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Ricardo
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EXPEDIENTE

 Enfim chegou novembro, o 

mês que será marcado como um 

divisor de águas na trajetória do setor 

produtivo brasileiro. Nesta edição, o 

Empresário Moderno traz as principais 

informações sobre a Reforma Trabalhista 

que entrará em vigor no dia 11 de novem-

bro de 2017, com o objetivo de orientar os 

empresár ios  sobre as  mudanças 

trazidas pela nova legislação que, 

a l é m  d e  m o d e r n i z a r  e  a d e q u a r 

a legislação trabalhista brasileira, irá 

facilitar o relacionamento entre em-

presários e trabalhadores, valorizando a 

retomada do crescimento do nosso setor 

produtivo e contribuindo para a geração 

de postos de trabalho com regras que 

permitirão modalidades diferentes de 

contratação.

 Diante deste cenário, os resul-

tados do varejo devem seguir indicando 

retomada de crescimento, após quase 

três anos consecutivos de dificuldades. A 

contínua melhora das condições de 

crédito, renda e emprego das famílias 

também devem intens ificar essa 

retomada até o final do ano, mas para 

atingir os patamares de consumo 

registrados antes da crise será necessária 

a recuperação efetiva da confiança 

do consumidor ,  que somente se 

concretizará com o fim da crise no cenário 

político e o prosseguimento das reformas 

estruturais.

 Nesta edição, o Empresário 

Moderno também traz informações 

relevantes sobre a obrigatoriedade do 

eSocial Empresas, a partir de janeiro de 

2018, e também sobre a parceria firmada 

com a Semetra Assessoria Empresarial 

para atender as necessidades do 

empresariado local na área de Segurança 

e Medicina do Trabalho.

 Ainda em novembro, a ACEG 

promoverá duas importantes ações na 

cidade de Guaratinguetá – o “Recicla 

Centro” e o início da campanha “Natal 

Mega Premiado” .  O programa de 

conscientização no descarte de resíduos 

no centro comercial será retomado na 

primeira quinzena de novembro. O 

objetivo da ação educativa é promover a 

cultura da reciclagem nas empresas e 

manter o centro comercial o mais limpo 

possível, principalmente neste período 

de aumento da demanda de produção de 

resíduos nas empresas.

 A campanha de Natal da Asso-

ciação Comercial e Empresarial de 

Guaratinguetá faz parte das nossas 

estratégias de fomento da economia 

local e terá início no dia 20 de novembro. 

Todas as empresas guaratinguetaenses 

poderão se juntar a nós nesta ação 

promocional que aproxima clientes de 

toda região ao varejo local. Pensando 

nisso, preparamos uma campanha com 

38 oportunidades de ganho para premiar 

um número maior de consumidores.

 Aproveito a oportunidade tam-

bém para parabenizar a Rede Lojas 

Teddy pelos 20 anos e a empresa Guará 

Motor pelos 50 anos de contribuição ao 

desenvolvimento local. Em nome desta 

casa de empresários, os nossos sinceros 

agradecimentos por tudo que fizeram, 

fazem e continuarão fazendo por nossa 

Guaratinguetá.

 Por fim, desejo bons negócios 

a todos neste final de ano e coloco a 

ACEG à disposição para auxiliar no 

desenvolvimento de sua empresa.

