municipal, o Núcleo MMDC Heróis
de Guaratinguetá condecorou dois
notórios policiais por seus serviços ao
município, sendo eles: o Tenente-coronel
Hélcio da Silva Vieira, comandante do 23º
Batalhão de Polícia Militar do estado de São
Paulo (BPM/I); e o Capitão PM Wagner
Guimarães, comandante da Companhia de
Guaratinguetá. À mesa, o conselheiro
Frank Lincoln Gusmão esteve representando a ACEG. 11. O Circuito Sesc
de Artes voltou à cidade com nova
programação e atividades gratuitas, sendo
realizada na quadra de esportes da APAE
Guaratinguetá.

EM PAUTA

eSocial: anote os
próximos passos

O

cronograma do eSocial
2019 é um dos principais
itens ao qual os proﬁssionais de contabilidade devem ﬁcar
atentos. As novidades previstas para serem
implantadas ao longo do ano contemplam
pequenas, médias e grandes empresas.
Desde meados de abril, a segunda
fase de implantação do eSocial para as
empresas optantes do Simples Nacional
encontra-se disponível. Nesta etapa, as
empresas devem informar os dados dos
trabalhadores e seus vínculos com a
empresa.
Segundo a Secretaria do Trabalho
do Ministério da Economia, dentro do
grupo com 3 milhões de empresas
optantes pelo Simples Nacional estão:
Pessoa Física (exceto domésticos), produtores rurais pessoas físicas e entidades sem
ﬁns lucrativos.
O passo seguinte dessas empresas
no eSocial será em julho deste ano, quando

elas deverão informar os chamados
eventos periódicos, conforme informado
abaixo.
Desde abril estão disponíveis os
módulos simpliﬁcados Web referentes ao
Microempreendedor Individual (MEI) e ao
Segurado Especial, bem como o módulo
Web Geral para os empregadores pessoas físicas. Os usuários destes módulos
poderão registrar os eventos ocorridos
entre os dias 10 e 15 de abril de 2019,
retroativamente, sem risco de penalidade
por atraso.
PRAZOS PARA 2019:
· 2ª fase - cadastros dos trabalhadores - de
10 de abril de 2019 a 30 de junho 2019.
· 3ª fase - fechamento da folha de
pagamento - de 10 de julho de 2019 a 30
de setembro de 2019.
· 4ª fase - inclusão dos eventos de saúde e
segurança - a partir de 01 de julho de 2020.
Órgãos públicos e organizações
internacionais
Para estes integrantes do grupo 4
não há novidades para este ano, apenas a
partir de 2020. É importante que essas

entidades já comecem a se preparar.
· Janeiro/2020 – Cadastros do empregador
e tabelas.
Data a ser ﬁxada em ato normativo: Dados dos trabalhadores e seus
vínculos com as empresas, Folha de
pagamento, Substituição da GFIP para
recolhimento de contribuições previdenciárias.
Vale lembrar que o eSocial é uma
ferramenta menos burocrática que uniﬁca
a prestação, por parte do empregador, de
informações relativas aos empregados,
enviadas em um único ambiente ao
governo federal.
Fontes: Blog Sage e Diário
do Comércio (via Agência Brasil)

