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O JORNAL EMPRESARIAL DA BAIXADA SANTISTA

MORRO DO 
VOTURUÁ
C o n h e c i d o  t a m b é m 
como Morro da Asa Delta 
ou Morro de Itararé tem 
seu ponto máximo a 180 
metros de altura e pro-
porciona uma das mais 
belas vistas da Baixada, 
permitindo a observar as 
cidades de São Vicente, 
Santos, Guarujá, Praia 
Grande e Cubatão.

Ponto Turístico

Na noite de 28 de setembro, o Conselho 
Deliberativo da Associação Comercial, Industrial 
e Empresarial de São Vicente (ACIESV) reuniu-se 
na sede da entidade para aprovação das contas 
de receitas e despesas da instituição, entre os 
meses de setembro de 2015 e agosto de 2016. 
A reunião foi coordenada por José Alves, com 
o auxílio de Adelio Servinskis, respectivamente 
presidente e secretário do Conselho.

Antes de serem aprovadas, as contas foram 
cuidadosamente examinadas pelos conselheiros 
Nelson Luiz Marques, José Francisco Gomes 
Neto e Manoel da Encarnação Diniz, que não 
encontraram nenhum problema.

Os pareceres foram lidos e aprovados por 
todos os presentes. O relatório das atividades 
da diretoria executiva da entidade, bem como o 
saldo de contas correntes e aplicações da ACIESV 
foram lidos por Adelio. 

José Alves ainda convidou os diretores 
presentes a analisarem as contas apresenta-
das e afirmou que elas estariam disponíveis na 
secretaria caso algum deles queira apreciá-las 
com calma.

PÁGINA 4

Serviços podem 
reduzir os custos 

das empresas

ü

Diretoria executiva da ACIESV tem contas 
APROVADAS POR CONSELHO DELIBERATIVO 

Durante a reunião, José Alves, presidente do Conselho Deliberativo, 
convidou os presentes a analisarem as contas aprovadas PÁGINA 3

Parceria com os 
Correios beneficiará 

os comerciantes

*

“Assistimos uma aula que destacou pon-
tos bem interessantes de como devemos agir 
para oferecer um atendimento de excelência 
ao nosso cliente”, disse Lirian Marcelle, pro-
prietária da marina Dona Rosa e participante 
do Projeto Capacitando. 

A aula, dada pelo professor Agnaldo Sou-
za em parceria com a Associação Comercial 
de São Vicente na sede da entidade, aconte-

Proprietários de marinas participam do 

PROJETO CAPACITANDO
ceu na manhã do dia 26 de setembro e foi 
voltada especificamente para proprietários 
e funcionários de marinas e restaurantes 
das proximidades náuticas.

Quem também aprovou o curso foi o 
proprietário da marina Totem, Ivan Budroc.  
“Este curso está servindo de estímulo para 
aplicar como ferramenta em nosso comér-
cio”, disse. 

Área Continental
Comerciantes da Área Continental de São Vicente também participaram do Projeto 

Capacitando. A aula “Atendendo ao Cliente com Excelência” foi ministrada pelo professor 
Souza na subsede da ACIESV no dia 12 de setembro.

O curso “Atendendo o Cliente com 
Excelência” foi dado para proprietários 
de marinas e restaurantes das 
proximidades náuticas da cidade
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Associado escreva neste jornal ou sugira uma 
pauta de seu interesse. Participe!

A PALAVRA REGINA DO CARMO
Presidente da ACIESV)

EXPEDIENTEª

www.facebook.com/associacaocomercialsv 
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ATENÇÃO PARA OS NOSSOS E-MAILS

FALE COM A ACIESV
PRESIDENTE
presidencia@acesaovicente.com.br
ADMINISTRATIVO
wilians@acesaovicente.com.br

COBRANÇA/MENSALIDADE
cobranca@acesaovicente.com.br

SCPC | (13) 3569-2900
scpc@acesaovicente.com.br

FALE CONOSCO | (13) 3569-2910
contato@acesaovicente.com.br
COMUNICAÇÃO
imprensa@acesaovicente.com.br

COMERCIAL
comercial@acesaovicente.com.br

SUBSEDE | (13) 3566-9765
subsede@acesaovicente.com.br

Um novo 
tempo

Os presidentes da Diretoria Executiva e do Conselho 
Deliberativo da Associação  Comercial, Industrial e 
Empresarial de São Vicente, CNPJ: 51.082.659/0001-
75, com sede  na Rua Jacob Emerich, 1238, Bairro: 
Parque Bitaru, Município de São Vicente,  Estado de 
São Paulo, CEP: 11310-070, no uso de suas atribuições, 
vem por meio deste convocar os (as) associados (as)  
para ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser re-
alizada em sua sede no dia 19 de outubro de 2016, às 
19hs30, com a presença mínima de 1/10 (um décimo) 
dos  associados e em segunda convocação 30 (trinta) 
minutos após com qualquer números de associados  
presentes conforme determina o Estatuto Social artigos 
18º, 19º e 21º.

