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EMPREENDER BELEZA

realiza 1ª ação em São Vicente
O Projeto Empreender Beleza realizou,
em sua primeira ação no município, 60
atendimentos. Um número que superou as
expectativas de todos os envolvidos na organização do evento, que aconteceu na tarde
do dia 23 de junho, na sede da Associação
Comercial de São Vicente.
Márcia Custódio, coordenadora do
projeto, afirmou que a procura pelos
serviços oferecidos foi além do que havia
imaginado. “Por ser numa tarde de quinta-feira e em apenas quatro horas de evento,
acreditávamos que a procura seria menor,
já que neste período boa parte das pessoas
está trabalhando. Mas, em determinados
momentos, haviam filas de espera”.
Esta procura pelos serviços de escova, cortes de cabelos feminino, masculino, manicure
e massagem com preços diferenciados animou
os participantes. “Acreditamos que o objetivo
– divulgar os salões e seus profissionais – foi
atendido”, disse a coordenadora.
O grupo de Beleza do Empreender conta,

O evento contou com o envolvimento direto da equipe dos
salões Extravagance, De Mellos Coiffer e Salão da Roberta

atualmente, com a participação de três salões:
Extravagance, De Mellos e Salão da Roberta.
Desde que foi montado, em 16 de abril, a equipe
– composta por cerca de 15 pessoas, se reúne
semanalmente para estudar cada detalhe do
projeto. “Agora que realizamos a primeira ação,

já pensamos na segunda. Nos reuniremos na primeira semana de julho para programar um novo
evento”, adiantou Márcia.
Além dos salões que integram o projeto,
esta ação ainda contou com a participação
da massoterapeuta Samantha Cecci. Repre-

sentantes de produtos Mary Kay também
realizaram sessões de cuidados com a pele.
Todos os produtos utilizados pelos cabelereiros foram doados pela Alkimia da Beleza.
O sucesso do evento foi tamanho,
que outros profissionais e instituições se
interessaram em participar do projeto.
O Empreender foi realizado por meio de
parceria entre a ACIESV, Sebrae e da Facesp
(Federação das Associações Comerciais do
Estado de São Paulo).
Márcia agradeceu a participação de todos os envolvidos no projeto. “Fiquei muito
satisfeita, pois houve um comprometimento
geral. Todo mundo ajudou e colaborou. A
Fátima, por exemplo, foi para nos doar produtos da Alkimia e acabou lavando cabelos.
Wilians e Acácio providenciaram toda a estrutura elétrica, para que pudéssemos lavar
os cabelos com água quentinha. Agradeço,
especialmente, à presidente da Associação
Comercial, Regina do Carmo, por ceder o
salão da entidade na realização da ação”.

ACIESV lança Projeto Capacitando
A fim de promover maior capacitação do
comércio local, elevando o nível de atendimento, a Associação Comercial de São Vicente
está lançando o projeto Capacitando. De julho
a novembro, a entidade promoverá uma série
de palestras e workshops voltadas exclusivamente à comerciários, líderes e empresários
da cidade. As aulas, que serão dadas pela DMA
Consultoria e Treinamento na sede da ACIESV,
visam melhorar as vendas.
“Percebemos que a Baixada Santista tem
uma deficiência na qualidade do atendimento.
Constantemente ouvimos relatos de pessoas que
deixam de ir em determinadas lojas por causa do
mau atendimento que tiveram nelas. É hora de
mudar essa realidade. Se em São Vicente temos

um comércio pujante, é hora de elevar o nível de
atendimento, tornando isso uma oportunidade
de novos negócios”, disse o professor Agnaldo
Souza, da DMA Consultoria.
O objetivo das aulas é qualificar o atendimento de todo aquele que lida com o cliente,
seja ele comerciário ou recepcionista de clínica.
Também haverá cursos voltados especificamente
para liderança, que inclui empresários e gerentes.
“Precisaremos trabalhar o todo. Para que
o comércio tenha melhor resultado, qualificaremos o funcionário e seus superiores. A ideia
é trabalhar a cultura do estabelecimento, de
forma que ele desenvolva uma nova visão comercial, gerando lucros baseado no saldo deste
treinamento”, explicou o professor.