EM PAUTA

Mudanças na ﬁscalização de
ediﬁcações já estão em vigor

E

m visita à Associação
Comercial e Empresarial de
Guaratinguetá, o Sargento
Wesley do Corpo de Bombeiros Militar do
município apresentou algumas novidades
da ﬁscalização de ediﬁcações e de áreas de
risco que começaram a valer desde o início
de abril. Uma das mudanças é a
intensiﬁcação dessas operações também
aos prédios comerciais em funcionamento
na cidade. Agora, passa a ser um órgão
ﬁscalizador, que pode, inclusive, punir.
O poder de ﬁscalização foi
regulamentado pelo Decreto nº 63.911, de
10 de dezembro de 2018.
Os objetivos de uma ﬁscalização
são veriﬁcar o cumprimento das medidas
de segurança contra incêndio, e também
veriﬁcar se a ediﬁcação possui licenças
válidas (CLCB e AVCB) e se os sistemas de
proteção estão em perfeitas condições de
funcionamento.
O Certiﬁcado de Licenciamento
(CLCB) é o documento exigido para
estabelecimentos com atividades de baixo
risco e que se enquadram dentro das
normas estaduais, como ter até 750 metros
quadrados e até três pavimentos. Nos
demais casos, é exigida a apresentação de
projeto técnico e, ao invés do certiﬁcado, o
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros
(AVCB).
Com essa mudança, a intenção é
diminuir a burocracia e aumentar a
segurança. Somente em 2018, por
exemplo, o Corpo de Bombeiros atendeu a
55 mil incêndios.
Por este motivo e para que o
estabelecimento esteja seguro para todos,
aprender os passos para a regularização é
peça fundamental para evitar transtornos
futuros, como acidentes pessoais e
prejuízos patrimoniais.
Somente bombeiros militares

poderão ﬁscalizar os estabelecimentos,
estando devidamente identiﬁcados,
fardados e munidos de ordem de
ﬁscalização, cuja veracidade pode ser
comprovada eletronicamente como uma
medida de segurança. A ordem estará
identiﬁcada por QR Code, contendo o
nome do agente, a data e o local a ser
realizada a ação.
Todas as ediﬁcações, exceto as
residências unifamiliares (casas térreas e
sobrados), necessitam estar regularizadas
junto ao Corpo de Bombeiros, tais como:
· Edifícios residenciais;
· Comércios e escritórios;
· Armazéns e depósitos;
· Escolas e faculdades;
· Hotéis e shopping centers;
· Bares, restaurantes e casas noturnas;
· Clínicas e hospitais;

· Cinemas e teatros;
· Indústrias e etc.
D e n t re a s p e n a l i d a d e s , a s
ediﬁcações irregulares poderão receber
advertência, multas de 10 a 10.000 UFESP,
cassação da licença, e até interdição do
imóvel.
Via Fácil Bombeiros
É um sistema informatizado
destinado a padronizar, aperfeiçoar a
gestão e melhorar a qualidade do Serviço
de Segurança contra Incêndio prestado
pelo Corpo de Bombeiros.
Com esse sistema o interessado
pode solicitar pela internet a regularização
da sua ediﬁcação, realizar o recolhimento
de taxas, imprimir os relatórios de
análise/vistoria e acompanhar o
andamento dos serviços prestados pelo
Corpo de Bombeiros na área de segurança
contra incêndio direto de sua residência ou
escritório, até a emissão das licenças.
Também por meio desse sistema
informatizado, pode-se consultar se a
ediﬁcação de interesse possui licença válida
do Corpo de Bombeiros.
Cadastro
O login para acesso ao sistema
deve ser feito no portal do “Via Fácil
Bombeiros” na internet no endereço
https://viafacil2.policiamilitar.sp.gov.br
clicando em "Não possuo cadastro".
Havendo dúvidas, contatar o Serviço de
Segurança contra Incêndio responsável
pelo serviço técnico da região. Os
endereços, números de telefone e e-mail
estão disponíveis em nosso site na internet
(www.corpodebombeiros.sp.gov.br) na
a b a S e g u ra n ç a C o n t ra I n c ê n d i o /
Instruções para Regularização).
Todas as informações sobre as
mudanças da ﬁscalização de ediﬁcações,
entre outras, podem ser consultadas no
site.