ORDEM DO DIA
1) Abertura (Palavra da Presidente da Diretoria 
Executiva)
2) Referendar as contas e balancetes, bem como os 
pareceres dos Conselhos Fiscal e Deliberativo.
3) Assuntos Gerais
4) Encerramento dos Trabalhos
Obs: Lembre-se que o associado só poderá assistir 
à Assembleia, se no dia estiver quites com os cofres 
da entidade, conforme dispõe artigo 6, letra B e 
parágrafo único do Estatuto. 
São Vicente, 06 de outubro de 2016
Regina Ponte do Carmo
Presidente da  Diretoria Executiva     
José Alves 
Presidente do Conselho Deliberativo

Eurico de Santi, Isaias Coelho, Nelson Machado e Bernard Appy

Os vários tributos que no Brasil oneram o consumo, a renda, a folha e o patrimônio 
são ruins para as empresas, para o cidadão e mesmo para o Fisco. Os tributos sobre a 
renda e sobre a folha, com inúmeros regimes jurídicos distintos, prejudicam o emprego, o 
salário e a equidade. A tributação sobre o patrimônio merece ser revista em conformidade 
com o debate informado sobre a função da propriedade, sinalizando segurança jurídica e 
certeza nas relações intergeracionais. Os tributos que incidem sobre o consumo de bens 
e serviços (ICMS, IPI, PIS/Cofins e ISS) são complexos, descoordenados, cumulativos, 
repletos de obrigações acessórias e geradores de enorme contencioso. Tal situação 
degrada o ambiente de negócios, implica perda da competitividade nacional e dificulta o 
controle político da carga tributária. A falta de transparência acaba por iludir a percepção 
do cidadão sobre os tributos embutidos nos preços dos bens e serviços.

O Centro de Cidadania Fiscal (CCiF) entende que todo o sistema tributário brasileiro 
carece de reforma, mas que a tributação sobre o consumo é a mais disfuncional e a que 
mais urgentemente requer simplificação. O CCiF entende que a melhor forma de atingir 
este objetivo seria pela criação de dois novos tributos baseados no modelo internacio-
nalmente consolidado do imposto sobre o valor adicionado (IVA), que substituiriam 
gradualmente o PIS/Cofins, o ICMS e o ISS. A Contribuição Geral sobre o Consumo (CGC), 
federal, substituiria o PIS/Cofins. O Imposto Geral sobre o Consumo (IGC), subnacional, 
substituiria o ICMS e o ISS. A legislação dos dois tributos seria a mesma, o que significa 
que, para os contribuintes, seria como se houvesse apenas um novo tributo. O IPI seria 
transformado em um imposto seletivo, com incidência sobre poucos produtos com 
externalidades negativas, como fumo, bebidas e combustíveis.

A estratégia de novo tributo modelar se justifica pela grande contaminação dos 
tributos atuais por isenções, incentivos e regimes especiais. Possibilita, também, fazer 
a transição em um prazo relativamente longo, permitindo que as empresas se ajustem 
e que as políticas de incentivo sejam redesenhadas e se apoiem em instrumentos mais 
apropriados. O objetivo final é a uniformização da legislação nacional da tributação 
sobre o consumo, criando novo cenário de futuro para o empreendedorismo no Brasil 
e mantendo a arrecadação constante. A função da tributação moderna é arrecadar, não 
a de distribuir favores. Os incentivos fiscais e regimes especiais devem ser eliminados, 
abrindo espaço para a adoção de alíquotas uniformes e mais moderadas. Sem privilégios, 
a tributação se torna mais justa e onde todos pagam, todos pagam menos. No modelo 

proposto, a não cumulativas é plena: o crédito é financeiro e irrestrito. Todo o tributo 
pago pela empresa na aquisição de bens e serviços constitui seu crédito, aplicável contra 
o tributo que deve pagar sobre os bens e serviços vendidos. Extingue-se a anomalia do 
“crédito físico” e garante devolução imediata dos créditos acumulados, qualquer que seja 
a sua origem. A CGC e o IGC devem incidir sobre base ampla, alcançando o universo de 
bens e serviços e todas as formas de organização da atividade econômica. 

As alíquotas da CGC e do IGC devem ser as mesmas para todos os bens e serviços. A 
tributação não deve depender da classificação de bens e serviços. A alíquota única é essencial 
para o empoderamento do cidadão, como contribuinte efetivo e protagonista do debate po-
lítico sobre carga tributária. A CGC e o IGC devem desonerar completamente as exportações 
de bens e serviços, garantindo-se a manutenção integral do crédito (tributação no destino). 
Tampouco devem onerar o investimento. O investimento deve gerar crédito integral e, 
caso não haja débitos suficientes, o crédito acumulado deve ser imediatamente ressarcido.

