
Programa de 
Estágios foi 
apresentado 
pela FACESP

O PROE (Programa de Estágios) da 
FACESP (Federação das Associações 
Comerciais do Estado de São Paulo) já 
está em funcionamento em São Vicente. 
Apresentado para a diretoria da Associa-
ção Comercial vicentina em 20 de janeiro, 
durante a primeira reunião do ano voltada 
para filiados da entidade, o programa já 
está tendo adesão dos associados.

“Estamos buscando alternativas que 
ajudam o comerciante a passar por esta 
crise econômica que vivemos. O PROE nos 
disponibiliza esta ferramenta que beneficia 
lojistas e empresários, assim como jovens 

a ingressar no mercado de 
trabalho. O programa assiste 
pessoas a partir dos 16 anos 
de idade, que deverão esta-
giar durante seis horas diárias 
É uma opção benéfica para 
todos”, disse a presidente da 
ACIESV, Regina do Carmo.

Criado em atendimento à 
Lei 11.788/08, o PROE é uma 
importante ferramenta de 
crescimento, desenvolvimento 
social e econômico. “É um pro-
grama que traz muitas as van-
tagens a quem o adere”, afirma 
Afonso Lamounier de Moura, 
representante da FACESP.

Além de oferecer novas oportunida-
des aos munícipes vicentinos, capacitar 
e reter talentos locais, o PROE ainda traz 
renda adicional à São Vicente por meio dos 
estágios remunerados. 

Os interessados em conhecer melhor 
o programa devem entrar em contato com 
a ACIESV, pelo telefone (13) 3569-2910. 
Falar com Heliane Muniz.

O PROE, que foi apresentado por Afonso Lamounier 
de Moura, já está tendo a adesão dos associados
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3º Conselho de Segurança Pública 
de São Vicente é empossado

Na noite de 11 de fevereiro, o auditó-
rio da Associação Comercial, Industrial e 
Empresarial de São Vicente (ACIESV) lotou 
durante a segunda reunião do ano do 1° 
Conselho de Segurança Pública do município 
(CONSEG). O encontro, onde foram deba-
tidos diversos assuntos, serviu, também, 
para apresentar e empossar a diretoria do 
3° CONSEG, que funcionará na Área Conti-
nental da Cidade. 

Na ocasião, Davi Rangel, presidente do 
1° CONSEG entregou um decibelímetro digital 
para o Dr. Luiz Carlos Cunha, delegado do 1° 
Distrito Policial de São Vicente. O aparelho, 
comprado pela ACIESV, ajudará a polícia mili-
tar vicentina no controle e autuação daqueles 
que desobedecerem a lei da poluição sonora.

“As pessoas têm que entender que o 
descanso é sagrado, independente de horário. 
Precisam aprender a ouvir som numa altura 
que só interessa a ela própria, lembrando que 
o seu direito termina onde começa o do ou-
tro”, enfatizou o Dr. Carlos Topfer Schineider, 
delegado titular de São Vicente, que também 
estava presente no encontro.

A reunião contou, ainda com a presença 
da presidente da ACIESV, Regina do Carmo; 
de Antônio das Merces Guimarães, diretor da 
Guarda Civil Municipal; Capitão PM Renato 
dos Santos Abreu e Capitão PM Enoque dos 
Santos, respectivamente da 1ª e da 3ª Cia. 
da Polícia Militar de São Vicente. Os verea-
dores Pedro Gouveia e Léo Santos também 
prestigiaram o evento.

3° CONSEG – Rangel empossou Maria 
das Graças Nascimento como presidente do 
3º CONSEG. O novo conselho se reunirá todas 
as segundas terças-feiras do mês, na subse-
de da Associação Comercial de São Vicente 
(Avenida Deputado Ulisses Guimarães, 1671, 
sala 2, no Jardim Rio Branco). 

Os encontros, que serão abertos ao 
público, visam discutir várias questões que 
envolvem a segurança dos munícipes. “Cos-
tumo dizer que estas reuniões são fóruns 
abertos à população, onde qualquer assunto 
é aceito e discutido. Entendo, na verdade, que 
tudo – do som alto à poda da árvore, envolve 
segurança”, finalizou Davi Rangel.

PONTE PÊNSIL
Principal cartão postal 
da Cidade, localizada 
no sopé do Morro dos 
Barbosas, sobre uma
das mais belas baías 
do Brasil, a ponte com 
180 metros de cumpri-
mento e 23 metros de 
altura foi construída 
para ligar a ilha ao 
continente. Sua inau-
guração aconteceu em 
21 de maio de 1914.