Visita do Sargento Wesley do Corpo de Bombeiros / Crédito: Assessoria de Imprensa ACEG

EM PAUTA

A

LGPD – Lei Geral de
P ro t e ç ã o d e D a d o s –
13.709/2018 – estabelece
que toda empresa que de alguma forma
coleta, armazena e ou compartilha dados
pessoais terá que respeitar as regras da
referida lei, sendo certo que há penalidades
pesadas, incluindo multas, para o seu não
cumprimento. Além disso, um usuário que
se sinta prejudicado poderá também solicitar uma reparação por danos morais, pois
os dados pessoais fazem parte dos direitos
da personalidade, protegidos pela nossa
Constituição Federal e pelo Código Civil.
Segundo o artigo 5º da referida
lei, dado pessoal é toda informação
relacionada a uma pessoa natural que
identiﬁque ou permita identiﬁcar essa
pessoa. No mesmo sentido, considera
dado pessoal sensível aquele que diga
respeito a “dado pessoal sobre origem
racial ou étnica, convicção religiosa,
opinião política, ﬁliação a sindicato ou a
organização de caráter religioso, ﬁlosóﬁco
ou político, dado referente à saúde ou à
vida sexual, dado genético ou biométrico,
quando vinculado a uma pessoa natural”.
A lei considera que é importante
regulamentar o uso que a empresa ou a
entidade dará aos dados pessoais, principalmente, os sensíveis. O tratamento é permitido conforme as hipóteses indicadas no
artigo 7º da lei: por consentimento do titular; pela administração pública para a execução de políticas públicas; para a realização de estudos por órgão de pesquisa,
garantido o anonimato; para o exercício
regular de direitos em processo judicial,
administrativo ou arbitral; para a tutela da
saúde em procedimentos com esse ﬁm;
para a proteção de crédito quando o caso.
O artigo 14 revela os cuidados
mais especíﬁcos aplicáveis aos menores de
idade. Deverá ser observado em todos os
casos o “melhor interesse da criança e do
adolescente”, inclusive, exigindo-se o
consentimento especíﬁco e em destaque
dado por pelo menos um dos pais ou
responsável (por exemplo, previsto em
cláusula contratual existente em contrato
assinado por estes). Aqueles que gerenciam dados pessoais de menores de idade
deverão manter pública a informação sobre
os tipos de dados que coleta, a sua forma
de utilização e os procedimentos existentes
para a proteção dos direitos do titular.
O artigo 52 deﬁne as sanções
administrativas a que estão submetidas as
empresas obrigadas ao gerenciamento dos
dados pessoais que vai da advertência e
indicação de prazo para adotar as medidas
corretivas até mesmo a aplicação de multa
que pode chegar a 2% do faturamento da
empresa e ainda multa diária para corrigir
as falhas encontradas, entre outras
medidas, inclusive, não impedindo que o
prejudicado possa buscar medidas judiciais
cíveis ou criminais de forma independente.
Além de outros, a existência de um
programa de proteção de dados, a boa fé, a
busca pela solução do problema etc, será
utilizado como fonte de redução das
penalidades previstas na lei.
Uma escola coleta informações
pessoais no requerimento de matrícula, na

Sua empresa é obrigada a criar um
programa de proteção de dados?
*publicado originalmente no boletim informativo do site do escritório.

ﬁcha médica e no contrato de prestação de
serviços, bem como no eventual cadastro
do aluno no âmbito da assistência social,
por exemplo. O clube recreativo coleta
dados pessoais no cadastro dos sócios e
dependentes. Ambos, clube e escola, coletam, armazenam e podem usar essas
informações em diversos cenários. Precisam então criar um “plano de proteção de
dados pessoais”. Uma associação, ao cadastrar seus associados, igualmente coleta
dados pessoais, armazena e pode utilizálos. Uma loja efetua a coleta de dados pessoais no cadastro de seu crediário. Um

condomínio coleta informações de seus
usuários e até mesmo dos frequentadores
esporádicos. Escritórios de contabilidade
ou o próprio setor do “departamento
pessoal” das empresas também coletam
dados. Ou seja, muitas empresas estão,
com maior ou menor complexidade,
envolvidas neste cenário e a partir de 2020
podem ser cobradas das exigências que a
lei mencionada traz.
Em síntese as empresas obrigadas
pela lei poderão seguir o seguinte roteiro
para a criação da sua política de controle e
gerenciamento de dados.