WWW.YAZIGI.COM.BR/GUARATINGUETA

AV. CARLOS REBELO JR, 205 - VILA PARAÍBA - GUARATINGUETÁ/SP     (12) 3125.6654

VOCÊ CIDADÃO DO MUNDO

O YÁZIGI LEVA VOCÊ A UM
UNIVERSO DE OPORTUNIDADES!
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SEMANA DAS CRIANÇAS:  01. Equipe Magic Eventos e 
Palhaço Bolão brincando com as crianças da Creche 
Chico Xavier. 02. Apresentação das crianças e jovens do 
Projeto Guri 03. O secretário de turismo, Felício Murade, e 
o presidente da ACEG, Ricardo Teberga, prestigiaram o 
evento promovido pela ACEG em parceria com a 
Secretaria de Turismo. A associação agradece a todos os 
parceiros que contribuíram para o sucesso do evento: 
Lojas Teddy, SERVEQUENTE, Se-an Junior, O Boticário, 
Lojas Calsul, Universal Jóias, Imunocenter, Regis 
Papelaria e Buffet Vilma 04. Em outubro, as colaboradoras 
Natália e Silvia completaram 1 ano e 14 anos, 
respectivamente, de dedicação aos trabalhos da ACEG. 
Estar junto a vocês contribuindo para o desenvolvimento 
da cidade, é um orgulho para todos nós 05. Reunião entre 
re-presentantes da ACEG, Sebrae, Senac e Sincomercio 
dá continuidade em ações coordenadas para o desenvol-
vimento de Guaratinguetá 06. Psicóloga da ACEG, Camila 
Miranda, ministrou palestra sobre o Mercado de Trabalho 
durante 22ª Semana de Tecnologia da FATEC 
Guaratinguetá 07. As colaboradoras da ACEG – Camila, 
Gisele e Pamela, visitaram os alunos do PET Trampolim 
do SENAC Guaratinguetá, a fim de partilhar as 
experiências profissionais 08. Reunião mensal dos 
diretores e conselheiros da ACEG discute estratégias da 
gestão para este final de ano 09. Argus recebeu a equipe 
ACEG na RM Vale TI 2017  10. Beatriz, Edluce, Felipe, 
Silmara, Ricardo, Fábio e Marcelo em reunião da RA6, que 
aconteceu durante a RM Vale no Parque Tecnológico 11. 
Stand da ACEG ofereceu serviço gratuito na Expo Isa Vale 
Section – Indústria 4.0, que aconteceu no Recinto de Ex-
posições em Guaratinguetá  12. Ricardo, Rana, Marcelo, 
Marcus, Patrick e Lazaro durante abertura oficial da Expo 
Isa Vale Section – Indústria 4.0 13 Diretora Beatriz e funci-
onárias prestigiando ação de outubro rosa, uma parceria 
entre ACEG, Certho, Santa Casa e fotógrafa Márcia Ponte.

01. 02. 03.

04. 05.

06. 07.

08. 09. 10.

11. 12. 13.
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EM PAUTA

Campanha de Natal da ACEG começa no dia 20 de novembro

ACE Guaratinguetá

 Campanha de Natal da Asso-

ciação Comercial e Empresarial 

de Guaratinguetá (ACEG) terá início 

no próximo dia 20 de novembro e 

segue até o dia 13 de janeiro de 2018, 

quando será realizado o sorteio, 

às 12 horas, na Praça Conselheiro 

Rodrigues Alves.

 Segundo o pres idente da 

Entidade, Ricardo Teberga, a campanha 

“Natal Mega Premiado” faz parte das 

estratégias de crescimento e fomento da 

economia local, durante o melhor 

período de vendas para o comércio 

varejista.

 Este ano, a ação promocional 

oferecerá 38 oportunidades de ganho 

para os clientes que prestigiarem as 

empresas participantes, totalizando mais 

de 15 mil reais. Por isso, lembre-se 

de pedir seus cupons, preencher 

corretamente e depositar nas urnas 

até as 11 horas do dia 13 de janeiro. 

O regulamento da campanha e a 

l ista das lojas participantes estão 

disponíveis no site da ACEG (www.

aceguaratingueta.com.br).

 “É uma grande oportunidade 

para as lojas atraírem novos clientes 

nesse período marcado por grande mo-

vimentação de quem procura o melhor 

presente para os familiares e amigos. 

Nossa expectativa é positiva, e nosso 

comércio deve continuar apresentando 

resultados de recuperação”, disse o 

presidente da ACEG, Ricardo Teberga.

 Todas as  empresas loca is 

podem participar desta campanha 

promocional, com vantagens exclusivas 

 Associação Comercial e Em-

presarial de Guaratinguetá (ACEG) 

reinicia programa de conscientização 

para combater o descarte irregular 

dos resíduos recicláveis e não reciclá-

veis no centro da cidade, em parceria 

com o Conselho Consultivo Comunitá-

rio (CCC) da BASF e o Serviço de Sanea-

mento de Água, Esgoto e Resíduos de 

Guaratinguetá (SAEG).

 A partir da primeira quinzena de 

novembro, o projeto “Recicla Centro” será 

retomado no comércio guaratingueta-

ense. O objetivo da ação educativa é 

promover a cultura da reciclagem nas 

empresas, beneficiando o meio ambiente 

e gerando riqueza para os coletores de 

ACEG retoma programa de conscientização no 
descarte de resíduos no centro comercial

materiais recicláveis.