A base de cálculo dos novos tributos deve ser a receita líquida de impostos. O 
modelo proposto não admite a chamada tributação “por dentro”, prática obscura de 
fazer o imposto integrar a própria base de cálculo. Propõe-se que a CGC seja criada 
com uma alíquota inicial de 1%, reduzindo-se compensatoriamente as alíquotas do PIS/
Cofins. A vigência inicial da CGC com alíquota de 1%, durante dois anos, permitiria avaliar 
adequadamente o funcionamento deste tributo e estimar seu potencial de arrecadação. 
Após este período de teste, a alíquota da CGC seria elevada progressivamente e a do PIS/
Cofins, reduzida progressivamente, completando-se a transição em 5 anos. A transição 
do ICMS e do ISS para o IGC também se iniciaria após este período de teste, sendo feita 
em 10 anos. A carga tributária seria mantida constante durante toda a transição, com 
o aumento da CGC e do IGC correspondendo exatamente à redução do PIS/Cofins e do 
ICMS e ISS. A segurança jurídica para os contribuintes e para o Fisco exige um período 
longo de transição. O modelo proposto é simples, neutro, transparente e isonômico. 

A introdução desse novo paradigma traria grande avanço à tributação do consu-
mo. Reduz a insegurança jurídica. Elimina a cumulatividade. Acaba com as práticas de 
cálculos “por dentro” e retenção indevida de créditos acumulados. Incentiva a livre 
concorrência e melhora o ambiente de negócios, promovendo o exercício da cidadania 
fiscal rumo à responsabilidade dos governantes negociada, democraticamente, nas 
urnas. É jogo do tipo ganha-ganha, construindo o futuro do Brasil. 

*Os autores são diretores do Centro de Cidadania Fiscal
Fonte: Estadão

Nossa reforma tributária EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Entramos num mês que representa um período de esperanças renovadas 
em boa parte do País. Em muitas cidades, como a nossa, onde as eleições 
municipais já definiram quem serão seus prefeitos e vereadores, resta apenas 
torcer para que façam um bom mandato. Nos municípios que irão para o 
segundo turno, torceremos para que os eleitores possam definir os seus votos 
com sabedoria, pensando no todo e não apenas em si ou num pequeno grupo.

É importante ainda não nos esquecermos de fazer a nossa parte como 
cidadãos. Vamos colaborar com os eleitos, para que possam fazer uma boa 
administração e torcemos para que eles façam o que foram confiados para 
fazer: administrar bem a cidade e representar o povo. Nós comerciantes, 
empresários e lojistas temos uma responsabilidade ainda maior. Contribu-
ímos efetivamente com a economia da cidade. Somos líderes locais. Repre-
sentamos um grupo: nossos colaboradores e clientes, além da nossa família.

Vamos lembrar que juntos somos mais: por isso, vamos cobrar o que 
precisa ser cobrado, mas vamos, especialmente, propor soluções. Como 

já estamos fazendo. Um exemplo de nossa ação foi dado no período de 
campanha, a Associação Comercial de São Vicente junto com a Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), subseção São Vicente, realizou eventos em que 
convidamos os candidatos para participar. 

Eles ficaram sabendo o que poderiam fazer durante a campanha; assina-
ram termo de compromisso por eleições limpas; e os que pleiteavam a prin-
cipal cadeira do executivos ainda participaram de um debate apresentando 
suas propostas para o turismo e comércio da cidade. Este último evento foi 
realizado em parceria com o Santos e Região Convention & Visitors Bureau.

Pode parecer pouco, mas fizemos o que podíamos fazer enquanto 
entidade de classe. Afirmo que neste novo tempo, não ficaremos parados. 
Continuaremos agindo com força total. Cobraremos as autoridades, assim 
como faremos sugestões quando elas aparecerem. Buscaremos o melhor 
para São Vicente. Que possamos ter mais do que esperanças renovadas, agi-
remos para realmente viver um novo tempo. Espero que você faça o mesmo.



Tenpus - Treinamentos
Rua João Ramalho, 803 - 7° andar 
Conj. 72/73 - Tel.: (13) 3021-9772
www.tenpus.com.br

Prepara Cursos 
Av. Antonio Emmerich, 9
Vila Cascatinha - São Vicente - SP 
Tel: (13) 3304-8641

Instituto Mix de Profissões (50%) 
Praia Grande - Tel.: (13) 3495.9790
São Vicente - Tel.: (13) 3395.5474 
www.institutomix.com.br

Escola Fisk (20%) 
Avenida Presidente Wilson, 1.146
Tel: (13) 3468.2934 
www.fisk.com.br

C.C.B.E.U. – Centro Cultural 
Brasil Estados Unidos (30%)               
Avenida Presidente Wilson, 65 
Avenida Azevedo Sodré, 101
Tel: (13) 4009.3293 / 3324.3089
www.ccbeunet.br