Ponto Turístico

PÁGINA 8

Subsede completa 
dois anos na Área 

Continental

H

O auditório da ACIESV lotou durante o encontro em que Maria das Graças 
Nascimento foi empossada presidente do CONSEG da Área Continental

PÁGINA 3

ACIESV oferece 
consultoria de 

marketing digital

¿

Deputado 
Estadual Caio 
França prestará 
contas do seu 
primeiro ano 
de mandato na 
sede da ACIESV, 
em 17 de março, 
às 19h30, em 
evento aberto à 
comunidade.



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

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

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

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

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

Escola Fortec (10%)
Avenida Presidente Wilson, 1.013
Tel: (13) 3467.6776 | www.fortec.g12.br

Escola Politécnica Treinasse (20%)
Av. Conselheiro Nébias, 337, Santos/SP
Telefone: (13) 3232-9273
Rua Costa Rego, 50/60, São Vicente/SP
Telefone: (13) 3013-2445

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

Circuito Escola Técnica
Rua Frei Gaspar, 2450 - Tel.: (13) 3466-1000
www.circuitoescola.com.br

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

Colégio Primo Charles
Av. Dom Pedro II, 993 - Cidade Náutica
Tel.: (13) 3464-6937 - www.primocharles.com.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
(em tratativa para renovação de contrato)

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

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

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

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

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

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

PARCERIAS

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

O caminho da 
valorização

Num ano de recessão, reinventar-se é preci-
so. Por acreditar nisso é que tenho me dedicado 
com afinco às questões da Associação Comercial. 
Reúno-me com frequência com os diretores elei-
tos, associados e parceiros a fim de estabelecer 
projetos, metas e de buscar o melhor encaminha-
mento para as questões da entidade.

Estou feliz com o resultado que estamos ob-
tendo. Ações que nos beneficiarão daqui há alguns 
meses já estão sendo desenhadas e começaram 
a ser executadas. Ajo com positividade, sem tirar 
os pés do chão. Se o planejamento é a alma do 
negócio, é com ele que me apego em primeiro 
lugar. Em seguida corro para estabelecer parcerias 
de sucesso. São estas alianças estratégicas que 
ajudarão a seguir com os planos.

Temos recebido muitas pessoas que acredi-
tam na Associação Comercial de São Vicente, no 
trabalho que desenvolvemos e na nossa história. 
São estes elos que fortalecem nossa entidade, que 
agregam e beneficiam toda a nossa comunidade. 

Este ano completaremos 67 anos de funda-
ção. Para muitos pode até parecer um tempo 
razoável, mas não pensamos nos anos que se 
passaram – a não ser para lembrar as boas ações 
que foram realizadas por meio da entidade. Pen-
samos no que ainda está por vir, no que podemos 
fazer hoje para inovar e favorecer a sociedade em 
que estamos estabelecidos.

Se o objetivo é fazer um amanhã melhor, con-
tinuaremos neste caminho - um percurso que exige 
criatividade e conhecimento para obtermos res-
postas assertivas. Um trajeto em que parcerias são 
estabelecidas para que o todo saia ganhando. Um 
caminho de inovação, que valoriza o que é nosso.
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ACIESV oferece consultoria 
de marketing digital

Trabalhar a cultura do marketing digital na 
primeira cidade do Brasil, esse é o desafio de Ma-
riana Cimmino Lopes, consultora de Negócios da 
Guia-se. Para desenvolver este projeto, ela firmou 
parceria com a Associação Comercial, Industrial 
e Empresarial de São Vicente (ACIESV) e dará 
plantões semanais na entidade, a fim de receber 
lojistas e comerciantes associados interessados 
em aprender mais sobre esta nova forma de 
negociar um produto ou serviço.

“Hoje a exposição das marcas na internet 
se igualaram entre o grande e o pequeno ne-
gócio. O consumidor tem muito mais acesso às 
informações, preços e comparação de produtos, 
pode comprar sem sair de casa, a qualquer hora. 
Esta nova forma de consumir precisa fazer parte 
de como ofertar. É isso que queremos levar aos 
comerciantes vicentinos”, explicou a consultora.

Segundo ela, a abundância de infor-
mação, aliada à possiblidade de economia, 

A consultora Mariana explica que a proposta é mostrar como as 
ferramentas de marketing digital podem acrescentar no comércio

incentivou isso: “As pessoas ficam em média 
quatro horas de seu dia no celular, acessando 
à internet. Elas verificam sites, mídias sociais, 
e-commercee e aplicativos. Recebem uma 
avalanche de informações. Neste momento a 
sua empresa precisa estar presente, desper-

tando o desejo de consumir deste cliente”.