 A coleta dos resíduos úmidos 

acontece de segunda a sexta-feira, no 

período noturno. Portanto, a partir das 18h 

os comerciantes e moradores podem 

retirar seu lixo de dentro do seu estabele-

cimento para ser coletado, evitando assim 

o acúmulo de resíduos nas calçadas e 

lixeiras durante o horário comercial.

 Dessa forma, será reduzido o 

odor, a possibilidade de cães rasgarem os 

sacos de lixo e o aparecimento de animais 

peçonhentos. O presidente da ACEG, 

Ricardo Teberga, destaca que a Vigilância 

Sanitária e a Prefeitura estarão obser-

vando os locais que sofrem de depósito 

indevido e fora de horário, a fim de advertir 

inicialmente os estabelecimentos e 

multar se o problema persistir. O principal 

problema da coleta seletiva tem sido a 

mistura dos resíduos úmidos com os 

recicláveis e o descarte nas calçadas. A 

coleta seletiva será realizada pelos 

coletores da Cooperativa Amigos do Lixo 

dentro dos estabelecimentos, a partir das 

8h, de segunda a sexta-feira.

 “Pedimos a colaboração de to-

dos comerciantes e funcionários. Não dei-

xem os resíduos recicláveis do lado de fo-

ra, guardem dentro do estabelecimento 

para que os coletores da Cooperativa 

Amigos do Lixo ou qualquer outro autô-

nomo retirem dentro do estabele-

cimento”, disse Ricardo Teberga.

para as empresas associadas. 

 Para mais informações e a-

quisição de cupons, entre em contato 

com Gisele Andrade pelos telefones 

(12) 3128-2217 / 3128-2200 ou pelo e-mail 

comercial@aceguaratingueta.com.br.

Prêmios

- Smart TV 43" LED FHD AOC

- Refrigerador Duplex Consul

- Notebook Positivo

- Smartphone Samsung Galaxy J7 
Prime

- Home Theater Philco

-  Bicicleta Aro 26

- Lavadora de alta pressão Wap 
Ágil

- Purificador de Água Latina

- Fogão Piso Esmaltec

- Forno Micro-ondas Midea Liva

- Lavadora de Roupas Lavamax

- Forno Elétrico Philco

- Fritadeira Elétrica Mondial

- Panela Elétrica de Pressão 
Mondial

- Caixa de Som Multi-Uso

- Depurador de Ar Sugar 
Colomarq

- Ventilador de Coluna Mondial

- Extrator Profiss. Mondial

- Aspirador Philco

- Churrasqueira Elétrica Britânia

-  Pipoqueira Britânia

- Panela Elétrica de Arroz Mondial

- Cafeteira Britânia

- Chapinha Gama

- Secador Britânia

- Sanduicheira Ultra

- Batedeira Ultra

- Liquidificador Mondial

- Espremedor de frutas Mondial

- Ferro Britânia

- Vale Compras - R$ 500,00

- Vale Compras - R$ 500,00

- Vale Compras - R$ 500,00

- Vale Compras - R$ 500,00

- Vale Compras - R$ 500,00

- Vale Compras - R$ 500,00

- Vale Compras - R$ 500,00

- Vale Compras - R$ 500,00
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ACEG celebra conquista de duas 
empresas associadas

ACE Guaratinguetá

 Diretores e conselheiros da 

Associação Comercial e Empresarial 

de Guaratinguetá (ACEG) estiveram 

presentes em duas importantes 

celebrações do varejo regional – a 

h o m e n a g e m  p e l o s  2 0  a n o s  d e 

fundação da Rede Lojas Teddy e a 

cerimônia em comemoração aos 50 

anos da concessionária Guará Motor.

 A Câmara Municipal de Guara-

tinguetá aprovou por unanimidade que 

fosse concedida a homenagem ao 

senhor Jorge Issa, em comemoração à 

trajetória de sucesso de uma empresa 

que rapidamente comemorou duas 

décadas de história na região. A cerimônia 

contou com a presença de empresários, 

amigos, familiares e colaboradores 

das Lojas Teddy, organização que 

apresentou crescimento contínuo nos 

últimos anos, não à toa figura entre as dez 

maiores contribuintes do ICMS em 

Guaratinguetá e continua em processo 

de expansão.

