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PRAIA DO 
GONZAGUINHA

Situada próximo ao centro 
da cidade, é considerada 
um das mais animadas da 
região. Possui um calça-
dão excelente para fazer 
caminhadas e andar de 
bicicleta. Essa pequena 
faixa de areia é dura e 
tem águas que facilitam 
o banho de mar por causa 
da água calma e tranquila. 

Ponto Turístico

REFORMA TRIBUTÁRIA NACIONAL 
No dia 20 de julho, a Associação Comer-

cial de São Vicente recebeu o economista e 
consultor Fernando Rezende, para palestra 
intitulada O Futuro é Agora. O evento, que 
reuniu lojistas e empresários da cidade, fez 
parte da comemoração do Dia do Comerciante 
– celebrado oficialmente quatro dias antes.

Com vários livros e artigos publicados no 
Brasil e no exterior, o palestrante focou sua 
ministração no sistema tributário nacional e 
nas perspectivas para o futuro do país. Ele 
enfatizou sobre as metas que os políticos 
devem tomar para reorganizar a economia 
e a tributação. 

Segundo Rezende, é necessário desemba-
raçar o novelo fiscal, racionalizar a tributação 
e reduzir a burocracia. O Brasil precisa, ainda, 
enfrentar desafios na reconstrução de um sis-
tema tributário eficiente. “Quando olho para o 
nosso sistema, vejo um caos tributário”, disse. 

Ele completou: “Segundo o princípio 
têxtil, o imposto não deve prejudicar a com-
petividade. Exatamente o contrário do que 
acontece hoje no Brasil”. 

Rezende encerrou a palestra, afirmando 
que o nível de confiança econômica no País 
está voltando, e citou a recuperação da bol-
sa de valores como exemplo. “A população 
ainda está aguardando o desdobramento da 
situação, por isso seu nível de confiança não 
alcançou o patamar ajustável”.

Ao término da palestra, Regina do Car-
mo, presidente da ACIESV, de uso da palavra 
disse: “Esta reforma tributária é de extrema 
importância para o desenvolvimento do nos-
so País. Inclusive nós já encaminhamos - por 
meio da FACESP (Federação das Associações 
Comerciais do Brasil) e da CACB (Confedera-
ção das Associações Comerciais do Brasil), 
um documento pedindo esta reforma para 
a presidência da república e estou acompa-
nhando isso de perto”.

Comerciantes e empresários participam de palestra sobre
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No dia 6 de julho, Regina do Carmo, 
presidente da Associação Comercial 
de São Vicente esteve no Palácio dos 
Bandeirantes para uma reunião com o 
vice-governador do Estado de São Paulo, 
Márcio França. Ela foi acompanhada por 
José Alves, presidente do Conselho Deli-
berativo da entidade.

O encontro teve como principal pauta 
a abertura de novos cursos de capacita-
ção financiados pelo Governo Estadual. 
“Solicitamos cursos de qualificação aos 
empresários e colaboradores do comércio 
vicentino”, explicou a presidente.

O vice-governador afirmou que o 
pedido será analisado pela equipe da Se-
cretaria de Desenvolvimento Econômico, 
Ciência, Tecnologia e Inovação.

Presidente e diretor da ACIESV 
são recebidos por vice-governador 

A palestra, que fez parte da celebração do Dia do Comerciante, foi 
ministrada pelo renomado economista Fernando Rezende 

Regina do Carmo e José Alves reuniram-se 
com Márcio França no Palácio dos Bandeirantes



O Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC) ganhou, pela Boa Vista, uma 
solução inovadora para que as empresas tenham mais chances de acertar nas 
vendas e obter melhores resultados nos negócios. Batizado de Acerta, o 
novo serviço foi desenvolvido para atender às necessidades de empresas 
dos mais diversos tamanhos e segmento.

A consulta está disponível em três versões: essencial, mais e 
completa, sendo que esta última faz a avaliação de risco e sugestão de 
aprovação ou não de venda. Ela ainda indica o limite de parcela, além 
de apresentar a renda estimada, dados cadastrais, restritivos e com-
portamentais do cliente.

“Esta análise traz mais apoio à sua empresa na hora de fechar negócios. 
Ela ainda proporciona maior tranquilidade, agilidade e maximização de re-
sultados”, explicou Heliane Muniz, responsável pelo SCPC na ACIESV.
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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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O Futuro 
é Agora

Intitular este editorial com essa frase pode até 
parecer batido, afinal, é o mesmo texto utilizado 
num artigo já publicado neste jornal e na palestra 
dada há poucos dias, pelo economista Fernando 
Rezende, em nossa entidade. Acontece que esta 
frase virou um mantra em meu dia a dia e deve 
virar no seu também.