TUDO DIGITAL – Mariana afirma que a 
tendência é que tudo se torne digital e o comércio 
deve estar atento a isto para não ficar para trás. 
“O comércio vicentino é tradicionalista, mas 

Gerente do 
Sebrae fala 
sobre inovação 
e oportunidade 
para driblar 
a crise

Em recente entrevista ao jornal A Tribuna, 
Paulo Sergio Franzosi, gerente regional do Sebrae, 
afirma que apesar da recessão econômica, este 
é um ano para empreender. “Todo ano é ano 
para empreender, desde que você saiba o que 
fazer, o que seu concorrente vai fazer e faça uma 
coisa melhor que ele. E para fazer isso, é preciso 
planejamento”, afirmou.

Segundo ele, a crise só existe para aqueles que 
insistem em fazer as coisas do mesmo jeito. “É pre-
ciso estabelecer metas e inovar, fazer algo diferente 
na sua empresa. Isso agrega valor”, afirmou. Paulo 
continua: “É sempre importante que o empresário 

Paulo Sérgio Franzosi afirma que 
todo ano é ano para empreender

estamos nos deparando com um novo público, 
uma nova forma de consumir. Precisamos nos 
preparar para receber, também, esta nova gera-
ção de consumidores”.

Para auxiliar o comerciante a entender, de 
forma mais clara e objetiva, esta nova geração de 
consumidores, a consultora ensinará ferramen-
tas e técnicas. Utilizando o espaço da ACIESV, 
ela levará o associado a entender quem é seu 
público hoje.

“A ideia é entender o que as ferramentas de 
marketing digital podem acrescentar no comér-
cio. Auxiliar o comerciante em suas dificuldades 
para ter a atenção do seu público e conquistar 
novos clientes”, finaliza.

Mariana atenderá os associados às segun-
das-feiras, na sede da Associação Comercial. Os 
interessados na consultoria, devem agendar o 
atendimento pelos telefones (13) 3569-2910 ou 
(13) 98184-0520.

aguce o seu olhar com os olhos do cliente”.
O gerente finaliza a entrevista, lembrando 

uma pesquisa internacional feita em 40 países 
que aponta o brasileiro como empreendedor e 
este espírito de fazer acontecer é mais acentua-
do nos jovens. “O jovem entre 18 e 34 anos vai 
em busca de empreender, de fazer algo novo e 
diferenciado. E o que a gente vê hoje é empre-
endedor de oportunidade. Por exemplo, são 
inauguradas torres de prédios com mil famílias 
morando. Se eu abro uma padaria ali em frente, 
eu não preciso correr atrás do cliente. Está todo 
mundo ali. Isso é identificar uma oportunidade”.
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Lei que proíbe a 
negativação sem aviso 
merece atenção dos 
comerciantes

A Lei Estadual 15.656/15, que proíbe 
que nomes de consumidores inadim-
plentes sejam inscritos nos serviços de 
proteção ao créditos sem que antes os 
mesmos sejam avisados oficialmente por 
correspondência com aviso de recebi-
mento (AR) ainda tem sido alvo de dúvi-
das para muitos comerciantes vicentinos. 
“Precisamos reforçar a informação, a fim 
de que todos entendam com perfeição 
como ela funciona. Não queremos que 
nenhum dos nossos associados sejam 
prejudicados por ainda desco-
nhecerem a legislação”, disse 
Heliane Muniz, responsável 
pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SCPC) da Associa-
ção Comercial de São Vicente. 

A lei, que foi revogada 
há poucos meses, após ter 
sido suspensa em março 
passado pelo Tribunal 
de Justiça (TJ) do Estado de São 
Paulo, prevê multa elevada para quem 
descumprir as regras. “É importante 
que o associado continue realizando 
inclusões e exclusões dos registros de 

débitos. Desta forma, a integridade da 
base de negativação será mantida, caso 
os efeitos da lei sejam suspensos no 
Estado de São Paulo”, explica.

Em caso dúvidas, o associado deve 
procurar orientações no SCPC na ACIESV, 
que trabalha integrado com o Score de 
Crédito. “Esta ferramenta utiliza infor-
mações cadastrais e comportamentais 
para apoiar com inteligência as decisões 

de crédito. É um produto que esti-
ma o comportamento futuro dos 
clientes de sua empresa, indicando 
a probabilidade de inadimplência 
nos próximos seis meses ou dezoito 
meses, conforme necessidade do 
negócio”, revelou.

O resultado da consulta é 
apresentado numa escala, com 

até cinco graus de risco, clas-
sificados em: Altíssimo 
Risco, Alto Risco, Médio 

Risco, Baixo Risco e Baixíssimo Risco de 
inadimplência. Apesar de não aparecer o 
registro do consumidor, o Score apresen-
ta a pontuação do mesmo, o que ajuda a 
tomar decisões de forma rápida e segura.