 Criada em 1997 em Guaratin-

guetá, a rede conta com 12 lojas no Vale 

do Paraíba e 415 funcionários, sendo que 

32% dessa força de trabalho estão 

concentradas em Guaratinguetá (no 

centro de distribuição, no escritório 

central e nas lojas do Centro e Shopping).

 “Eu lembro que o trabalho ainda é 

uma das maiores coisas da vida e o maior 

remédio material e mental que existe. 

Quero agradecer a Deus. Recebi sempre 

muito mais do que pedi”, afirmou o 

proprietário da Rede Lojas Teddy e 

conselheiro nato da ACEG, Sr. Jorge Issa.

 O imponente ingrediente do 

sucesso profissional – o trabalho com 

paixão e dedicação – também se fez 

presente no último dia 13 de outubro, 

quando a cidade celebrou os 50 anos de 

fundação da empresa Guará Motor. A 

cerimônia ficou marcada por uma série de 

homenagens aos conselheiros, diretores 

e colaboradores da Guara Motor.

 Estiveram presentes na festa o 

superintendente do banco Safra, Carlos 

Augusto Carneiro, o Coordenador de 

vendas da Dizal no Vale do Paraíba e 

representante da ASSOBRAV (Asso-

ciação Brasileira dos Distribuidores 

Volkswagen), Lucas Bento Santos, o 

diretor de desenvolvimento da Rede 

Volkswagen, Alexandre Abelleira, o 

diretor comercial da Guara Motor, Gilbert 

Soliva, o diretor presidente da empresa e 

prefeito da cidade, Marcus Soliva, além 

de autoridades locais, amigos, familiares 

e colaboradores da concessionária.

 Fundada em outubro de 1976, 

pelo saudoso Senhor Augustin Soliva, a 

empresa também tem a sua matriz 

instalada em Guaratinguetá, com filiais 

em Aparecida e Lorena. “Em nome da 

cidade e do setor produtivo local, os 

nossos sinceros agradecimentos por tudo 

que estas duas empresas fizeram, fazem 

e continuarão fazendo por nossa cidade”, 

disse o presidente da ACEG, Ricardo 

Teberga.

Marcus Soliva, Ricardo Teberga, Celão, 
Jorge e Ivone Issa na Câmara Municipal

Autoridades presentes na homenagem
 às Lojas Teddy

Fabrício Dias, Ricardo Teberga e Jorge Issa
no aniversário de 50 anos da Guará Motor

Hélcio, Ana Lúcia, Ricardo, Gusmão 
e Aline na festa da Guará Motor

Júlio, Ricardo, Marcus e Paulo 
no evento da Guará Motor

Ricardo, Ivone, Jorge e Marcos (Bigode)
na Câmara Municipal
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Reforma trabalhista
O que o empresário precisa saber?

 O tema da Reforma Trabalhis-

ta tem deixado muitos empresários 

preocupados com as mudanças que 

entrarão em vigor no dia 11/11/2017. 

Mas, pensando como empresário, 

como devo me posicionar diante dos 

contratos de trabalho firmados com 

minha equipe?

 Primeiramente, precisamos ter 

ciência que as leis são construídas e 

escritas com o objetivo de atender o 

espírito da época, do tempo, do clima 

intelectual e cultural do mundo. Há 74 

anos, quando nossa CLT entrou em vigor, 

éramos um país rural, com mais de 60% 

da população no campo. Estamos no 

século XXI, na época das tecnologias da 

informação, onde novos modos de 

t raba lhar e  empreender surgem 

constantemente. Adequar as normas às 

realidades e vontades humanas é 

essencial ao crescimento. A norma que 

atende a empresa multinacional não 

pode ser a mesma que atende o 

proprietário do açougue do bairro. 

Flexibilizar a norma, a ponto de equilibrar 

essas diferenças, se faz necessário.

 Diante deste cenário, encon-

tramos a Reforma Trabalhista, que traz 

um cunho econômico, flexível, valo-

rizando a retomada do crescimento do 

nosso país, que se encontra em um 

período delicado e sem credibilidade de 

investimento.