YES! São Vicente
Av. Pres. Wilson, 435
Tel: (13) 3467-5852

S.O.S. Computadores (20%) 
Av. Pres. Wilson, 1.501
Tel: (13) 3467.2496  
www.sos.com.br

Master Data Informática
R. Ipiranga, 183 - Centro
Tel.: (13) 3467-7374

Nurture Recursos Humanos
Rua Jacob Emerick, 1238
Tel: (13) 3569-2914

DMA Consultoria
Rua Jacob Emmerick, 365
Sala 24 - São Vicente - SP
Tel.: (13) 3323-9795
www.dmapsicopedagogia.com.br

Agência de Turismo 
São Vicente (3%) 
Rua Martin Afonso, 220 
Tel.: (13) 3467.7744 
www.turismosaovicente.com.br

Guia-se - Negócios 
pela Internet (15%) 
www.saovicenteguiase.com.br
Tel: (13) 3356.2331
 Cel: (13) 98184.0520 / 98172.3886

Auto Escola Primeira
Av. Antônio Emerich, 380
Tel: (13) 3467.2826

Kartódromo Peruíbe - 15% 
facebook.com/KartodromoPeruibe
Tel. (13) 3456-1000 / 3456-3692
WhatsApp: 996451706

Costabela Apart Hotel (5% a 10%)
Rua Teotino Lopes de Oliveira, 193,
Praia do Perequê - Ilhabela
(12) 3896.6099 / (12) 99627.6329
www.costabela.com.br
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Colégio Itá (20%)              
Rua Djalma Dutra, 07 
Av. Pres. Wilson, 1.232
Tel: (13) 3468.5967
www.colegioita.com.br
Colégio Integração (15% a 20%) 
Avenida Capitão Mór Aguiar, 572
Tel: (13) 3569.8100
www.souintegracao.com.br
Colégio Nascimento (10%)
Rua Costa Rego, 50
Tel: (13) 3561.2606 / 3561.4318
www.colegionascimento.com.br
Colégio Notre Dame (10%)  
Rua Coronel Pinto Novaes, 34
Tel: (13) 3579-1212
www.colegionotredame.g12.br
Colégio Cellula Mater
Av. Pres.  Wilson, 1252
Tel: (13) 3467-6160
www.colegiocellulamater.com.br
Colégio Batista da Primeira
Avenida Presidente Wilson, 1.437
Tel: (13) 3329.8771
Colégio Primo Charles
Av. Dom Pedro II, 993
Cidade Náutica
Tel.: (13) 3464-6937
www.primocharles.com.br
Colégio Objetivo
Av. Presidente Wilson, 424 
Boa Vista, São Vicente
Tel: (13) 3569-1919
Escola Politécnica Treinasse (20%)
Rua Campos Melo,190 – Santos
Tel: 3232-9273
R. Sylvio Pereira Mendes, 35 - S. Vicente
Tel: 3324-3666
Circuito Escola Técnica
Rua Frei Gaspar, 2450 
Tel.: (13) 3466-1000
www.circuitoescola.com.br
Escola Fortec (10%)
Avenida Presidente Wilson, 1.013
Tel: (13) 3467.6776
www.fortec.g12.br
União Brasileira 
Educacional – UNIBR (15%)
Avenida Capitão Mor Aguiar, 798
Tel: (13) 3569.8200
www.unibr.com.br
Universidade Santa Cecília
R. Oswaldo Cruz, 277
Tel: (13) 3202.7100
Fax: (13) 3234-5297
www.unisanta.br
Unisantos
Universidade Católica de Santos
Avenida Conselheiro Nébias, 300
Tel: (13) 3205-5555
www.unisantos.br
UniCesumar ( até 40%)
www.ead.cesumar.br.
Tel: (13) 3048-5225
polo-saovicente@unicesumar.edu.br.
AllNet - Idiomas e Informática (20% a 50%)
Rua Frei Gaspar, 128 - Centro
Tel.: (13) 3569-1200
www.grupoallnet.com.br

No final de setembro, o gerente do 
Correio da Praça Coronel Lopes, Rogério 
Martins, esteve na sede da Associação 
Comercial de São Vicente para conversar 
com a presidente Regina do Carmo e 
sugerir uma parceria que beneficiará os 
comerciantes da cidade. 

“Temos o Cartão Correios Fácil, pro-
duto lançado há pouco tempo e que ainda 
não teve a adesão esperada no município. 
Solicitamos parceria da entidade na divul-
gação deste serviço”, explicou o gerente.

Segundo ele, este cartão é uma solução 
para facilitar a gestão dos negócios dos 
comerciantes, empresários e lojistas locais. 

“É uma parceria que fará toda a diferença 
para que as micros e pequenas empresas 
ganhem ainda mais força”, afirmou.