Obrigações tributárias 
para MEI, micro e 
pequena empresa 
neste início de ano

O início do ano é marcado por diversas obrigações 
fiscais, tanto para pessoas físicas quanto para jurídicas. A 
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) é uma 
delas. Dados que apresentam os informes de rendimentos e 
de salários, por exemplo, devem ser enviados para a Receita 
Federal até o dia 29 de fevereiro. Ou seja, o comerciante 
precisa enviar todas as informações para sua contabilidade 
com antecedência, para não perder o prazo final. 

Em alguns casos, o próprio empresário pode contra-
tar uma operadora para disponibilizar as obrigações pela 
internet. Contudo, a burocracia torna o processo um pouco 
complicado para quem não está acostumado.

Para se ter uma ideia, são poucos os contadores que já 
têm esse programa, porque ele é pago. Então é importante 
que o contribuinte acelere o processo de coleta e entrega 
dos dados para a contabilidade que o representa. O não 
cumprimento desta obrigação acessória pode gerar multa 
ou até o impedimento de retirada de certidão negativa junto 
à Receita Federal.

Mas não é só o DIRF que nos deixa alarmados no início 
do ano, até porque, a cada novo ano mudanças tributárias 
podem acontecer. Mudanças que afetam a rotina de Micro-
empreendedores Individuais (MEIs), e das micro e pequenas 
empresas. Para variar, este é um ano com cobranças de 
impostos diferenciadas. 

Um exemplo é o que aconteceu com o ICMS (Imposto 
sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços). Desde 1° 
de janeiro deste ano, ele conta com nova regra de partilha 
entre estados. Uma alteração que tem sido vista como desa-

fiadora, especialmente para aqueles que adotam o Simples 
Nacional. Os empresários estão confusos e com dificuldade 
de se adaptar. 

Agora, lojas que vendem produtos ou serviços para 
consumidores de outro Estado, precisam dividir a arrecada-
ção do imposto com o Estado em que está instalada e com 
o que recebe a mercadoria. A boa notícia é que, à princípio, 
a mudança deve atingir apenas as lojas de e-commerce, 
mas nada impede que novas alterações ocorram no futuro. 

Até junho, os compromissos ficam mais apertados para 
o empresário. Além das obrigações acessórias, é preciso ficar 
atento às mudanças na legislação. Este ano, por exemplo, 
tivemos aumento na taxa de ISS em São Vicente. Queira ou 
não, essas novas cargas tributárias acabam onerando o custo 
da operação e preocupam.

Em caso de outras dúvidas, o ideal é procurar seu 
próprio contador ou órgãos competentes e especializados, 
como é o caso do Sebrae e a própria Associação Comercial 
de São Vicente. O importante é evitar o erro, que não é 
bom para o bolso.

Erros resultam em multa. A menor é de R$ 500,00, no 
caso do Sped, por exemplo. Já para o MEI, em caso de atraso 
na entrega na declaração, a multa é de R$ 50,00, quando 
reduzida. Para o microempresário, em que o faturamento 
anual é de até R$ 60 mil, considero muito dinheiro. 

Na situação em que nós estamos vivendo, não dá para 
brincar com multa. A informação é a melhor saída.

* A autora é contadora e 1ª Tesoureira da Associação 
Comercial de São Vicente (ACIESV).

COLUNA CONTÁBIL

* Maria 
Cristina 
Pereira 
Araújo
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Cerca de 
2 mil pessoas 
devem 
embarcar 
na Cidade

“Nesta temporada de verão, os pas-
sageiros estão tecendo vários elogios ao 
programa. Os comentários que ouvimos são 
bem positivos”, revela Ana Cristina Clemente, 
coordenadora do Roda São Paulo, programa 
promovido pela Secretaria Estadual de Tu-
rismo. Entre os dias 29 de janeiro e 11 de 
fevereiro, 1500 pessoas embarcaram em São 
Vicente a fim de conhecer outras belezas da 
Baixada Santista e 800 turistas, vindos de 
Peruíbe, Itanhaém, Bertioga, Santos e Praia 
Grande visitaram a cidade.

A estimativa é que até o fim desta 3ª 
edição do programa na região, marcada para 
acontecer em 28 de fevereiro, cerca de dois 
mil passageiros tenham feito alguns dos ro-
teiros, partindo da Primeira Cidade do Brasil. 

A grande adesão e aprovação do pro-
grama se dá pela mudança de formato do 
Roda São Paulo. “Nesta edição, pensamos 
em aproveitar melhor os atrativos turísticos 
da região. Para isso implantamos um roteiro 
em forma de city tour, com acompanhamento 
de guia turístico durante todo o percurso”, 
explicou Clemente.