 Mesmo frente a esta realidade, o 

empresário deve se preparar para as 

mudanças trazidas pela nova legislação, 

buscando um apoio técnico jurídico, 

contábil, a fim de estudar o que é cabível 

em seu ramo de negócio. Vejamos alguns 

exemplos:

-  ACORDO DE COMPENSAÇÃO DE 

HORAS - o banco de horas poderá ser 

negociado com o empregado, com limite 

de 2 h/dia, compensando-se em 6 

meses.

- REGIME TRABALHO A DISTÂNCIA 

OU TELETRABALHO - prestados prepo-

nderantemente fora da empresa, com a 

utilização de tecnologias de informação e 

comunicação, deixam de ter o direito às 

horas extras.

- FÉRIAS - parceladas em até 3 períodos, 

sendo que um deles não poderá ser 

inferior a 14 dias corridos e os demais não 

poderão ser inferiores a 5 dias corridos e 

fica vedada a sua concessão até dois dias 

que antecede feriado ou dia de repouso 

semanal.

- CONTRATO DE TRABALHO - Poderá ser 

negociado entre as partes, dentro dos 

limites do art. 611-A, CLT e desde que o 

empregado receba igual ou acima de 2 

vezes o teto do INSS e tenha curso 

superior.

- RESCISÃO DO CONTRATO - Na extinção 

do Contrato do empregado com mais de 

1 ano na empresa, não será mais 

necessária a homologação no sindicato. 

O prazo para pagamento das verbas 

rescisórias unificou para 10 dias.

- RESCISÃO DE CONTRATO POR COMUM 

ACORDO - a empresa poderá acordar 

com o empregado a sua demissão, onde 

o aviso prévio e a indenização do 

FGTS serão devidos pela metade; o 

empregado poderá sacar 80% do FGTS 

d e p o s i t a d o  e  p e rd e r á  o  S e g u ro 

Desemprego.

- TERCEIRIZAÇÃO - todas as atividades 

da empresa poderão ser realizadas, 

mas o terceirizado não poderá ser 

subordinado ao tomador dos serviços, 

sob pena de ser considerada nula.

 A legislação trabalhista tem 

adequado às diversas realidades já 

vivenciadas nas empresas, onde a sua 

aplicação deve ser pautada, sob pena de 

não ser validada juridicamente. Qualquer 

mudança deve ser bem estudada, sob 

pena da ilusória vantagem trazer passivos 

trabalhistas.

 O nível de insegurança gerado 

pela reforma é muito alto e hones-

tamente ninguém sabe aonde ela vai nos 

levar. São diversas as contradições 

internas e são numerosos os contra-

ssensos. Há quem diga que os juízes 

"não vão aplicar a reforma". A frase é 

exagerada, mas revela a angústia que 

os juízes, advogados e profissionais 

do direito vivenciarão para lidar com 

uma lei aprovada a qualquer custo, 

repleta de buracos e de colisões com a 

Constituição.

 Diante esta realidade, neste 

período que antecede a sua vigência, 

os empresários devem se preparar 

tecnicamente para qualquer decisão, 

mesmo que seja para continuar como 

está.

 Que soprem os ventos e que 

partam as caravelas!

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

Dr. José Alberto
Barbosa Junior
Advogado e
Professor
Universitário

José Alberto Barbosa Junior
ADVOGADO   OAB/SP 220.654

Telefone: (12) 3301.4504   www.gomesbarbosa.adv.br
Rua Pref. Carlos Eugênio Marcondes, 70 - Salas 1B, 2B e 3B

Village das Palmeiras    Lorena/SP   CEP: 12600-648
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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

-  Locação de Sala

-  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

-  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

Sua empresa está preparada para a 

nova exigência da Receita Federal 

(eSocial)?

Conforme definido pela Receita Federal 

do Brasil (RFB), através do ATO DECLARA-

TÓRIO EXECUTIVO Nº. 5, de 17 de julho de 

2013, as empresas que declaram Imposto 

de Renda pelo LUCRO REAL serão obriga-

das a enviar dados de dezenas de eventos 

diferentes, dentre os quais, 8 eventos refe-

rem-se a Saúde e Segurança do Trabalho.

O que é o eSocial Empresas?

É um novo sistema de registro, elaborado 

pelo Governo Federal, para facilitar a ad-

ministração de informações relativas aos 

trabalhadores. Todas as informações cole-

tadas pelas empresas vão compor um 

banco de dados único, administrado pelo 

Governo Federal.

Qual é o cronograma para a implanta-

ção do sistema?