Martins conta que o produto conta com 
vantagens exclusivas. Com ele, os preços dos 
produtos são diferenciados, os clientes têm 
crédito para pagamento a prazo e o atendi-
mento é mais rápido. Ele também serve para 
todos os serviços oferecidos pelos Correios, 
desde carta simples à malotes.

Os interessados em obter o Cartão 
Correios Fácil devem ir a qualquer agên-
cia dos Correios, levando os dados de sua 
empresa, junto com o contrato social para 
realizar o cadastro.

Na ACIESV 
No próximo dia 16 de novembro, Martins estará na sede da ACIESV 
falando sobre o Cartão. A rápida palestra acontecerá às 20 horas, após 
reunião mensal de diretoria.

Parceria entre a ACIESV e 
os Correios beneficiará os 

comerciantes locais

TODAS A TERÇAS-FEIRAS, ÀS 6H45 - HOTEL MONT REY - RUA FREI GASPAR, 133 - CENTRO
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Na noite de 28 de setembro, Ricardo Ferrari, dire-
tor da Ferrari Fiscal realizou palestra de Planejamento 
Tributário e Recuperação de Encargos para diretores da 
Associação Comercial de São Vicente. Ele, que é parceiro 
do consultor empresarial e associado Vanderlei Domin-
gues, apresentou os serviços de sua empresa e discorreu 
sobre a importância destes serviços, especialmente neste 
período do ano.

“Realizar planejamento tributário ou até mesmo bus-
car a recuperação de encargos agora é algo benéfico para as 
empresas. Estes serviços podem dar fôlego neste período 
em que entramos com 13° salário ou até mesmo salvar a 
empresa de uma possível falência”, relatou o palestrante.

Ele afirma que a Ferrari mostra as possibilidades das 
recuperações administrativas e jurídicas, e faz isso gratui-

tamente. “Todo o mapeamento é feito sem custo nenhum. 
Cobramos, apenas, pelas ações realizadas”, disse Ricardo.

Segundo ele, em até dois meses o empresário já tem 
a recuperação. Isto porque, muitas vezes, os encargos 
tributários estão, por exemplo, na folha de pagamento. 
Os serviços são voltados, também, para empresas que 
não passam por qualquer problema financeiro, pois 
representam redução de custos.

Café da Manhã 
Ferrari falará mais sobre o assunto num café da 

manhã realizado especialmente para os associados da 
entidade. A palestra acontecerá no dia 9 de novembro, 
às 9 horas. Os interessados em participar, devem se 
inscrever pelo telefone (13) 3566-9765.

PODEM REDUZIR OS 
CUSTOS DAS EMPRESAS

Quase 100 pessoas participaram da palestra de E-Social, promovido pela 
Associação Comercial de São Vicente em parceria com a Alterdata e a José 
Alves Contabilidade. O evento, realizado na noite de 14 de setembro, teve 
palestra ministrada por José Luiz Fondacaro.

Segundo José Daniel, diretor da ACIESV e sócio proprietário da José Alves 
Contabilidade, as pessoas ainda estão muita confusa sobre o assunto. “Por 
isso achamos de suma importância promover esta palestra, para esclarecer 
as dúvidas dos presentes”.

Fondacaro explicou que apesar do E-Social ser uma obrigatoriedade que 
só será exigida pela legislação federal a partir de 2018, em julho de 2017 já 
será possível enviar as informações para o site. “Será um período de testes 
e adaptações, para que as empresas entendam como o site vai funcionar”.

Apesar da obrigatoriedade só ser exigida daqui há mais de um ano, o pa-
lestrante aconselha que os empresários já iniciem a qualificação cadastral de 
cada colaborador. “Se uma das qualificações estiver incorreta, não será possível 
enviar nenhum tipo de informação para o site, nem mesmo fazer o cadastro”.

Para a presidente da ACIESV, Regina do Carmo, palestras como esta são de 
suma importância. “É imprescindível que nossos empresários e comerciantes 
estejam informados do que acontece em nossa legislação. Agradecemos a 
cada parceiro que está conosco nesta visão de multiplicar conhecimento”.

José Luiz Fondacaro 
fala sobre E-Social 
na sede da ACIESV

Durante o evento, os participantes descobriram que a partir de 
julho de 2017 já podem enviar as informações para o E-Social

Serviços de planejamento tributário 
e recuperação de encargos

Os interessados em saber mais sobre planejamento tributário 
e recuperação de encargos em suas empresas, devem pro-
curar Vanderlei Domingues. Ele atende o associado gratuita-
mente na sede da ACIESV toda quarta-feira, das 14 às 18 horas.