Outra novidade é a compra antecipada dos 
ingressos, feita pelo site www.rodasp.com ou 
nos postos de vendas de cada cidade. Ao adqui-
rir o ingresso, a um custo de R$ 10,00, a pessoa 
pode escolher uma das opções de roteiro.

O passageiro pode optar em ir para Peruíbe 
e Itanhaém ou Bertioga e Guarujá

ROTEIRO  - De São Vicente partem 
ônibus para dois roteiros específicos. O 
primeiro leva o turista para passear em Ber-
tioga e Guarujá e o segundo vai para Peruíbe 
e Itanhaém. Os interessados embarcam na 
praia do Itararé, junto ao Teleférico. Os ôni-
bus saem às 9 horas e têm retorno previsto 
para às 19 horas.

“São 10 horas passeando na cidades da 
Baixada Santista. É um passeio que beneficia 
turistas e munícipes, que têm a possibilidade 

São Vicente Night Run reúne 
mais de 500 atletas na cidade

A praia do Itararé recebeu, na noite de 13 
de fevereiro, a terceira edição do São Vicente 
Night Run. Considerada a maior corrida de 

Os participantes correram à beira mar 
em prova apoiada pela ACIESV 

de conhecer a própria região, com comodi-
dade, conforto e preço acessível”, emenda a 
coordenadora.

Não apenas São Vicente conta com o 
programa, mas cada uma das nove cidades 
da Baixada Santista possui ônibus do Roda 
SP, com 20 roteiros diferenciados. “Nossos 
veículos são devidamente equipados, levando 
o passageiro a interagir com o patrimônio 
natural e monumental de cada um dos muni-
cípios visitados”, acrescenta Clemente.

praia da cidade, a competição reuniu 550 par-
ticipantes vindos de diversas cidades do País.

Na prova, que teve a largada aos pés do 

Ilha Porchat Clube, os atletas percorreram seis 
quilômetros ao longo da praia até o Emissário 
Submarino, em Santos. Para o organizador do 
evento, Romildo Gomes, a corrida não apenas 
promove o esporte em São Vicente, como 
também fortalece o turismo local. “Nesta 
prova contamos com atletas de dez cidades 
brasileiras. Eles não vieram apenas competir, 
mas desfrutar das belezas que a cidade ofe-
rece”, disse Gomes.

A Associação Comercial de São Vicente 
apoiou o evento. “Provas como esta eno-
brecem o nosso município, colocando-o em 
posição de destaque no cenário esportivo e 
turístico de nossa região. Temos que apoiar 
e incentivar estas ações para que entrem no 
calendário cultural de nossa cidade”, disse a 
presidente da ACIESV, Regina do Carmo.
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SP tem novas 
regras para bônus 
na conta de água

Iniciou, em 15 de fevereiro, um novo 
cálculo para o bônus na conta de quem 
economiza água em São Paulo.

O programa da Companhia de Sa-
neamento Básico do Estado de São 
Paulo (Sabesp) concede descontos 
escalonados para os consumidores 
que reduzem o uso em relação à média 
de consumo entre fevereiro de 2013 e 
janeiro de 2014.

Os valores médios de consumo, 
que servem de base para o pro-
grama, serão multiplicados 
por 0,78.

Com isso, o con-
sumidor precisará 
diminuir ainda 
mais o uso de 
água para ter 
direito ao des-
conto. Por exemplo, com o novo cálculo, 
uma casa que teve consumo médio de 10 
mil litros no período de referência (fevereiro 
de 2013 a janeiro de 2014) terá de passar a 
consumir, no máximo, 7 mil litros para alcan-
çar, ao menos ,10% de desconto na conta.

O cidadão que economiza no consumo 
de água ganha bônus de 10% no valor da 
conta de água, desde que reduza o uso 
entre 10% e 15% em relação ao valor de 
referência. Para os que reduzem o uso 
entre 15% e 20%, o desconto é de 20%, 
e os que diminuem em mais de 20% são 
enquadrados na faixa de 30% de desconto.

De acordo com a Sabesp, o novo 
cálculo leva em con-
sideração a redução 

média no consumo 
d e  á g u a  r e g i s t r a d a 

entre outubro de 
2014 e setembro 
de 2015. As novas 
regras fazem parte 

de estratégia da 
companhia para 
m a n te r  o  p ro -

grama de incenti-
vo à redução do consumo de água até, 

pelo menos, o final de 2016.
Foi mantido também o sistema de pe-

nalidades para os clientes que aumentarem 
o uso de água em relação aos valores de 
referência. Após meses de recuperação, 

o Sistema Cantareira 
tem hoje um vo-

lume de água 
a r m a ze n a d o 
equ iva lente 
a  35,2% da 
ca p a c i d a d e 
total dos re-

s e r v a t ó r i o s . 
Descontando as 

reservas técnicas 
(volume morto), o sis-

tema tem 16,3% da capacidade do 
volume útil. Fonte: Jornal do Commercio

Vender banana 
por quilo deixa de 
ser obrigatório em 
São Paulo

O consumidor que for a uma feira livre 
no Estado de São Paulo não poderá mais 
exigir a pesagem do cacho de banana. Des-
de o dia 19 de janeiro, além dos feirantes, 
supermercados, sacolões e varejões estão 
dispensados de vender a fruta por peso.