A implantação do sistema será realizada 

em duas etapas: a partir de 1º de janeiro 

de 2018, a obrigatoriedade de utilização 

d o  e S o c i a l  E m p r e s a s  s e r á  p a r a 

os empregadores e contribuintes com 

faturamento apurado, no ano de 2016, 

superior a R$ 78 milhões. Já a partir 

de 1º de julho de 2018, a obrigatorie-

dade será estendida aos demais empre-

gadores e contr ibuintes,  indepen-

dentemente do valor de faturamento 

anual.

Pequeno e médio empreendedor, você 

está preparado para essas novas 

obrigações trabalhistas?

Em parceria com a empresa associada 

Semetra Assessoria Empresarial, nós 

poderemos de maneira integrada: Con-

trolar o PCMSO, tratando as informações 

dos Atestados de Saúde (ASO) e Exames 

ocupacionais; Gerir o PPRA, controlando 

as Condições Diferenciadas de Trabalho e 

exposições a riscos dos funcionários; 

Controlar os Absenteísmos dos funcio-

nários; Emitir os PPP´s com informações 

consistentes com os eventos de SST do 

eSOCIAL; Permitir o gerenciamento 

através de indicadores de Gestão de SST e 

emails de Alertas para os eventos 

definidos; e Gerar os XML´s previstos para 

os 8 eventos de SST citados.

Quais são os benefícios para as 

empresas associadas?

Descontos exclusivos; Planos contratados 

(I e II) com valor diluído em 12x, exceto para 

os serviços LTCAT e eSocial os quais que 

têm parcela única; Assessoria Empresarial 

Personalizada; e a contratação de serviço 

na área de Segurança do Trabalho com a 

qualidade da ACEG.

Contato para mais informações:

Silvia Barroso – (12) 3128-2205 ou 

convenio@aceguaratingueta.com.br

Marcos Arcanjo – (12) 3128-2200 ou 

servicos@aceguaratingueta.com.br

ACE Guaratinguetá

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

Para facilitar a implantação do sistema 
eSocial, ACEG oferece novo serviço na área 

de segurança do trabalho

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


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

09

O Associativismo é a 
bandeira para uma 

sociedade de resultados! 

CALENDÁRIO

NOVOS ASSOCIADOS

02 -  Finados
11 - 1º Sábado após o 5º dia útil
15 - Proclamação da República

NOVEMBRO

AGENDA

ASSESSORIA EMPRESARIAL 
GRATUITA

Data: 16/11

Horário: 14h30 às 17h

Local: Salão ACEG

Mais informações e inscrições: 
(12) 3128-2215

*Exclusiva para associados

PALESTRA “O ESTRESSE NO 
AMBIENTE DE TRABALHO: COMO O 
EMPRESÁRIO PODE PREVENIR 
PREJUÍZOS INVESTINDO EM 
SEGURANÇA DO TRABALHO?”

Data: 07/11  Horário: 19h

Local: Salão ACEG

Valor: Gratuita

Inscrição: 
www.aceguaratingueta.com.br

Mais informações: (12) 3128-2215

CAMPANHA “NATAL MEGA 
PREMIADO”