O amanhã se constrói hoje. São as nossas ações 
de hoje que refletirão no futuro que teremos. Então, 
repito, sem cansar, que o futuro é agora. Esta é a 
nossa hora de agir e podemos fazer muito. 

Você pode achar que não é ninguém, que 
não tem força ou poder e que suas ações não 
influenciarão em nada no amanhã que teremos. 
Eu afirmo que se pensa assim, está errado. Se cada 
um fizer a sua parte, muito será feito em prol da 
nossa sociedade. 

Esta é a hora de pensar nisso com atenção. 
Suas ações refletem no futuro que teremos. Não 
tem diferença se você joga papel de bala no chão 
ou reclama de tudo ao seu redor, sem se preocupar 
em buscar soluções. Os reflexos serão o mesmo. 
A longo prazo, colheremos o caos. O momento de 
mudar isso é agora.

Mudar pequenas atitudes no dia a dia, podem 
fazer grande diferença. Seja um sorriso, um bom 
dia, ou até mesmo recolher aquela garrafa plástica 
jogada no chão e que todos ignoraram. Sua mãe já 
lhe dizia, quando era criança, que você não é todo 
mundo. Ela estava certa. Você é a pessoa que pode 
fazer diferente. Pode fazer melhor.

Acredito mesmo que o futuro é agora e tenho 
procurado fazer a minha parte, não só como presi-
dente de entidade de classe, mas principalmente, 
como cidadã. Torço para que você também reflita 
sobre isso, sobre as pequenas atitudes que pode 
tomar hoje e que resultarão num amanhã melhor.

_ CURSOS 
& PALESTRAS

15 E 19 DE AGOSTO

• ORATÓRIA
REALIZAÇÃO: ACIESV
LOCAL: ACIESV - Rua Jacob 
Emmerich,1238 - Parque Bitarú
HORÁRIO: 19 às 22 horas
INSCRIÇÕES: (13) 3569.2910
INVESTIMENTO: R$ 497,00
PÚBLICO ALVO: Advogados, 
Empresários, Políticos, Público em Geral

SCPC tem nova consulta

No próximo dia 16 de agosto, a sub-
sede da Associação Comercial  de São 
Vicente sediará a palestra NR-23, que 
abrangerá Prevenção de Acidentes, pri-
meiros socorros e combate à incêndio.

O evento visa orientar a população 

local sobre meios de prevenção em caso 
de princípio de incêndio, assim como pro-
teção à vida e ao patrimônio. Organizada 
pela Associação dos Bombeiros Civis, 
Guarda Vidas e Socorristas do Brasil, a 
palestra acontecerá das 8 às 12 horas.

Os interessados em participar, devem se inscrever pelo telefone (13) 3569-2910. 
A entrada é um quilo de alimento não-perecível.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (13) 3569-2910 ou pelo 
e-mail scpc@acesaovicente.com.br

Subsede terá palestra de prevenção 
a acidentes e combate à incêndio

12 DE SETEMBRO
• ATENDENDO AO CLIENTE COM EXCELÊNCIA
REALIZAÇÃO: ACIESV em parceria 
com a DMA Consultoria
LOCAL: Subsede da ACIESV (Av. Deputado Ulisses 
Guimarães, 1671, sala 02, Jardim Rio Branco)
HORÁRIO: 8 às 12 horas
INSCRIÇÕES: (13) 3566.9765
INVESTIMENTO: Consultar
PÚBLICO ALVO: Coordenadores, Gerentes, 
Consultores e Profissionais Liberais



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

A Assoc iação  Comerc ia l  de  São 
Vicente traz mais uma vantagem para 
seus associados. Parceria firmada com 
a Certisign garante preços especiais 
para aqueles que necessitam validar 
certificado digital na entidade. ”A cam-
panha é uma alternativa para que os 
filiados tenham o benefício de adquirir 
o documento obrigatório com desconto 
e condições especiais de pagamento”, 
revelou Erick Ogasawara, agente de 
registro da Certisign.

O Certificado Digital é um documento 
eletrônico usado para identificar pessoas 
físicas e jurídicas, servidores e softwares 

no mundo digital. Na prática, funciona 
como uma cédula de identidade no mundo 
eletrônico, que garante a identificação 
segura e inequívoca do autor de uma men-
sagem ou transação realizada neste meio. 