Ricardo Ferrari explicou aos 
diretores da ACIESV a importância 
das empresas realizarem 
planejamento tributário ideal

¦ FUNCIONÁRIO
ANIVERSARIANTE

A equipe da ACIESV deseja parabéns 
ao aniversariante:

03
OUT

Regina 
do Carmo
Presidente da ACIESV

03
OUT

Heliane 
Muniz

_ CURSOS & PALESTRAS

17 DE OUTUBRO
• OFICINA DE FACEBOOK - COMO CRIAR UMA 
PÁGINA PROFISSIONAL NA REDE SOCIAL
Realização: ACIESV / Sebrae 
Local: ACIESV 
Rua Jacob Emmerich,1238
Parque Bitarú
Horário: 9 às 13 horas
Inscrições: (13) 3569-2910
Investimento: R$ 60,00

26 DE OUTUBRO
• PLANEJA FÁCIL

PLANEJAMENTO ROTINA FINANCEIRA
Realização: ACIESV / Sebrae 

Local: ACIESV
Rua Jacob Emmerich,1238

Parque Bitarú
Horário: 9 às 13 horas

Inscrições: (13) 3569-2910
Investimento: R$ 100,00



A subsede da ACIESV sediou uma edição da palestra 
Atendendo o Cliente com Excelência. A aula foi 
voltada para os comerciantes da Área Continental.

Diretores da Associação Comercial e integrantes 
do conselho deliberativo da entidade posam ao 
lado da presidente Regina do Carmo.

A equipe da Ferrari Fiscal, consultoria tributária e 
empresarial, pouco antes da palestra de apresen-
tação dos serviços para os associados.
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Na tarde de 13 de setembro, a presiden-
te da Associação Comercial de São Vicente, 
Regina do Carmo, recebeu em seu escritório 
na entidade, Luís Antonio Godinho, delegado 
regional de Santos do Instituto de Pesos e 
Medidas do Estado de São Paulo (IPEM). Ele 
foi até a entidade levar cartilhas de orien-
tações ao comerciante sobre a fiscalização 
do órgão – que é vinculado à Secretaria de 
Justiça e Defesa da Cidadania. 

“Trouxe este material, porque acredito que 
todo o comerciante deve ser orientado e sei 
que posso contar com a parceria da diretoria 
da ACIESV neste processo de divulgação destas 
informações contidas na cartilha”, disse ele. 

Godinho afirma que após as inspeções, seus 
fiscais sempre apresentam as dúvidas dos co-
merciantes – que são muitas, segundo afirmam. 
“Observamos que boa parte das infrações são co-
metidas por desconhecimento das informações. 
Então precisamos disseminar, o máximo possível, 
estas cartilhas para que os comerciantes possam 
ajustar-se às normas exigidas por lei”.

Regina do Carmo afirmou que além de 
ajudar a distribuir as cartilhas, convidou o 
delegado para palestrar sobre o assunto na 
ACIESV. É de suma importância que mais e mais 
associados saibam destas orientações, que 
dizem respeito a atividades de ramos distintos. 
Então ninguém fica de fora”.

PRESIDENTE DA ACIESV RECEBE

A cartilha de orientações ao comerciante, elaborada pelo IPEM, está 
sendo distribuída gratuitamente para os associados da entidade

Aconteceu

12
SET

28
SET

28
SET

delegado do IPEM na sede da entidade
Na ACIESV
No próximo dia 19 de ou-
tubro, representantes do 
IPEM estarão na sede da 
ACIESV falando sobre a 
fiscalização que realizam 
no comércio vicentino. Na 
ocasião, eles também esta-
rão respondendo às princi-
pais dúvidas  dos presen-
tes. A palestra acontecerá 
às 20h30, após Assembleia 
Geral Extraordinária. 
Os interessados em partici-
par devem se inscrever pelo 
telefone (13) 3566-9765.



CNI tem programa para 
aumento da competitividade 
de micro empresas

No Brasil, 95% das indústrias são micro ou 
pequenas. Mesmo sendo maioria, elas ainda 
não têm mesma produtividade das grandes 
do setor. Para mudar esse cenário, a CNI – 
Confederação Nacional da Indústria – tem 
um programa de apoio à competitividade.

Mais de seis mil micro e pequenas 
indústrias participaram do programa, 
que oferece  consultoria na gestão 
empresarial, de produção, foco 
no segmento que deseja 
seguir, posicionamento de 
marca e capacitação 
de mão de obra.

Em 16 anos, o 
Procompi atendeu 
mais de 6.500 empresas 
e desenvolveu 355 projetos em todo o país. Entre 2010 
e 2015, foram investidos cerca de R$ 30 milhões em 
quase três mil empresas. O próximo ciclo que vai de 
2016 a 2019 vai destinar quase R$ 24 milhões para 
atender a 1.800 empresas.

No Brasil, 95% das indústrias são micro ou 
pequenas, mas a produtividade atinge 23% do 
índice das grandes do setor. “No último ciclo do 

Procompi, o aumento médio 
de produtividade foi de 

29% nessas empresas. 
Em um período em 
que o aumento médio 
da indústria brasileira 
como um todo foi 

bem abaixo disso”, diz 
João Emilio Gonçalves, 

gerente  execut ivo  de 
política industrial da CNI.

