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EDITORIAL

Otimismo nos negócios

E

sse ano que passou foi de
grandes desaﬁos e ensinamentos, desde adversidades que deixaram população e empresários surpresos a eventos emocionantes
realizados em Guaratinguetá. Sem
dúvidas, foi um ano marcante. Relembrar
um caminho percorrido é aprender com
cada detalhe dele.
Cito aqui a área econômica, na
qual os brasileiros viram uma lenta
recuperação, mas, em contrapartida, foi
afetada signiﬁcativamente no desempenho da produção e do PIB (Produto
Interno Bruto) em meados de maio a
junho, entre outras oscilações.
A i n d a a s s i m , a As s o c i a ç ã o
Comercial e Empresarial de Guaratinguetá
continuou mostrando seu trabalho e
nosso último grande desaﬁo do ano foi
organizar uma belíssima programação de
Natal com menos recursos, comparado
com anos anteriores. Concluímos mais
esta etapa com inúmeras vitórias, tanto no
volume de público ao longo das três
semanas quanto na preparação, com os
enfeites decorativos e uma Praça de
Alimentação melhor elaborada.
Tivemos a honra de promover
nosso próprio Show do Papai Noel com
personagens infantis e levar ao público
este diferencial, que fez muitas crianças
felizes.
Foi um evento realizado em
parceria com a Prefeitura Municipal, por
meio das Secretarias de Turismo e de
Cultura, unindo as forças de diferentes
setores para levar atrações interessantes à
Praça Conselheiro Rodrigues Alves e para
atrair consumidores, gerando movimento
contínuo ao longo de dezembro. Agradecemos muito nossos parceiros do Natal!
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E, entrando nesse novo ano,
criamos expectativas e projetamos o que
fazer para os próximos meses. Em um plano geral, há uma perspectiva de melhora
em grande parte dos setores brasileiros,
como economia, varejo e indústria.
O Comércio já se mostra mais
otimista, segundo as informações do
Índice de Conﬁança do Empresário do
Comércio, divulgado pela Confederação
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo (CNC). Com o mercado mais
animado, novas contratações se tornam
possíveis. Aliado a isso, é esperado um
crescimento econômico de 2,7% do PIB
neste ano, de acordo com a previsão da
Confederação Nacional da Indústria (CNI).
Já para o PIB Industrial, a expectativa é de
alta de 3%.
Para outros campos, a exemplo
do tributário, também são esperadas
mudanças, como a intenção do ﬁsco de
eliminar a GIA (Guia de Informação e
Apuração) do ICMS de declarações
exigidas. O eSocial marca o ano, com o
avanço das exigências necessárias.
Conforme divulgado recentemente pelo Diário do Comércio, as
empresas optantes pelo Simples Nacional
do grupo 3 começam seus primeiros
passos na plataforma, que vai reunir as
i n fo r m a ç õ e s t ra b a l h i s t a s , ﬁ s c a i s e
previdenciárias de cerca de 40 milhões de
trabalhadores.
Temos pela frente importantes
motivos para acreditar em um mercado
mais sólido. Mantemos nosso compromisso de continuar junto da classe empresarial
em todos os momentos.
A partir desse mês, reserve um
pouco de seu tempo para conhecer ainda
mais os produtos e serviços desenvolvidos
pela Associação Comercial e, mais adiante,
fortalecer parcerias em prol de nosso
comércio.
Continue nos acompanhando por
meio de nossas redes sociais e por este
informativo, trabalhado com os assuntos
mais relevantes para você estar atualizado.
A informação nos dias de hoje é importante
para o crescimento de um negócio
duradouro.
Que todos tenham um 2019 de
realizações e de maior compromisso com
a nossa cidade!
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ACONTECEU

01.
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05.