Souza completou lembrando que os
empresários devem ver a capacitação, seja
própria, seja de seus colaboradores, como um
investimento do seu negócio. “Nem sempre
adianta pintar a loja ou fazer uma promoção
para atrair mais clientes. Muitas vezes, a
solução está na capacitação do funcionário.
Quando o cliente é bem atendido, ele se
sente impelido à voltar a loja”.
O professor garante que as aulas
serão fora da configuração tradicional,
com muita dinâmica vivencial e aplicação
de jogos que ajudarão a absorver a
informação da melhor forma possível.
Saiba mais na página 5
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A PALAVRA

OPINIÃO
REGINA DO CARMO
Presidente da ACIESV

Tudo ao mesmo
tempo
Um turbilhão de acontecimentos em nosso País
e todos estamos, de alguma forma, envolvidos. Não
temos como fechar os olhos e simplesmente ignorar
os fatos, especialmente nós que estamos à frente
de uma ou mais entidades. Temos o dever de nos
posicionar e agir.
Assim temos feito ao longo da vida, mas nos
últimos meses com uma ênfase ainda maior devido à responsabilidade que nos foi incumbida à
frente da ACIESV. O bom é que meus pensamentos
alinham-se com exatidão às orientações da FACESP
(Federação das Associações Comerciais do Estado
de São Paulo). Nesta edição é possível notar com
clareza isso.
Dois artigos publicados são de outras entidades, mas casam com a nossa luta pelo Brasil que
queremos. Nossas ações também. Tenho buscado
cada vez mais parcerias para oferecer o melhor para
os nossos associados.
É importante, especialmente neste momento
em que a economia brasileira está comprometida,
proporcionar meios para que nossos comerciantes
economizem e lucrem. Nós temos buscado o caminho para enfrentar e vencer a crise, e contamos
com você nesta trajetória.

_

CURSOS
& PALESTRAS

8 E 9 DE AGOSTO

• MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS
Realização: ACIESV/SCVBS
Palestrante: Erivelto Mello
Local: ACIESV (Rua Jacob Emmerich,1238)
Horário: 18 às 22h30
Inscrições: (13) 2101.2868 ou 3569.2910
Investimento: Associados - R$ 30,00
Não-Associados - R$ 100,00

ACIESV | Tel: 3569.2910 | imprensa@acesaovicente.com.br
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O país em
nossas mãos
• PAULO PROTASIO
Perguntado sobre o que faria se lhe fosse
dado administrar um país, Confúcio respondeu: “Certamente, a correção da linguagem.
Se a linguagem real não é correta, então, o
que é dito não é o que significa; se o dito não
é verdadeiro, aquilo que tem que ser feito não
se faz; se não se faz, os costumes e as artes se
deterioram; sem isto, a justiça não se implanta; se a justiça não se realiza, o povo ficará em
desesperada confusão. Portanto, não deve ser
feita nenhuma arbitrariedade. Este tema tem
que ser tratado antes dos outros”.
Presidentes não se transformam no que
eles, pela sua natureza e convicção, se sentem
destinados a se tornarem, mas no que a sociedade faz crer que eles sejam. De fato, o Brasil
ainda parece suficientemente despreparado
para promover corretamente a conjugação
entre a verdade e a realidade social. Temos
que refletir e aproveitar esse momento de
transformação. Chegou a hora da verdade.
Recentemente, cresceu no país a urgência de uma mudança, pela simples razão de
ser um palco de diferenças que, afinal, não
deveriam mais existir. Três décadas após a redemocratização, ainda falta ao Brasil a solução
da organização autônoma da sociedade e da
articulação entre Estado e o mundo da vida
social. Continuamos sem uma política para o
futuro e sem projetos nacionais. Reconhecer
avanços no campo social não será mais suficiente enquanto desaparecem a grande política e as ideias, e passa-se a discutir somente
pessoas, personalidades e partidos.
Neste momento, a combinação de inteligências dos líderes sindicais, empresários e
políticos diante das reclamadas e indispensáveis reformas acabaria por transformar o país
do “faz de conta” num país real. Esperam-se,
ainda, a restauração dos interesses comunitários pela coisa pública, a retomada de padrões
mínimos de compostura, o ânimo pelo trabalho produtivo e reconhecido, a solidariedade