Erick enfatiza que apenas na ACIESV 
será possível emitir o certificado com o 
desconto especial para associado. No 
site www.parceriasincor.com.br/rev/
acesaovicente é possível ter acesso a ta-
bela de preços do documento, inclusive 
com o desconto já aplicado. A validação 
ainda pode ser paga à vista no boleto 
bancário ou em até três parcelas no 
cartão de crédito. 

 CERTIFICAÇÃO DIGITAL

Outras informações podem ser obtidas pelo 
e-mail certificadosaovicente@gmail.com ou pelos 

telefones (13) 99735-7579 e (13) 3012-6344.

Associados têm descontos e condições 
especiais de pagamento na
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Aconteceu
Em 11 de julho, a Associação Co-
mercial de São Vicente sediou a 
palestra “Como se tornar 
MEI”. Diversos profissionais da 

beleza participaram da capacitação, que foi feita 
pelos agentes do Sebrae. O evento serviu para 
esclarecer aos presentes como fazer a formaliza-
ção como Microempreendedor Individual (MEI). 
Além disso, foram explicados os benefícios, 
regularização, tributos e pagamento do DAS.

11
JUL

ACIESV sedia simpósio 
sobre Direito Eleitoral

Nos dias 11 e 25 de julho, acon-
teceram as primeiras aulas do 
Projeto Capacitando, rea-
lizado pela Associação Comercial 

de São Vicente em parceria com a DMA Con-
sultoria.  “Atendendo o cliente com excelência” 
foi um workshop especialmente voltado aos 
comerciários, que teve como objetivo introduzir 
novos métodos de relação com o consumidor. 
A capacitação foi dada pelo especialista em 
gestão Aguinaldo Souza. Aguarde novas turmas.

Na noite de 20 
de julho, acon-
teceu a  reu-
n i ã o  m e n -

sal de diretoria da 
ACIESV. No evento, Re-
gina do Carmo, presidente 
da entidade, fez o balanço 
do mês, apresentou as pró-
ximas atividades e esclare-
ceu aos presentes algumas 
ações realizadas.

20
JUL

Martinho de Oliveira Junior, juiz de Direito 
da 6ª Vara Cível, ministrou palestra sobre 
propaganda eleitoral e doações. 

Para a presidente da ACIESV, Regina do 
Carmo, este evento foi de suma importância 
para a sociedade. “Para nós da Associação 
Comercial de São Vicente, assim como para 
todos os vicentinos, este encontro é impor-
tante. Precisamos estar reunidos em prol de 
uma São Vicente melhor. Gostaria que todos 
aqui estivessem empenhados em trabalhar 
pela cidade”, finalizou.

O salão de eventos da entidade esteve lotado 
durante as palestras realizadas no simpósio

Na noite de 26 de julho, o salão de eventos 
da Associação Comercial de São Vicente (ACIESV) 
lotou. Candidatos e demais interessados marca-
ram presença no simpósio de Direito Eleitoral, 
realizada pela entidade em parceria com a 44ª 
Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB São Vicente), sobre as Eleições 2016.

O evento iniciou com palestra proferida 
por Pablo Luiz Lobo, chefe do Cartório Elei-
toral da 177º Zona Eleitoral. Ele falou sobre 
os requisitos para ser candidato, ficha limpa 
e registro de chapas. Em seguida, o Dr. Artur 

11/25
JUL

ACIESV convida associados para

vicentino estar apresentando seu trabalho 
e divulgando a sua marca

Os interessados em participar, podem 
saber mais acessando o site www.unisantos.
br/feiradecarreiras ou pelo e-mail ari@uni-
santos.br. Outras informações pelo telefone 
(13) 3228-1241, com Ari. 

A Associação Comercial de São Vicente 
estará participando da 19ª Feira de Carreiras 
da Universidade Católica de Santos (UniSan-
tos), que acontecerá no dia 26 de setembro, 
a partir das 18 horas. A diretoria da entidade 
convida os associados a participarem também, 
como parceiros do evento. 

Esta feira é uma oportunidade para o 
estudante entender o mercado de trabalho, 
estabelecer um relacionamento com ele e 
até aprender o que é necessário para fazer 
parte dele, seja como estagiário ou como 
profissional, após concluir a graduação. É, 
ainda, uma chance do empresário e lojista 

19ª FEIRA DE CARREIRAS 
DA UNISANTOS
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serão homenageados 
em São Vicente

A celebração ao Dia do Comerciante, comemorado oficialmente 
em 16 de julho, estendeu-se São Vicente. Em 26 de agosto, a Associação 
Comercial de da cidade realizará uma série de eventos a fim de prestigiar 
empresários do município.