01. O presidente da ACEG Ricardo Teberga
gravou entrevista para a Rádio Metropo-litana
sobre o início da Programação de Natal na Praça
Conselheiro Rodrigues Alves. Na foto: repórter
Thiago Datena (à esq.) e Teberga. 02. A Escola
Estadual Professor José Pereira Éboli inaugurou
seu primeiro laboratório para estudo das ciências
e contou com a participação de Ricardo Teberga,
que conheceu de perto os experimentos. 02.1 Na
foto, parceiros da Escola Éboli posam com os
alunos que apresentaram ao público seus trabalhos experimentais. Ao todo, foram seis turmas
demonstrando os estudos cientíﬁcos. 03. Ricardo
Teberga esteve presente também na Culminância das Disciplinas Eletivas do 2º semestre da
Escola Éboli, em que foram apresentados pelos
alunos diversos trabalhos técnicos sob os
conceitos da robótica, engenharia, energia
renovável, ﬁlosoﬁa e meio ambiente. 03.1 Como
parceira da iniciativa escolar, a BASF foi representada pelo diretor do Complexo Químico
Guaratinguetá, Patrick Silva (ao centro). 04. O
Sebrae Guaratin-guetá foi ao Mercado Municipal
gravar vídeo institucional sobre o Programa
Cidade Empreendedora, que tem auxiliado os
permissionários a melhor qualiﬁcarem seu
empreendimento. Na foto, o gerente Fábio de
Paula grava algumas cenas. 05. Em mais uma
iniciativa social, Associação Comercial visita a
Creche Nossa Senhora de Lourdes. Na foto (esq. à
dir.): gerente executiva Edluce Silva, presidente
Ricardo Teberga, coordenadora da creche
Francine Mello, e o diretor da BASF e conselheiro
da ACEG Patrick Silva. 06. A colaboradora da
ACEG Ysa Rodrigues representou a Entidade no
Encontro de Membros do CCC (Conselho Comunitário Consultivo) BASF Guaratinguetá e São
Bernardo do Campo/SP. Na foto (à frente): Patrick
Silva 07. A ACEG marcou presença no Jantar ISA
Vale Section Honors & Awards 2018, realizado na
Sociedade Hípica. Na foto (esq. à dir.): Ricardo
Teberga; Eduardo Oliveira (CEO Agência de
Inteligência, Consulting & Corp); Delegado da
Lava-Jato RJ, Antônio Carlos Beaubrun Junior; e
Edluce Silva (gerente executiva da ACEG). 08. A
Associação Comercial foi convidada pela Escola
de Especialistas de Aeronáutica (EEAR) para
prestigiar a Formatura da 247ª Turma do Curso de
Formação de Sargentos (CFS) e da 29ª Turma do
Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento
(EAGS). 09. O presidente eleito Jair Bolsonaro foi
convidado de honra da EEAR e concedeu
entrevista coletiva ao ﬁnal.
08.

07.

02.

03.

04.

06.
09.

EM PAUTA

Dúvidas sobre o que é o trabalho intermitente na Reforma Trabalhista?

O

trabalho intermitente foi
uma das grandes
novidades da reforma
trabalhista. O seu conceito encontra-se no
novo artigo 443 da CLT em seu parágrafo
3º que diz:
“Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços, com subordinação, não é
contínua, ocorrendo com alternância de
períodos de prestação de serviços e de
inatividade, determinados em horas, dias
ou meses, independentemente do tipo
de atividade do empregado e do
empregador, exceto para os aeronautas,
regidos por legislação própria.”
Entendemos então, que se trata
de um regime no qual o funcionário
prestará o serviço de forma descontinuada, com alternância entre períodos
ativos e inativos. Nesse caso, os serviços a
serem executados pelo colaborador
devem obedecer a um espaço de tempo
em horas, dias ou meses.
Essa modalidade deverá ser
registrada na carteira proﬁssional do

empregado e no contrato ﬁrmado deverá
constar identiﬁcação, assinatura e
domicílio/sede das partes; valor da hora
ou do dia de trabalho; o local e o prazo
para o pagamento da remuneração; entre
outros termos.
A convocação para o trabalho
pelo empregador deverá ocorrer com
pelo menos três dias corridos de
antecedência. O empregado terá prazo de
um dia útil para dizer se aceita ou não o
trabalho ofertado. Nos períodos em que o
trabalhador esteja inativo ele poderá
prestar serviços a outros empregadores
se assim desejar.
Dentro do valor a ser recebido
pelo funcionário devem constar as
verbas: remuneração acordada; férias
proporcionais ainda com acréscimo de
um terço; décimo terceiro salário
proporcional; entre outras verbas.
Caso o serviço demande um
período superior a um mês, o pagamento
não pode ser realizado em período maior
que um mês, contado a partir do primeiro
dia do período de prestação de serviço.