entre os diversos intérpretes como preparativos para
a desejada mudança.
Entre nós existem eventos ajustados a uma consciência
falsa e adaptada para serem vistos
como verdadeiros e reais e, até mesmo, bonitos e românticos. Na sociedade
brasileira de hoje, a verdade mora menos no
lugar em que as coisas são para valer e perto
dos fatos que se transformam em ficção sem
uma forma adequada de observação. Nós
queremos, normalmente, evidências. E isso se
poderá cobrar agora, sem forçar a porta. Temos apenas que enviar as nossas mensagens.
A aclaração recente dos processos contra
a corrupção revela um oportuno senso de
realismo. Confere ao tema uma profunda
importância que determina uma conduta que
poderá proporcionar mudança de cultura a
curto prazo; e demonstra que vai exigir mais
daqueles que cercam o governo ou que com
ele trabalham ou venham a trabalhar.
A missão presidencial está começando a se
transformar pela criação de uma ética objetiva,
capaz até mesmo de rejeitar a antecipação de
eleições e manter as regras, seja qual for o
cenário, justificando o ato em uma vontade
responsável, refratária ao imediatismo e comprometida com o desejo da obra bem feita.
Como não podemos deixar de ver, o Congresso não pode ser a voz de uma autoridade
a que a Presidência esteja ansiosa para agradar. Terá que ser a nossa voz. Ações e prioridades da Presidência devem refletir também
a existência de um processo de decisão capaz
de mostrar-se eficaz. Não podemos pretender
que faça tudo. Precisamos resolver aquilo que
não resolvemos no passado recente.
Creio haver, no mínimo, uma possibilidade razoável de que, após o embate e a
decisão, as tarefas de reconstrução venham
a ser tão urgentes que muitos as considerarão
um fim unificador. Os perigos implícitos na
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incapacidade de se conseguir uma reorganização democrática poderão ser sentidos
como uma pressão análoga à do medo do
desconhecido. Se esse medo for associado
à inteligência, e guiado por esta, o desafio
presidencial de um planejamento democrático com a participação de todos poderá ser
encaminhado eficazmente.
Não basta, pois, que a Presidência se disponha a cumprir suas funções e que garanta
todos os programas sociais. É fundamental
que os segmentos estratégicos do país
tenham a percepção do momento histórico
e marquem os seus lugares no processo de
mutação. Ele vai ser longo.
O fato importante é que, ao provocar o
aumento do grau de realidade em cada um
dos nossos setores, estaremos promovendo
a oportunidade de formular ideias para
grandes mudanças institucionais. Olhar a
reconstrução do país de baixo para cima,
a partir das próximas eleições municipais,
deveria tornar-se uma solução, o novo
modelo da sociedade brasileira, sustentado
pela solidariedade nacional. Basta que sejam
abertos os caminhos no tempo, pois estamos
todos dispostos hoje a enfrentar os choques
da modernidade. E é disto que precisamos
todos, para sepultar o Brasil cartorial e corporativista e substituí-lo por um país aberto
e contemporâneo do terceiro milênio. E essa
tarefa precisa ser iniciada pelas nossas cidades, no bairro em que mora nossa cidadania.
O Brasil está em nossas mãos.
• O autor é presidente da Associação
Comercial do Rio de Janeiro
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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%)
Av. Conselheiro Nébias, 337 - Santos
Telefone: (13) 3232-9273
Rua Costa Rego, 50/60 - S. Vicente
Telefone: (13) 3013-2445
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

www.facebook.com/associacaocomercialsv
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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

Idiomas e Informática

Odontologia Especializada

SÃO OS NOVOS PARCEIROS DA ACIESV

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

Em junho, a Associação Comercial
de São Vicente formalizou duas novas
parcerias que garantirão ainda mais
vantagens para seus funcionários, associados e dependentes.
A primeira foi com o Núcleo de
Formação Profissional All Net
Idiomas e Informática, que disponibiliza entre 20 e 50% de desconto nos
cursos oferecidos pela unidade, que fica
na Rua Frei Gaspar, 128, no Centro.
O segundo foi com o Instituto
Zeller de Odontologia Especializada, que trabalha com emergências
24 horas. A clínica, que fica na Praça
Brasília, 70, no Parque das Bandeiras,
oferecerá 15% de desconto.
No site da Associação Comercial

(www.acesaovicente.com.br), o associado tem acesso a todos os demais
convênios médicos e odontológicos,
assim com o valor de desconto que
obterá nos serviços oferecidos por cada
profissional ou clínica.
A entidade também está preparando um livreto, que conterá todo este
material impresso. A publicação será
entregue gratuitamente para os associados. “Temos dezenas de convênios, que
abrangem áreas diversas, como saúde,
educação, esporte e lazer. Nossos associados têm vários benefícios que estão aí
para serem aproveitados. São descontos
significativos, que valem a pena fazer
uso”, disse a presidente da entidade,
Regina do Carmo.