Logo pela manhã, será feita a inauguração de ruas na Área Continental 
homenageando comerciantes já falecidos. O tributo será para João Santa 
Rosa de Carvalho, da Paulistana Lãs e Linhas; Agostinho Gameiro Malho, 
da loja Sonho Azul, Edemar Marques de Almeida, do Bunnys Hotel; e 
Herculano Francisco, da Casa de Carnes 1º de Maio.

Na mesma noite, durante evento na entidade, outros dois 
comerciantes serão premiados com o troféu Visconde de Mauá: Natair 
Napoleão Ferreira, da Degustti, e Valter Pereira Santana, da Dikas Modas.

Regina do Carmo, presidente da ACIESV, explica a escolha do 
personagem histórico na estatueta: “Visconde de Mauá foi considerado 
pela história o maior empresário que o Brasil já teve. Foi também 
banqueiro e um grande impulsionador da indústria brasileira. Ele esteve à 
frente das principais iniciativas a favor do progresso material no segundo 
reinado. Diante desse histórico, nada mais justo do que homenagear 
nossos empresários remetendo-os à sua história”.

COMERCIANTES

Natair Napoleão Ferreira, da Degustti, diz que 
receber esta estatueta será  muito gratificante. Sua 
história comercial em São Vicente somam quase 
quatro décadas. “Há 39 anos abri a Massas Giana. 
Em 80, abri a segunda loja exatamente onde hoje 
funciona a Degustti. Seis anos depois, abri a Doceria 
Danielli. Em 1992, montei o restaurante Danielli. A 
Degustti foi inaugurada em 2001; em 2006 abrimos 
o Torre Grill e, finalmente, em 2009, o Torre Praia”, 
lembra o empresário.

Além desses empreendimentos, Natair ainda 
abriu restaurantes e churrascarias em outras cidades 
da Baixada, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Seu 
espírito empreendedor não o deixa parar. “Minha 
vontade é continuar fazendo mais. Tenho muitos 
planos, inclusive de melhorar o que já tenho. Mas 
entendo que não é o momento”.

Um dos maiores orgulhos do empresário foi 

de ter criado a “comida por quilo” e ter servido 
de inspiração para outros restaurantes. “Antes, os 
restaurantes chamavam de self service na balança. 
Esta mudança popularizou a comercialização das 
refeições prontas com auto serviço”.

Mas até o termo cair no gosto popular, Natair 
amargou dias de incerteza. “Os primeiros 15 dias 
foram assustadores. O restaurante vivia vazio. Então 
espalhei faixas pela cidade e deu certo. O restau-
rante, que tinha 38 lugares, começou a receber 700 
pessoas por dia”, revela.

Ele ainda afirma que se fez história em São Vicen-
te foi porque pode contar com uma equipe compro-
metida, que batalhou ao seu lado e se tornou família. 
“Agradeço à minha família e aos meus funcionários. 
Aqueles que estão comigo hoje e aos que um dia já 
estiveram. Também sou grato aos seus familiares. 
Sem eles, eu não teria chegado até aqui”, finalizou.

“Se fiz história na 
cidade, foi porque 
pude contar 
com uma equipe 
comprometida”

Valter Pereira Santana, da Dikas Modas, se viu 
surpreso com a notícia de que receberia a estatueta 
Visconde de Mauá. Isto porque já sentia-se satisfeito por 
ter recebido o título de Cidadão Vicentino, pela Câmara 
dos Vereadores; além de Calunga e Comerciante do 
Ano, pela Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL). “Eu já 
me sentia realizado com estes títulos, não pensaria que 
ainda receberia mais um”, disse o comerciante.

Segundo Valter, esses prêmios aumentam a res-
ponsabilidade do comerciante. “A gente vê que, de 
alguma forma, é diferenciado. Percebe que as pessoas 
estão nos vendo e, com isso, nasce a auto cobrança de 
desempenhar um trabalho ainda melhor”. 

Com outras duas lojas em Praia Grande e o depósito 
na Náutica, Valter afirma que é um empresário pé no 
chão. Em suas lojas, tudo passa por ele. “Sou eu que 
compro cada produto, precifico e cuido de cada detalhe. 