Empresas interessadas em participar do 
Procompi  devem procurar  a  Federação de 
Indústrias ou a unidade regional do Sebrae. Para 
mais detalhes do projeto, acesse o site: www.
procompi.cni.org.br

Novos empresários 
devem  esperar 

o tempo de 
maturidade dos 
negócios

Com o alto índice de 
desemprego, muita gente 
que ficou sem trabalho 

pensa em montar o próprio 
negócio, mas o retorno do 

investimento não acontece do 
dia para a noite.

O repórter Marcelo Baccarini conversou 
com o consultor Antonio Terassovich e ele foi duro: 
é preciso equilibrar o emocional antes de focar 
nos números. “O investidor não sabe lidar com a 
expectativa e vai ficar nervoso. Tem que ter paciência”.

 Dentro do plano de negócio, tem o tópico 
finanças e dentro dele o fluxo 
de caixa, que nada mais é 
do que a movimentação 
de dinheiro (quanto 
você ganha e quanto 
você gasta) em um 
determinado período.

O empresário 
precisa projetar o fluxo 
por um ano para pegar 
períodos de sazonalidade, 
como chegada do frio ou do verão.  
A partir do fluxo de caixa ele vai chegar à receita da 
empresa. Disso são tirados custos variáveis, como 
comissões de venda ou contas de luz, para se chegar à 
margem de contribuição. Ela serve, por exemplo, para 
pagar os custos fixos, como salários e aluguel.  O que 
sobrar é o lucro. “É esse lucro que vai dar o retorno 
do capital investido”, explica o consultor.

Além de ter paciência, o empreendedor deve 
minimizar riscos. O tempo de retorno deve ser 
considerado, para evitar problemas. “Uma loja de 
varejo de rua por exemplo, é de um ano para cima. 
Negócios demoram para amadurecer. Se você tentar 
colher o fruto antes de estar maduro, vai comer 
verde” Fonte: G1 PEGN
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• 1° CONSEG | 13/10 - 19 horas | Reúne-se toda segunda quinta-feira do mês na 
Sede da ACIESV | Rua Jacob Emmerich, 1238, Centro

• 2° CONSEG | 25/10 - 19 horas | Reúne-se toda última terça-feira do mês no SEST/SENAT

• 3° CONSEG | 18/10 - 19 horas (excepcional) | Reúne-se toda segunda 
terça-feira do mês na Subsede da ACIESV, na Avenida Deputado Ulisses Guimarães, 1671, 
sala 2, Jardim Rio Branco

Na noite de 8 de setembro, a Associação 
Comercial de São Vicente promoveu reunião 
mensal do 1° Conselho de Segurança da Cidade 
(CONSEG). Diversos assuntos foram debatidos 
durante o encontro, entre eles, foi falado sobre 
bicicletas roubadas. 

Foi solicitado pelas autoridades presentes 
que as pessoas que tiverem suas bicicletas 
roubadas, informem a Polícia Civil o número 

grafado no quadro – dado importante para a 
busca do veículo. 

Outro tema abordado na reunião foi o 
mapeamento que os alunos da Unesp, cam-
pus São Vicente, fizeram sobre o assaltos e 
assédios que acontecem na região. Os estu-
dantes levaram dados e discutiram o assunto 
propondo melhorias para os representantes 
das Polícias Civil e Militar. 

Alunos da Unesp 
participam de reunião 

do CONSEG

Durante reunião mensal do Conselho de Segurança, os estudantes falaram sobre os 
assaltos e assédios que acontecem na região da universidade.
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Prestes a completar um ano de funcio-
namento, a Dentiste Odontologia Especiali-
zada uniu, no Gonzaguinha, o melhor de dois 
mundos: a odontologia e a administração. 
Nesta união, os clientes saem ganhando. 
Pois recebem tratamento de profissionais 
especializados e pagam preços diferenciados. 
Pelo menos é o que afirma a dentista Amanda 
Borges Pereira, que é sócia proprietária do 
local, ao lado do esposo Fernando Borelli.

“Fernando é administrador. Por anos foi 
gerente financeiro de empresa de logística. Já 
eu, sou dentista há quase 10 anos, mas não 
entendo nada de administração. Quando aten-
dia em consultório próprio, sozinha, minhas 

contas eram bagunçadas e me via perdida com 
elas. Hoje o valor da consulta é menor, mas a 
margem de lucro é maior. Porque ganhamos 
no montante. Aprendi que não adianta ser 
uma profissional espetacular, se não souber o 
mínimo de administração. Estou aprendendo”, 
disse Amanda.

A clínica, que abre de segunda à sábado, 
conta, ainda, com outros quatro dentistas. A 
Dentiste atende em diversas especialidades: 
dentística; prótese; ortodontia; implantodon-
tia; endodontia; e odontopediatria (crianças 
a partir de 10 anos).