1 – Criar uma estrutura de “Governança de Dados” na instituição ou na empresa, que criará e
gerenciará o “plano de proteção de dados” e quem são os responsáveis na empresa para
implantar e monitorar o seu funcionamento, podendo inclusive delegar essa atividade para
prestadores de serviços terceirizados, como os advogados que possuam a expertise e a
estrutura necessária;
2 – Criar e preservar, conforme o “plano de proteção de dados”, um inventário completo da
localização, do armazenamento e do ﬂuxo de dados pessoais, inclusive, classiﬁcando tais
informações conforme os padrões previstos na legislação, sobretudo, acerca da sensibilidade
dos dados;
3 – Implantar uma “política de privacidade de dados” conforme os requisitos legais e adaptada
à realidade da empresa ou instituição, sobretudo para mitigar os riscos operacionais de danos
aos indivíduos;
4 – Criar e sustentar “procedimentos operacionais” internos que garantam a privacidade de
dados às suas operações e o gerenciamento dos riscos de exposição indevida;
5 – Criar e fazer cumprir um “cronograma de treinamento e comunicação contínua” para
promover o respeito e a conformidade com as regras internas e externa aplicáveis à proteção
dos dados pessoais e a mitigação de riscos operacionais;
6 – Criar procedimentos para garantir que as “contratações com terceiros ou parceiros”
respeitará as regras existentes e dentro dos limites aceitáveis na legislação;
7 – Preparar “mecanismos de avisos” para seus clientes ou usuários apontando a sua política de
privacidade de dados, inclusive, garantindo que isso esteja previsto em seus contratos, termos
de uso ou documentos aﬁns;
8 – Atender as “reclamações, solicitações e requerimentos” feitos por seus clientes e usuários,
inclusive, com facilitação de contato via canais de comunicação com a empresa;
9 – Monitorar a inserção da política de controle de dados em todas as “novas atividades”, novos
procedimentos ou mudanças na organização garantindo que em todas elas a proteção seja
respeitada de forma adequada;
10 – Apurar e corrigir violações, mantendo um “sistema de denúncia, de controle e de
investigação” em relação a incidentes relacionados à privacidade de dados;
11- Acompanhar, monitorar e “medir” cotidianamente a efetividade dos procedimentos e
controles internos, demonstrando-se com isso que as práticas operacionais estão em
conformidade com a política de privacidade de dados.

A lei obriga a empresa a manter
uma pessoa responsável pelo programa,
seja ou não funcionário, tenha ou não
vínculo direto com a empresa. A empresa
deverá criar um grupo que será formado
por um controlador, um operador e um
encarregado do tratamento dos dados
pessoais dentro da empresa. É preciso se
organizar!Enﬁm, é preciso antecipar esse

passo! Não é possível ﬁcar parado! Procure
um proﬁssional da área jurídica de sua
conﬁança que possa lhe dar esse suporte.
Luis Fernando Rabelo Chacon
CMO Advogados - OAB SP 12.724
(12) 3152.2009 / www.cmo.adv.br

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
- 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
- Boa Vista SCPC
(Serviço Central de
Proteção ao Crédito)

Para mais informações sobre os
serviços ACEG, acesse o site
www.aceguartingueta.com.br ou
ligue para (12) 3128.2200 ou
3128.2205.

Orientações para sua
empresa crescer!