Até a recente reforma que fiz numa das lojas, comandei 
pessoalmente. Com isso, tenho total controle dos meus 
negócios, o que me permite, inclusive, investir em algo 
novo”, revela.

Valter está montando uma loja virtual especializada 
em brancos e planeja, em breve, abrir a segunda Dikas 
Modas na cidade, desta vez na Área Continental. “Tenho 
um prédio no Jardim Rio Branco, assim que terminar a 
sua locação, abro  loja nele”, adianta.

Ele afirma que só está indo na contramão da crise 
porque batalha muito para manter o que já tem e utiliza 
diversas estratégias para não ter prejuízo. Se não encon-
tro as peças que os clientes procuram, mando produzir. 
Também levo a loja aos bairros, fazendo promoções 
em entidades e escolas, além da tradicional queima de 
estoque que realizo anualmente no depósito durante 
o aniversário da loja. É uma luta, mas estamos nela”.

“Esse prêmio 
aumenta a 
responsabilidade 
do comerciante”
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O roubo de cobres e o aumento de vendedores nos 
semáforos da cidade foram alguns dos assuntos tratados 
na reunião mensal do 1° Conselho de Segurança Pública 
de São Vicente (CONSEG), realizada no dia 14 de julho, 
na sede da Associação Comercial da cidade. 

Compuseram a mesa do evento, o presidente do 
conselho, Davi Rangel; o delegado titular da Polícia 
Civil do município, Dr. Luís Carlos Cunha; O capitão da 
1ª Cia. da Polícia Militar, Renato dos Santos Abreu; Enio 
Valdir Xavier dos Santos, comandante da Guarda Civil 
Municipal; e o Tenente Rodrigo Ferrari, do 2º Batalhão 
de Infantaria Leve (2° BIL).

Outras reclamações feitas durante a reunião, tra-
taram do abandono do Mirante no alto do Ilha Porchat 
Clube, e a deficiência tanto na iluminação pública 

Problemas municipais 
são discutidos em reunião 

do CONSEG

O abandono do Mirante no Ilha Porchat, a deficiência na iluminação 
pública e podas de árvores foram alguns dos assuntos tratados

• 1° CONSEG | 11/08 - 19 horas
Reúne-se toda segunda quinta-feira do mês
Sede da ACIESV - Rua Jacob Emmerich, 1238, Centro

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância 
Sanitária, está realizando vistorias em diversos estabelecimen-
tos comerciais da cidade, a fim de fiscalizar 
e fazer valer a lei Antifumo e álcool 
para menores é proibido. Os agentes 
verificam se os cartazes, que citam a 
lei federal, estão fixados em número 
suficiente e em locais visivelmente 
estratégicos.

Analisam, ainda, se os mesmos 
são regulares – fornecidos gratuita-
mente pelo governo do Estado pelos sites 
www.leiantifumo.sp.gov.br 
e www.alcoolparameno-
reseproibido.sp.gov.br, ou 
se foram adquiridos mediante a 
coação - ou seja, comprados de pessoa 
que se apresenta como fiscal e que ven-
de o material por até R$ 50,00.

Os comerciantes que não 
cumprirem as leis, podem ter que 
pagar multas que variam entre 50 e 
200 UFESP, sendo que o valor atual da UFESP 
é de R$ 23,55.

Vigilância Sanitária 
fiscaliza se comércio 

cumpre a lei Antifumo 
e álcool para menores 

• 2° CONSEG | 30/08 - 19 horas
Reúne-se toda última terça-feira do mês
SEST/SENAT

• 3° CONSEG | 09/08 - 19 horas
Reúne-se toda segunda terça-feira do mês -Subsede da ACIESV
Avenida Deputado UlissesGuimarães, 1671, sala 2, Jardim Rio Branco

quanto na poda de árvores em vários pontos da cidade. 
“Situações que promovem maior insegurança”, alegaram 
os presentes. 

Na ocasião, o Dr. Cunha informou que casos como 
estes competem ao poder público solucionar. O de-
legado disse que a população deve se mobilizar pela 
imprensa e redes sociais para buscar solução para estas 
situações. “A população tem a arma para fazer o pro-
blema aparecer. A coisa precisa de publicidade. Então 
que use esses meios”.