Início: 20/11

Para aquisição de cupons: 
(12) 3128-2217

VITRINISMO

Data: 29 e 30/11 Horário: 18h às 22h

Valor: R$ 37,00

Local: Salão ACEG

Mais informações: (12) 3128-9600

3ª FET - 2017

Data: 11/11

Horário: 9h às 14h

Local: Colégio Girassol

Valor: Gratuita

Mais informações: (12) 3132-6345

NA MEDIDA FINANÇAS

Data: 6, 7, 8, 9 e 10/11

Horário: 18h às 22h

Local: Sebrae Guaratinguetá

Valor: R$ 260,00

Mais informações: (12) 3128-9600

NA MEDIDA VENDAS

Data: 22, 23, 24 e 27/11

Horário: 18h às 22h

Local: Sebrae Guaratinguetá

Valor: R$ 240,00

Mais informações: (12) 3128-9600

TRANSFORME SUA IDEIA EM MODELO 
DE NEGÓCIOS – CANVAS

Data: 20, 21 e 22/11

Horário: 09h às 13h

Local: Sebrae Guaratinguetá

Valor: R$ 190,00

Mais informações: (12) 3128-9600

COMO SE TORNAR UM MEI

Data: 07/11

Horário: 14h30 às 16h30

Data: 14/11

Horário: 10h às 12h

Data: 21/11

Horário: 14h30 às 16h30

Data: 28/11

Horário: 10h às 12h

Local: Sebrae Guaratinguetá

Valor: Gratuita

Mais informações: (12) 3128-9600

PLANEJANDO A ABERTURA DA 
EMPRESA

Data: 09/11 - Horário: 14h30 às 16h30

Data: 16/11 - Horário: 10h às 12h

Data: 23/11 - Horário: 14h30 às 16h30

Data: 30/11 - Horário: 10h às 12h

Local: Sebrae Guaratinguetá

Valor: Gratuita

Mais informações: (12) 3128-9600

ESTAÇÃO CULTURAL (SECRETARIA DA 
CULTURA)

Data: 26/11 

Horário: 16h às 22h

Local: Praça Condessa de Frontin (Praça 
da Estação)

Mais informações: (12) 3122-4058

ACE Guaratinguetá

MARIA HELENA 

(TUPPERWARE) 

(12) 99784.8024

VANESSA BUFFET 
(12) 3133.5370 

ROSE RAMOS CENTRO
 DE ESTÉTICA AVANÇADA 

 (12) 2103.3541 e 
(12) 99124.2418



ESPAÇO SOCIAL

Alunos da APAE participam
do Projeto quem ama cuida

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

ACE Guaratinguetá

 Alunos da APAE de Guaratin-

guetá participaram no dia 20/10/2017 

do projeto “Quem ama cuida”, da pre-

feitura municipal de Guaratinguetá, 

na ação que visa a revitalização da 

nascente do bairro Village Santana. 

Essa ação foi promovida pela Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente, em parceria 

com o SAEG, CODESG, Defesa Civil, 

Secretaria de Educação, Câmara Mu-

nicipal e a Associação dos moradores do 

bairro. Além dos alunos da APAE, várias 

outras escolas e entidades que atuam 

na preservação do meio ambiente, 

participaram do plantio de vários tipos de 

árvores que transformarão o espaço num 

parque arborizado, com pista para 

caminhada e outras atrações naturais, 

possibilitando também a sobrevivência da 

nascente lá existente.

 O presidente da APAE, Sr. João 

Vaz, acompanhou os alunos da APAE e 

também participou do plantio de uma 

muda de Pau Brasil, juntamente com o 

prefeito Marcus Soliva, a Secretária de 

Meio Ambiente, Giane Bresolin e o 

vereador Marcos Evangelista.

 Os alunos da APAE fizeram 

questão de plantar, cada um, a sua própria 

muda e disseram que vão acompanhar o 

crescimento das árvores, cuidando delas 

até que elas estejam lindas e formosas.

 O pres idente João Vaz fez 

questão de salientar que: “A Participação 

dos alunos da APAE nesse tipo de 

atividade, onde existe o contato direto com 

a natureza, é muito importante para o 

desenvolvimentos das habilidades e da 

sensibilidade dos nossos alunos, além 

de que,  com essas par t ic ipações , 

conseguimos viabilizar um maior nível de 

interação dos alunos com a sociedade e 

promovendo a necessária inclusão social.” 

João Vaz disse ainda que: “A APAE estará 

sempre empenhada em participar de 

eventos desse tipo e, em especial, se 

orgulha de ser um parceiro constante da 

prefeitura municipal de Guaratinguetá. 

“Sempre que o prefeito municipal , 

sec re tá r ios  e/ou  ve readores  nos 

convidarem para atuarmos em projetos 

que tem a capacidade de melhorar a 

qualidade de vida dos cidadãos, a APAE 

estará ́presente.”

 A APAE também tem o seu lado 

de reponsabilidade ambiental e busca 

sempre viabilizar os contatos dos seus 

alunos com a natureza. A ação de plantio 

de arvores no Projeto Quem Ama Cuida, foi 

mais uma dessas experiências que ajudam 

a cidade e o mundo a se transformarem 

em um lugar melhor para se viver.
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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

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 Guaratinguetá

ANÚNCIO SCPC: DE 1 A 31 DE DEZEMBRO, TODAS AS
 CONSULTAS ACERTA COM 20% DE DESCONTO

INFORMAÇÕES: (12) 3128-2200