A

Associação Comercial
e Empresarial de Guaratinguetá tem a dica
para você, associado, que deseja o
desenvolvimento para sua empresa.
Se possui diﬁculdades e não
sabe como resolver, venha conversar
com quem entende e pode ajudá-lo
a solucionar. A equipe da QI Treinamento e Consultoria tem as
melhores dicas e orientações de
d iferentes ramos, como vendas,
compras, ﬁnanças, recursos humanos,
processos de gestão e muito mais.
Realizada nas últimas quintasfeiras de cada mês, a Assessoria
Empresarial é um projeto totalmente

Já economizou hoje?
Associados, funcionários e dependentes:
Utilizem a rede de vantagens de descontos ACEG.
www.aceguaratingueta.com.br/redevantagens
Associado:
Faça parte dessa rede você também!

gratuito e que visa o seu crescimento e sua
preparação no mercado atual. Os
atendimentos podem ser feitos com os
colaboradores de sua empresa, com o foco
no aperfeiçoamento e no atendimento ao
cliente, e também com o gestor. Desta
forma, a estrutura da equipe cresce junta e
uniforme.
O plantão de atendimento ocorre
no período da manhã, das 09h às 12h. O
serviço é exclusivo aos associados e
pode ser agendado com semanas de
antecipação. Agende agora mesmo pelos
telefones (12) 3128-2200 e 3128-2215 ou
pelos e-mail: eventos@aceguaratingueta.
com.br ou jornalismo@aceguaratingueta.
com.br.

Rede de Descontos
e Vantagens

AGENDA
ESPECIAL DIA DAS MÃES
Atividades, atração musical e sorteio de
brindes
Data: 11 de maio
Horário: a partir das 8h30
Local: Praça Conselheiro Rodrigues Alves
Informações: (12) 3128.2215
Realização: Rádio Metropolitana e ACEG
ASSESSORIA EMPRESARIAL
Data: 16 de maio
Horário: 9h às 12h
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: 8,15,22 e 29 de maio
Horário: 15h às 17h
Objetivo: capacitar e reciclar associados na
utilização do sistema online da Boa Vista
SCPC.
Local: Salão Social ACEG
Valor: gratuito
Informações: (12) 3128.2200

CHORO NO MUSEU*
Data: 04 de maio

OFICINA: FLUXO DE CAIXA
Info: 10 de maio | 14h às 17h | Gratuito

ENCONTRO DE ARTESÃOS *
Data: 10 e 11 de maio

OFICINA: GANHE MERCADO
Info: 16 de maio | 14h às 17h | Gratuito

FLIG – FESTA LITERÁRIA DE
GUARATINGUETÁ*
Data: 24 a 26 de maio

OFICINA: COMEÇAR BEM –
FORMALIZAÇÃO
Info: 09 de maio | 10h às 12h | Gratuito

ESTAÇÃO CULTURAL - SARAU DA
DIVERSIDADE *
Data: 26 de maio

Local: Sebrae Guaratinguetá (Av. João
Pessoa, 1325 – Pedregulho)
Informações e inscrições: (12) 3128.9600
(opção 4

*Realização: Secretarias de Cultura e de
Turismo de Guaratinguetá
Programações completas
/CulturaGuaratingueta – (12) 3122.4058
/turismoguaratingueta – (12) 3132.7276
SEBRAE
OFICINA: ATENDIMENTO AO CLIENTE
Info: 30 de maio | 18h às 22h | R$ 80,00

Para conhecer demais atividades da ACEG e de
parceiros, acesse nossa agenda online:
http://www.aceguaratingueta.com.br/calendario

CALENDÁRIO

MAIO
01 - Dia do Trabalho
10 - Antevéspera Dia das Mães
11 - Vésp. Dia das Mães e 1º Sábado
após o 5ºdia útil

1 2 3
5 6 7 8 9 10
12 13 14 15 16 17
19 20 21 22 23 24
26 27 28 29 30 31

4
11
18
25

Horário de Funcionamento
Das 9 às 22h
Das 9 às 18h
Das 10 às 18h
Das 9 às 21h
Das 9 às 13h
Das 10 às 20h

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

NOVOS ASSOCIADOS
O associativismo é a bandeira
para uma sociedade de resultados!