A lei teve a 
assinatura final 
do governador 
Geraldo Alck-
m i n  ( P S D B ) 
nesta semana 
e já foi publicada 
no “Diário Oficial” 
do Estado.

O deputado estadual 
Hélio Nishimoto (PSDB), autor do projeto 
de alteração da lei, afirmou, em nota, que a 
regra de pesagem da banana não agradava 
aos comerciantes nem aos consumidores, 
pois tradicionalmente a compra da fruta 
é feita por outro tipo de medida, como a 
penca, a dúzia ou a meia dúzia.

Para ele, “engessar a forma de venda 
prejudica, principalmente, o consumidor, 
pois, encarece o produto final”. Fonte: 
Folha de S. Paulo 

TODAS A TERÇAS-FEIRAS, ÀS 6H45, NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO VICENTE

Confiança do empresário 
do comércio aumenta 
4,4% em janeiro de 2016

O Índice de Confiança do Empresário do 
Comércio (Icec), da Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), 
registrou 80,9 pontos em janeiro – um au-
mento de 4,4% em relação a dezembro do ano 
passado, quando atingiu a mínima histórica.

O resultado foi influenciado por variações 
positivas nas expectativas futuras dos empre-
sários, porém a queda de 23% na comparação 
com janeiro de 2015 ainda reflete a deterio-
ração do mercado de trabalho e a retração do 

comércio ao longo do ano passado.
“Apesar do resultado positivo em janeiro, 

permanecem ausentes fatores que indiquem 
uma retomada do crescimento da atividade do 
comércio no curto prazo”, afirma a economista 
da CNC Izis Ferreira. Para o fechamento de 
2015 a Confederação prevê queda de 4,1% 
nas vendas do varejo restrito. Já no varejo 
ampliado, que inclui os setores de automóveis 
e materiais de construção, a previsão é de 
queda de 7,5%.

Expectativas e intenção 
de investir melhoram

O subíndice que mede as expectativas 
futuras do empresário do comércio alcançou 
120,8 pontos, mantendo-se acima da zona de 
indiferença (100 pontos). Na passagem do 
mês, o componente registrou aumento de 
5,5% – o segundo crescimento consecutivo. A 
evolução positiva nas expectativas foi deter-
minada pela melhora dos três itens mensu-
rados – economia, setor e empresa –, sendo 
que as perspectivas em relação à economia 
foram as que apresentaram maior crescimen-
to mensal: 9,0%. Apesar do resultado positivo 
em janeiro, as expectativas acumulam queda 
de 11,5% na comparação anual.

Na avaliação dos 6 mil empresários en-
trevistados, as intenções de investimentos 
também melhoraram. O subíndice registrou 
aumento de 4,2% na comparação mensal, 
influenciado pelas intenções de contratação 

(+11,4%) e de investimentos na empresa 
(+0,3%). A percepção dos empresários em 
relação aos estoques, que ao longo de 2015 
acumulou queda de 8,2%, na passagem de 
dezembro para janeiro manteve-se estável. 
Para 30,3% dos empresários consultados 
os estoques ainda estão acima do nível 
adequado. No mês passado esse percentual 
era de 30,7%.

A avaliação dos empresários do comércio 
em relação às condições correntes segue na 
zona negativa, com 40,3 pontos, numa escala 
de 0 a 200. Esse subíndice teve queda de 
1,5% na comparação mensal, sendo a menor 
retração observada nos últimos seis meses. 
No ano, esse componente acumulou queda 
de 46,6%, e para 94,4% dos comerciantes 
do varejo a economia piorou na passagem 
de 2015 para 2016. Fonte: Jornal do Brasil
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¦ FUNCIONÁRIOS
ANIVERSARIANTES

A equipe da ACIESV deseja parabéns aos aniversariantes:

09
FEV

Marianna 
Souza

23
FEV

Sidney 
Santos

AGÊNCIA DE TURISMO 
SÃO VICENTE

 a primeira da cidade

1977. Praça Barão do Rio Branco. Dois 
jovens constroem juntos seus sonhos, usando 
as próprias mãos na edificação de sua primeira 
agência de Turismo. Seria, também, a primeira 
agência do segmento na cidade. Recém forma-
dos na Faculdade de Turismo da Baixada Santista, 
os amigos de sala de aula sonhavam alto e que-
riam suprir uma lacuna existente no município e 
em todo o Litoral Sul. Investiram e, ainda durante 
a montagem do estabelecimento, tomaram seu 
primeiro banho de água fria.