O encontro foi encerrado com o capitão Abreu, que 
recém voltou de férias, afirmando que retomará o caso 
do Ilha Porchat – discutido em reuniões passadas do CON-
SEG. Ele afirmou, ainda, que dará uma “carga” no Jardim 
Guassu, onde o número de chamadas para a PM é maior.
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TODAS A TERÇAS-FEIRAS, ÀS 6H45 - HOTEL MONT REY - RUA FREI GASPAR, 133 - CENTRO

Este mês, Osmar Frias completa 50 anos 
de comércio em São Vicente. Sua primeira 
loja, a Adega Castelo, foi inaugurada no dia 
27 de agosto de 1966, na Praça Oswaldo Cruz, 
36. O estabelecimento funcionou por 26 anos, 
até que o comerciante decidiu mudar de ramo 
e abriu, no mesmo endereço, a Sport Bike 
Center, que já atende por 24 anos.

“Estamos estabelecidos aqui há meio sé-
culo. Acompanhamos todo o desenvolvimento 
deste bairro. Quando abrimos a loja, a Rua Frei 
Gaspar terminava há poucas quadras daqui. 
Depois era só mato. Era raro vermos carro. 
Tudo mudou”, conta o empresário.

Apesar do intenso trânsito de veículos nos 
entornos da sua loja, são as bicicletas que lhe 
dão lucro. Seus clientes são de toda a Baixada 
Santista. A loja vende bicicletas, inclusive as 
dobráveis; também monta da forma que o 
cliente deseja; faz pinturas personalizadas; 
vende acessórios; produz peças; faz todo 
tipo de solda; suspensão; hidráulica; entre 
outras coisas. 

Comércio na Praça Oswaldo Cruz

“ Trabalho fazendo a manutenção de 
bicicletas de empresas, essas que fazem en-
tregas; mas também faço manutenção para 
atletas que competem, então tenho clientes 
de Bertioga à Peruíbe”, revela. 

Osmar explica que o diferencial da sua 
loja está na forma que é feita a manutenção 
das bicicletas. Ele utiliza o conhecimento e 
experiência de sua  formação profissional 
como torneiro e ajustador mecânico no dia 
a dia comercial.

“Sei fazer as peças de boa qualidade – 
coisa que hoje não encontramos mais, já 
que tudo é produzido na China, e até como 
desamassar um quadro, deixando-o perfei-
to. Trabalho como o que fazemos aqui só é 
encontrado em São Paulo. Então atletas de 
toda a região estão sempre nos procurando”.

Para dar conta da intensa procura, Os-
mar trabalha ao lado da esposa, Conceição 
e do filho, também ciclista, Allisson Piuí. Ele 
ainda conta com a colaboração de mais três 
funcionários.

A loja funciona de segunda a sexta, das 9 às 18 horas. Aos sábados, abre 
das 9 às 17 horas. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 
(13) 3468-4810 ou pelo e-mail sportbikecenter@bol.com.br

COMPLETA 50 ANOS

ASSOCIEI realizará 
feijoada em 
celebração ao Dia do 
Corretor de Imóveis

A Associação dos Corretores de Imóveis e Empresas de Interme-
diação Imobiliária (ASSOCIEI) celebrará o Dia do Corretor de Imóveis 

realizando uma Feijoada. O almoço acontecerá no próximo dia 28 
de agosto, às 13 horas, no Nosso Bar, que fica na Avenida Presidente 

Kenedy, 2130, no Jardim Guilhermina, em Praia Grande. 

Os interessados em participar devem comprar seus convites 
antecipadamente, ao custo de R$ 35,00 por pessoa. Bebidas 

serão pagas à parte. Na festa haverá sorteio de brindes.

Outras informações podem ser obtidas com Sonia, 
pelo telefone (13) 99797-0486 ou (13) 98804-1169.

Há cinco décadas 
Osmar comanda o 
estabelecimento 
ao lado da esposa, 
Conceição, e 
atualmente conta com o 
auxílio do filho Alisson
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Em 15 de julho, a diretoria da As-

sociação Comercial  de São Vicente 

(ACIESV) realizou a Noite da Pizza, em 

celebração ao Dia do Comerciante. O 

evento aconteceu no salão da entidade 

e contou com a presença de associados, 

parceiros e colaboradores, numa noite de 

confraternização, alegria e descontração. 

“Foi um momento bom para trocar-

mos ideias, firmar parcerias e estar mais 

próximos uns dos outros, afinal, essa é a 

nossa função aqui na entidade”, disse a 

presidente Regina do Carmo.

Dia do 

Comerciante é 

celebrado com 

Noite da Pizza