Também, o trabalhador intermitente não
poderá receber remuneração inferior em
comparação aos empregados do
estabelecimento que realizem a mesma
função.
Alguns defendem o trabalho
intermitente, já que permite regulamentar
certos trabalhadores que se encontravam
a margem da lei, como, por exemplo, os
que exerciam o famoso “bico” e com isso
haverá um aumento nas oportunidades
de emprego e crescimento econômico.
Outros são totalmente contra.
Certo é, que, será necessário um
amadurecimento da sociedade, tanto dos
trabalhadores como das empresas para
se adequarem à nova realidade social. É
importante que as empresas conheçam
as regras impostas pela reforma.
Conﬁra o artigo na íntegra pelo
site: https://alexandrebastosadvocacia.
com.br/duvidas-sobre-que-e-o-trabalho
-intermitente-na-reforma-trabalhista/.
Alexandre Bastos
Advogado (BA)

ESPECIAL

ACEG contribui para um Natal mais iluminado em Guaratinguetá

D

e sorrisos a presentes, o
mês de dezembro
conquistou toda a
população guaratinguetaense. Neste
ano, a Associação Comercial fortaleceu
parcerias para incentivar o espírito
natalino pelos lares e comércio da
cidade, levando à Praça Conselheiro
Rodrigues Alves uma decoração mais
brilhante, com novos arranjos, espaço
exclusivo do Papai Noel e Praça de
Alimentação.
A parceria com a Prefeitura
Municipal, por meio das Secretarias de
Turismo e de Cultura, possibilitou toda
a estrutura para acolher os visitantes
e oferecer atrações artísticas diferenciadas, contando também com o
apoio diário da Polícia Militar na praça, da
dedicação do Corpo de Bombeiro, do
Departamento de Trânsito e da EDP
Bandeirante. Foi um mês dedicado às
pessoas de nossa cidade!

ESPECIAL
Este ano, dezenas de crianças escreveram cartinhas para o Papai Noel na Praça e a ACEG conseguiu entregar mais de 140
brinquedos (bolas e outros), além de aproximadamente 35 crianças atendidas diretamente com presentes, conforme as cartinhas
escritas.

A ACEG agradece a intensa dedicação dos empresários e
seus colaboradores ao contribuírem com presentes para as
crianças. Reimel, Perfumaria Sumirê, Lojas Teddy, Wagão
Atacado, Lusótica, Lojas Pitta (Lojas Calsul), Eletromix
Eletrônicos e Papelaria Raw.

PORTFÓLIO

A REUNIÃO DA SUA
EMPRESA É AQUI!

SERVIÇOS
- ACCredito - Gestão de Convênio
- Assessoria Empresarial
- Assessoria Jurídica
- Bolsa de Empregos
- Café & Novidades
- 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

Com capacidade
para até 30 pessoas, o Salão
Social da ACE Guaratinguetá disponibiliza mesas, cadeiras, bebedouro com água
potável, copos descartáveis, banheiros masculino e
feminino, e copa com geladeira, fogão e microondas.
O espaço é destinado estritamente para
cursos, treinamentos, reuniões e eventos corporativos, contando com
diferentes formatos para
melhor atender a sua necessidade.
Quem é associado tem um grande

- Salão Social
- 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.

benefício: isenção de taxa de utilização,
desde que o evento não ultrapasse duas
horas e ocorra entre 9h e 17h.
Para aproveitar ao máximo esse

SERVIÇOS OFERECIDOS

EXAMES
- Admissional
- Demissional
- Periódico
- Retorno ao trabalho
- Mudança de função
- Consultoria Jurídica

- Acompanhamento
de perícia médica /
Risco Ambiental
- NR8 Ediﬁcações
- Arquitetura /
Engenharia

espaço, informamos que a utilização
d ev e r á s e r d u ra n t e o h o r á r i o d e
funcionamento da ACEG, em horário
n ot u r n o o u n o ﬁ n a l d e
s e m a n a , s o m e n t e p a ra
associado e pagamento de
taxa.
A locação acontece
mediante contrato de
utilização e responsabilização pelo espaço e ou
equipamento.
Entre já em contato
para conhecer todos os
d et a l h e s e i n i c i a r 2 0 1 9
aproveitando este
benefício! Os telefones
são (12) 3128.2205 /
3128.2200 ou, se preferir, contate
por e-mail: secretaria@
aceguaratingueta.com.br.