Drogaria Ultra Popular
(19) 99661.1907
Jéssica Alimentos
(12) 3126.8883

ESPAÇO SOCIAL

Meninas de ouro de
Guaratinguetá no
Special Olympics 2019

A

conteceu de 14 a 21 de
março de 2019 em Abu
Dhabi, Emirados Árabes, o
“Mundial da Special Olympics”, o segundo
maior evento esportivo e humanitário do
mundo. Nesta edição participaram 7.000
atletas de 200 países em 24 esportes
olímpicos sancionados oﬁcialmente e
sendo apoiado por mais de 20.000
voluntários. O Brasil competiu em 8
modalidades: Atletismo, Bocha, Tênis de
campo, Natação, Águas abertas, Ginástica
Rítmica, Futsal e Vôlei de praia.
A Special Olympics é um
movimento global sem ﬁns econômicos,
que por meio de treinamento esportivo e
competições de qualidade, melhora a vida
de pessoas com diferentes capacidades
intelectuais. Além das modalidades
individuais e coletivas, oferece também
modalidades uniﬁcadas, onde atletas com
deﬁciência formam equipes com atletas
parceiros (que não tem deﬁciência
intelectual), sendo essa, uma forma de
promover efetivamente a inclusão através
do esporte.
A Delegação brasileira participou
do mundial com 51 integrantes, sendo
atletas com deﬁciência intelectual e atletas
parceiros, técnicos, delegados e equipe
médica. Guaratinguetá se fez presente
nesta Delegação na modalidade de
Ginástica Rítmica com a presença de
quatro atletas e da Técnica Elisete de
Andrade Leite que fazem parte do Projeto
de GR Adaptada do município. A equipe
brasileira viajou com patrocínio da
MUBADALA, empresa de investimentos de
Abu Dhabi.
A Equipe de Ginástica Rítmica do
Brasil, que foi formada exclusivamente por
atletas de Guaratinguetá (Ana Laura,
Mayra, Myriã e Amanda) fez bonito e
conquistou as seguintes medalhas:
Ginástica Rítmica: Três Medalhas de Ouro –
1 Fita e 1 Bola (Ana Laura) – 1 ﬁta (Myriã),
Uma Medalha de Prata – Corda (Ana Laura
), Três 4º lugares - 1 Bola (Mayra), 1 bola
(Myriã) 1 Fita (Mayra), Um 6º lugar - 1 Bola

IMPOSTO DE RENDA 2019

(Amanda ), Quatro 7º lugares, 1 All around
(Ana Laura), 1 corda (Myriã), 1 corda
(Mayra) e 1 corda (Amanda), um 8º lugar Arco (Ana Laura).
Em reconhecimento ao sucesso
alcançado pelas nossas meninas da
Ginástica Rítmica, a APAE de Guaratinguetá
em parceria com o Buriti Shopping, a
fotógrafa Débora Almeida e com apoio da
Stylu Design, está promovendo a exposição
de fotos “MENINAS DE OURO”. São 48
fotos cedidas pela técnica Elisete Leite,
que retratam momento da competição e
também dos passeios que as meninas
ﬁzeram em Abu Dhabi. A exposição está
aberta à visitação no Buriti Shopping Guará
até 15 de maio.
Visite essa exposição e conﬁra o
sucesso da Equipe de Ginástica Rítmica de
Guaratinguetá no Special Olympics 2019.

MEGA FARMA
Disk MEDICAMENTOS
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

www.contabilguara.com.br

3126.4150 / 3126.4154

ENCONTRE

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

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

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

Revendedor Autorizado

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

(12) 3133-7088
loja@reidasbalancas.com

Quer divulgar seu negócio?
O email marke ng está ganhando grande espaço nas
opções de divulgação de ofertas, produtos, promoções
ou serviços, devido ao seu grande alcance e seu baixo
custo. Pacotes e preços acessíveis a par r de R$ 90

(12) 3301.0677 . 981518583 . contato@i9design.art.br
/i9designesolucoesgraﬁcas