Localizada na Rua Amador Bueno 
da Ribeira, 64 (Rua ao lado do Supermer-
cado Extra da Avenida Presidente Wilson), 
a clínica está também nas redes sociais. 
Ela pode ser encontrada pelos endereços 
www.facebook.com/dentisteodontologia e 
www.instagram.com/dentisteodontologia. 
O interessado pode entrar em contato pelo 
e-mail dentiste@dentiste.com.br ou pelo 
telefone (13) 3356-3204.

DENTISTE UNE ODONTOLOGIA 
e administração para benefício do todo

Em setembro, os integrantes do 
núcleo da beleza do Projeto Empreender 

realizaram a primeira ação social da 
equipe. Eles visitaram a casa de repouso 

Residencial Casablanca, no Centro de 
São Vicente, e promoveram o dia da 

beleza. Os idosos do local receberam, 
gratuitamente, cuidados para a pele, 

mãos e cabelos.

Projeto Empreender Beleza 
realiza ação social

Com quase 11 anos de 
experiência em Odontologia, 
Amanda inaugurou 
a Dentiste há quase 
um ano, ao lado de 
Fernando Borelli, seu esposo
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PEDRO GOUVÊA PROMETE AÇÕES

Eleito no primeiro turno com 87.365 vo-
tos, Pedro Gouvêa é, a partir de 1° de janeiro 
de 2017, o novo prefeito de São Vicente. 
Disputando a principal cadeira do executivo 
municipal com outros oito candidatos, o 
preferido da maioria calunga afirmou – em 
entrevista exclusiva ao Jornal do Comércio 
Vicentino - que a sua primeira ação, assim 
que tomar posse, é combater o lixo da cidade. 

“A partir do primeiro dia de mandato já 
farei um mutirão de limpeza na cidade.  Será 
como um serviço de zeladoria. Vamos limpar 
São Vicente e, com isso, já trabalhar a auto 
estima do vicentino. A população votou em 
mim porque tinha esperança de algo melhor 
e vamos honrar esse voto de confiança desde 
o dia 1° de janeiro”, disse Gouvêa.

O futuro prefeito ainda prometeu ações 
efetivas em diversas áreas do município e 
disse que atuará em parceria com outras 
instituições para a realização de suas obras.

Comércio
“Um dos nossos parceiros fortes é o próprio comércio vicentino, que é essencial para 

a economia da cidade. Cerca de 80% do Produto Interno Bruto (PIB) do Município vem do 
comércio. Por isso, vamos impulsionar ainda mais este setor, dando oportunidade para 
que novos comerciantes estabeleçam seus negócios em São Vicente”.

As feiras da madrugadas, que se tornaram problemas constantes 
nesta atual administração, por serem realizadas sem qualquer com-
promisso fiscal com a cidade, oferecendo concorrência desleal aos 
comerciantes locais, também serão combatidas. Pelo menos é o 
que afirmou o prefeito eleito.

“Não somos favoráveis a estas feiras, por isso não permitiremos 
que continuem a acontecer. Entretanto, daremos espaço à feiras 
realizadas em eventos que atendam a sazonalidades comemora-
tivas, como, por exemplo, Festa do Morango”, esclareceu.

efetivas desde 1° de janeiro

Turismo
“O turismo precisa ser bas-

tante bastante explorado pelo 
poder público, aproveitando 
as belezas naturais da cidade, 
assim como a sua história. En-
tão vamos resgatar o que foi 
deixado de lado, como a Ence-

nação da Vila de São Vicente 
e equipamentos como a Bi-
quinha, o Teatro, o Parque 
Voturuá. Entraremos num 
novo ciclo. Um ciclo virtuoso 
que trará benefícios para o 

município”.

Educação
“Vamos remodelar o mo-

delo de educação que temos 
em São Vicente, porque o atual 
não está funcionando. Abrire-
mos creches e remuneraremos 
adequadamente os profis-
sionais da área de Educação, 
fazendo a atribuição correta 
das aulas”.

Segurança
“Não adianta transferirmos a responsa-

bilidade da segurança, dizendo que ela é do 
Estado. Ela é nossa também e vamos trabalhar 
por ela, melhorando a iluminação, as praças e 
estruturando melhor os projetos sociais, que 
funcionarão com eficácia. Voltaremos com 
o Jepom e o Tripulantes do Futuro, além do 
projeto de câmeras de segurança – trabalho 
que deverá ser feito em parceria com a Polícia 
Militar e a Guarda Civil Municipal”.

Saúde
“Nos equipamentos de saúde da cida-

de, faltam medicamentos e os salários 
dos profissionais estão atrasados. Va-

mos abrir os equipamentos que estão 
fechados, estruturá-los, assim como 
os demais e agir com respeito aos 
trabalhadores, pagando os salários 
como deve ser feito”.

* Na próxima edição, entrevistaremos 
os vereadores eleitos que também são 

comerciantes associados.