DOCUMENTOS
- PPRA
- PCMSO
- LTCAT
- PCMAT
- CIPA
- eSOCIAL
- PPP

Rua Duque de Caxias, 46 . Centro . Guaratinguetá
Tel. (12) 3122.5716 - 99151.8237
semetra.guara@gmail.com

Atendemos todas as normas
regulamentadoras
da Portaria nº 3214/78.

CALENDÁRIO

AGENDA

JANEIRO
01 - Confra. Mundial
02 - Comp. Domingos trabalhados
12 - 1º Sábado a´pós o 5º dia útil

6
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27

7
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21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

CAMPANHA NATAL DA SORTE
Período: até 11 de janeiro (para
concorrer)
Local: lojas participantes
Sorteio: 12 de janeiro às 12h - Praça
Conselheiro Rodrigues Alves
Entrega de prêmios: 16 e 17 de janeiro
(Salão Social ACEG)
Informações: (12) 3128.2200 / (12)
3128.2217
www.aceguaratingueta.com.br
ASSESSORIA EMPRESARIAL
Data: 17 de janeiro (quinta-feira)
Horário: 14h30 às 16h30
Valor: gratuita e exclusiva para
associados
Local: Sede ACEG (Rua Marechal
Deodoro, 67 – Centro)
Informações: (12) 3128.2215
CAFÉ & NOVIDADES
O Café & Novidades de 2019 vem aí
com novidades, pensando em melhor
atender empresários e demais
interessados em participar. Em breve,
mais informações.

NOVOS ASSOCIADOS

Padaria Nova
Portal Mix
(12) 2103.1787

TREINAMENTO SCPC
Datas: 21 e 24 de janeiro
Horário: 15h às 17h
Valor: gratuito
Local: Salão Social ACEG
(Rua Nove de Julho, 127 – Centro)
Informações: (12) 3128.2200

CIRCUITO GASTRONÔMICO DA APAE
GUARATINGUETÁ
Data: 1º de janeiro a 31 de março de
2019
Local: restaurantes participantes
Valores: a ver com cada restaurante
Informações: (12) 3123.2000 - APAE
CURSOS DE FÉRIAS – SENAC
GUARATINGUETÁ
Início: a partir de 5 de janeiro de 2019
Modalidades: Analista de Crédito;
Mediação na Aprendizagem; Quick
Massage; Gerenciamento de Riscos;
Gestão do Sistema de Segurança e
Saúde do Trabalho; Logística em
Comércio e Serviços; Contabilidade
Geral; Fotograﬁa com Celular ou
Câmera Compacta; Cromoterapia;
AutoCAD 2018 - modelando em 3D.
Horários e valores: a conferir com a
unidade de Ensino
Local: Unidade Senac – Avenida Dr.
João Batista Rangel Camargo, 50 Centro
Informações e inscrições*: (12)
2131.6300
www.sp.senac.br/guaratingueta*
As inscrições permanecem abertas até
as vagas serem preenchidas.
Para conhecer demais atividades da
ACEG e de parceiros, acesse nossa
a g e n d a o n l i n e : h t t p : // w w w .
aceguaratingueta.com.br/calendario.

Natural Lucha
(12) 98243.9444
Eletrônica Paulista
(12) 3125.2702
Multicred Informações
Cadastrais
(12) 99185.8923

Quer
divulgar
seu
negócio?