“Quem é o louco que vai abrir agência 
de Turismo em São Vicente? Isso não vai dar 
certo. Todo mundo compra em Santos”, disse 
um conceituado advogado da cidade aos jovens 
empreendedores, sem saber que eles também 
eram os donos do negócio.

“Poderíamos ter fechado as portas ali mes-
mo, antes de abrir. Mas acreditamos na nossa 
visão e trabalhamos para dar certo”, revela José 
Manuel Dias, proprietário da Agência de Turis-
mo de São Vicente. Seu sócio, Inocêncio Pereira 
do Carmo completa: “Viemos para quebrar a 
barreira da centralização santista e cobrir uma 
lacuna que existia na cidade. Escolhemos São 
Vicente por acreditar em seu potencial”.

A aposta foi certeira: Em 21 de julho deste 
ano, a agência completará 39 anos de funda-
ção, com muitos reconhecimentos. Em 1994 
o empreendimento recebeu o Troféu Calunga, 
na categoria Empresa do Ano. A honraria foi 
dada pela Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL).

Inocêncio e Manuel, proprietários 
da agência, são sócios há 39 anos

A Câmara dos Vereadores de São Vicente 
também prestou sua homenagem à primeira 
agência de viagens da cidade, congratulando-a 
pelos relevantes serviços prestados.

“Trabalhamos duro por cada reconheci-
mento, assim como para construir a carteira 
de clientes que temos. Por muitos anos, man-
tivemos empregos paralelos para manter esse 
sonho. Confiamos em São Vicente e o município 
retribuiu”, disse Manuel.

Diante do período histórico em que estamos 
vivendo, os sócios afirmaram que batalham dia-
riamente para ir no contra fluxo da crise. “A gente 
se adapta e acaba se redescobrindo em situações 
como essa. Aprendemos mais sobre nós mesmos 
ao entender que conseguimos fazer mais com 
menos, sem deixar a qualidade de lado. Buscamos 
formas alternativas de equilibrar receitas com criati-
vidade e isso tem feito toda a diferença”, disseram.

A EMPRESA – que atualmente está ins-
talada no Boulevard Martin Afonso (Rua Martin 
Afonso, 220, loja 103) realiza diversos serviços 
para atender o cliente em todas as suas neces-
sidades. Ela faz a venda de passagens aéreas, 
marítimas e rodoviárias; excursões, nacionais 
e internacionais; cruzeiros marítimos; reservas 
de hotéis; congressos; rente-a-car; aluguel de 
ônibus e documentação para viagens.

Para conhecer mais, acesse o site www.
turismosaovicente.com.br. Outras informações 
pelo telefone (13) 3467-7744.

Dr. Schineider informa 
sobre regulamentação 
para aqueles que 
trabalham com IMEI

A regulamentação da comercialização 
de aparelhos eletrônicos destinados a pro-
mover alterações ou exclusões de IMEI dos 
celulares foi pauta de ofício enviado à Asso-
ciação Comercial de São Vicente na segunda 
quinzena de janeiro. O documento, em que 
esclarece a regulamentação da Lei Estadual 
15.826, de 06 de maio de 2015 e que só teve 
sua resolução publicada no Diário Oficial 
do Estado (DOE) em outubro passado, foi 
assinado pelo Dr. Carlos Topfer Schineider, 
delegado titular da Polícia Militar na cidade.

A resolução é voltada para aqueles que 
atuam no ramo da comercialização de apa-
relhos eletrônicos destinados a promover 
alterações, totais ou parciais, ou exclusão 
do IMEI (International Mobile Equipament 
Identity) dos aparelhos celulares. Tanto 
pessoas físicas quanto jurídicas ou empresas 
individuais que realizam estas ações, devem, 
antes solicitar autorização específica da 
polícia civil.

É necessário ter autorização da polícia civil para fazer alterações ou 
exclusões de IMEI de celulares, alertou o delegado titular de São Vicente

Os primeiro parágrafo do artigo 1 da 
legislação aponta que a expedição da au-
torização específica será ato exclusivo do 
Departamento de Capturas e Delegacias 
Especializadas-DECADE. Já o segundo pa-
rágrafo do mesmo artigo esclarece que as 
referidas pessoas deverão estar regularmen-
te inscritas junto aos órgãos públicos, nos 
termos da legislação vigente. 