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

3126.4150 / 3126.4154

Email Marketing
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$ 80

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

ESPAÇO SOCIAL

Circuito Gastronômico da APAE
Guaratinguetá inicia-se dia 1º de janeiro
Evento se estenderá até 31 de março

C

om três meses de
duração, o objetivo do
evento é angariar
recursos para a entidade organizadora,
incentivando o turismo e o comércio do
município, e levando as pessoas
a conhecerem diferentes regiões da
cidade.
O Circuito acontece após o
sucesso de 21 edições do Festival
Gastronômico da APAE e será realizado
em cada estabelecimento aderente
(como mostra a imagem ao lado).
Ao todo, são dezoito restaurantes
de diferentes pontos do município,
visando amplo público, jovem e adulto, de
cada canto de Guaratinguetá. São eles:
Venezia, Restaurante Mangiare, Empório
Ferreira, Myriam, Caminho da Serra
Restaurante &Creperia, Hotel Fazenda
Sete Lagos, Arabíssimo, Restaurante
Esperança, Luciana Valladão Restaurante,
Trutaria Bela Vista, Paestum Forneria Bar,
Restaurante Gomeral, Ryoshi Sushi,
Sociedade Hípica de Guaratinguetá,
Espetinho Goiânia, Ganisa, Pousada Monte Verde, Hotel & Golfe Clube dos 500.
As cartelas com a relação dos
estabelecimentos participantes também
podem ser adquiridas nos próprios
restaurantes ou na sede da APAE, situada
à Rua Fernão Dias, 100 – Vila Paraíba.
Informações pelos telefones (12)
3013.6165 / 3123.2000.
Como funciona
Cada restaurante aderente ao
Circuito oferecerá um prato individual com
um nome e preço especíﬁcos à iniciativa
(como mostra a imagem abaixo). O cliente
que comprar o prato receberá um selo
para colar na cartela adquirida, cujo total
serão dez selos. Assim que completar – a
cartela preenchida não poderá ser usada
novamente – o cliente terá direito
gratuitamente a um prato estipulado pelo
estabelecimento escolhido, sendo este
participante do Circuito.
A cada prato que você comprar dos restaurantes participantes,
você estará contribuindo com R$ 9,90
para a APAE de nossa cidade.
Os restaurantes com mais pratos
escolhidos e o outro, vendidos, receberão
um prêmio cada. Será sorteado um brinde
entre os demais estabelecimentos
participantes.
Aproveite essa grande festa
gastronômica de Guaratinguetá!

PATROCINADORES:

APOIO:

Como participar?
O cliente que consumir um prato
do Circuito Gastronômico da APAE,
receberá um selo que deverá ser
colado na cartela. Completando 10
selos, o cliente poderá escolher
qualquer restaurante participante
e desfrutar o prato do evento
GRÁTIS!
REGULAMENTO
1 - Período de validade deste evento será até 31
de março de 2019 nos próprios restaurantes.
2 - Cada restaurante criou um prato
individual com preço máximo de R$ 34,90
e deste valor será repassado R$ 9,90 para a
APAE.
3 - O cliente participante deverá obter a cartela
nos próprios restaurantes ou na APAE.
4 - O cliente que comprar um prato, receberá no
ato um selo que será colado em sua cartela.
5 - Com a cartela cheia (10 selos) o cliente terá
direito de ir a qualquer restaurante do CIRCUITO
GASTRONÔMICO DA APAE e entregando esta
cartela cheia, poderá desfrutar
GRATUITAMENTE do prato do evento.
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Imagem ilustrativa
da cartela de selos
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ENCONTRE

ANUNCIE
AQUI!
Clínica Exclusiva de Vacinas
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

Av. Presidente Vargas, 135 - 2º andar - Sala 21 - Vila Paraíba

(12) 3132.4955 / 3125.6238
CIA O
ÊN ISM
AGTUR
DE

desde 1991

(12) 3133-7088
loja@reidasbalancas.com

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

BYODERMA
Farmácia de Manipulação
Rua São Francisco, 334 - Centro - Guaratinguetá
Tel. (12) 3132.4140/ 3133.4077/ 3122.5712
byoderma.guara@gmail.com

PRODUTOS E MEDICAMENTOS DE QUALIDADE,
ATENDIMENTO DIFERENCIADO E
ESTACIONAMENTO EXCLUSIVO.

REDE DE DESCONTOS

UNIFATEA

Bradesco Saúde
Santa Casa Saúde

Connection School

3125.6364
Departamento de Convênio (12) 3128.2205/3128.2200 - convenio@aceguaratingueta.com.br
* A responsabilidade da concessão de descontos e benefícios é de cada conveniado.
* Conﬁra dos descontos e benefícios no site www.aceguaratingueta.com.br. Atualizada em 26/12/18
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