O segundo artigo da lei diz que cabe 
à polícia civil a fiscalização da comerciali-
zação desses aparelhos. O artigo terceiro 
reforça que ninguém pode comercializar 
esses aparelhos sem autorização específica 
da polícia civil.

O IMEI é uma identificação internacio-
nal do telefone móvel, que permite que 
cada equipamento celular tenha um número 
único, como se fosse um chassi de carro ou 
um código de série. Esse código serve para 
auxiliar no bloqueio dos celulares em casos 
de furtos e roubos.
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Subsede completa dois anos, 
acompanhando de perto o 

crescimento da região

Diretoria reúne-se 
para planejar 
festa de 67 anos 
da ACIESV

Está confirmado. A banda santista Blow 
Up mais uma vez alegrará o jantar dançante da 
Associação Comercial de São Vicente, marcado 
para acontecer em 21 de maio, no Ilha Porchat 
Clube. A entidade completará 67 anos de funda-
ção e celebrará a data, mais uma vez reunindo 
diretores, associados, parceiros e amigos para 
uma noite de descontração e alegria.

“Será um evento memorável. Estamos traba-
lhando para realizar uma festa que ficará marcada 
no coração dos participantes”, garante Regina do 
Carmo, presidente da entidade. Mensalmente, 
ela se reúne com sua diretoria social para discutir 
e planejar cada detalhe da comemoração.

A Associação já confirma a parceria da JRB 
& B Corretora de Seguro, do Monumento Shop-
ping Car, do Sindicato do Comércio Varejista da 
Baixada Santista (SVBS) e do Banco Bradesco 
na realização da celebração. Outras empresas 
interessadas em apoiar e colaborar com a festa, 
devem entrar em contato com Wilians, gerente 
da entidade, pelo telefone (13) 3569-2910.

ÁREA CONTINENTAL DE SÃO VICENTE

Em fevereiro, a subsede da Associação Co-
mercial, Industrial e Empresarial de São Vicente 
(ACIESV) completa dois anos de funcionamen-
to. Neste tempo, a entidade contribuiu com o 
desenvolvimento da região de diversas formas. 
“Fazemos atendimento ao público quando ne-
cessitam de informações sobre transações co-
merciais; recebemos o comerciante que deseja 
esclarecer dúvidas; realizamos cursos diversos 
gratuitos abertos à população. Abrimos espaço 
para o povo. Fizemos de nossa casa a segunda 
casa daqueles que trabalham e vivem na Área 
Continental do município, esclareceu Regina 
do Carmo, presidente da ACIESV.

Nos últimos 24 meses, a diretoria da insti-
tuição também pode acompanhar mais de perto 
o crescimento da região. Unidades de redes 
conhecidas em todo o País foram instaladas no 
Jardim Rio Branco, bairro em que se encontra 
o principal corredor comercial do continente. 

Farma Conde e Lojas Cem foram abertas 
para somar à empresas de renome, como 
Banco Bradesco e Caixa Econômica Federal. 
No atendimento às necessidades básicas da 
população, o local também possui Banco do 
Povo e o Procon, que foi inaugurado em 28 de 
janeiro, com a presença de Washington Romão 
e Willians Costa, respectivamente diretor e 
gerente da ACIESV. 

“A vinda do PROCON é muito importante, 
pois contribuirá com o progresso para cidade. 
Vemos que o órgão não foi instalado na região 
para fiscalizar ou punir o comerciante, mas 

para orientar o lojista local em como melhor 
proceder com seus produtos e negociações”, 
disse Romão.

Em breve, a Área Continental deverá con-
tar, ainda, com uma unidade da Escola Técnica 
Estadual (ETEC) e com o novo prédio da dele-
gacia, além do funcionamento do 3º Conselho 
de Segurança Pública (CONSEG).

Segundo Anderson Joaquim, gerente geral 
do Banco Bradesco, o número de clientes da 
região tem subido 20% ao ano, sendo a maior 

parte composta por pessoas físicas.
Agnaldo Cavalcante Ferreira, proprietário 

da Bike Door e organizador do 3º Passeio Ci-
clístico da Área Continental em celebração aos 
106 anos, marcado para acontecer dia 17 de 
abril, confirma Anderson e acrescenta: “Nos úl-
timos três anos temos presenciado o progresso 
acelerado da região. Grandes marcas já estão 
vindo, novas lojas estão abrindo e as antigas 
têm aumentado o número de funcionários. 
Estamos mostrando nossa força na cidade”.

O crescimento não fica restrito à área urbana da região. Muita gente de fora busca 
conhecer a Área Continental, que é protegida por vastas áreas verdes. As trilhas nas 
matas e as cachoeiras,  como esta em Acaraú, são algumas das muitas belezas escondidas

A banda santista Blow Up mais uma vez 
alegrará o jantar dançante da ACIESV