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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ACIESV e 3º Conselho de Segurança
homenageiam Capitão Enoque dos Santos
Na tarde de 16 de junho, a Associação Comercial de São Vicente
junto ao 3° CONSEG (Conselho de Segurança da Área Continental)
homenageou, com uma placa, o Capitão da Polícia Militar Enoque dos
Santos, pelos relevantes serviços prestados à comunidade.
A láurea foi entregue no 1º Departamento de Polícia de São
Vicente, pela presidente da entidade, Regina do Carmo. Ela foi até o
local acompanhada por Willians Costa e Adriana Freitas, respectivamente presidente interino e secretária do 3° CONSEG. Davi Rangel,
presidente do 1º CONSEG também acompanhou o encontro.
“Agradeço a colaboração da ACIESV e do Willians, porque são
parceiros nossos. Sempre que precisamos, vocês nos ajudaram a
resolver as questões da Polícia Militar que acabavam refletindo na
administração dos nossos recursos. Também agradeço ao Davi Rangel, que foi um personagem muito importante na reativação do 3º
CONSEG”, disse o capitão.

1º CONSEG - A reunião mensal do 1º CONSEG aconteceu em 9 de junho, na sede da
Associação Comercial de São Vicente. Cerca de 30 pessoas compareceram ao evento, que
contou com representantes das policias Civil, Militar, Guarda Municipal e Exército. O atual
presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de São Vicente, Dr. Alexandre Araújo,
também marcou presença no debate. Dentre as principais cobranças dos munícipes participantes, estava a segurança nas ruas da Cidade.

A placa foi entregue
por Regina do Carmo,
presidente da ACIESV,
para o capitão
pelos relevantes
serviços prestados à
comunidade

• 1° CONSEG | 14/07 - 19 horas
Reúne-se toda segunda quinta-feira do mês
Sede da ACIESV - Rua Jacob Emmerich, 1238, Centro
• 2° CONSEG | 26/07 - 19 horas
Reúne-se toda última terça-feira do mês
SEST/SENAT
• 3° CONSEG | 12/07 - 19 horas
Reúne-se toda segunda terça-feira do mês
-Subsede da ACIESV - Avenida Deputado Ulisses
Guimarães, 1671, sala 2, Jardim Rio Branco

3° CONSEG - Na noite do dia 14 de junho, foi realizada a reunião mensal do 3º Conseg
de São Vicente. O encontro, que aconteceu na subsede da Associação Comercial, no Jardim
Rio Branco, recebeu o tenente da Polícia Militar Eduardo Barbosa e os moradores da Área
Continental da Cidade. Regina do Carmo, presidente da ACIESV também esteve presente e
acompanhou o debate em que os munícipes solicitaram, entre outras coisas, maior policiamento ao redor das escolas e Guarda Civil Municipal no posto de saúde do Parque das Bandeiras.
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Projeto Capacitando visa aquecer
as vendas do comércio local
TREINAMENTO

PUBLICO ALVO

DATA

DURAÇÃO

HORÁRIO

Atendendo o cliente com
excelência

COMERCIÁRIOS

11 de julho
18 de julho

4 horas

8h às 12h

Liderança, mensurando
resultados por meio do
relacionamento

EMPRESÁRIOS

25 de julho

6 horas

8h às 14h

4 horas

8h às 12h

Relacionamento
À definir
interpessoal no trabalho e COMERCIÁRIOS
(2ª etapa do projeto)
administração de conflitos
Empresário, capacite sua equipe e aqueça suas
vendas. Com esta chamada, a presidente da Associação
Comercial de São Vicente, Regina do Carmo, convida
aos lojistas vicentinos a conhecerem o Projeto Capacitando, que fará parte da programação mensal da ACIESV
neste segundo semestre.
O projeto visa aquecer as vendas do comércio local
por meio da qualidade do atendimento. “Temos o comércio mais forte do litoral paulista, mais ainda estamos
pecando no atendimento. Então vamos combater esse
problema, oferecendo qualificação”, contou a presidente.
Ela reforçou que as aulas serão para lojistas, recep-

Os interessados em
participar das aulas
e matricular sua equipe,
veja informações
na tabela, devem
se inscrever
pelo telefone
(13) 3569-2910

cionistas, secretárias, gerentes e empresários. Regina
ainda garantiu que trabalhará para tornar São Vicente
o comércio que melhor recebe na região. “Seremos o
comércio mais forte, com melhor atendimento, consequentemente, os lucros virão”, disse.
Para isso, firmou parceria com a DMA Consultoria
e Treinamento – empresa vicentina que tem como
missão o desenvolvimento humano e pessoal, e
conta com mais de 15 mil horas de experiência em
consultoria e capacitação. O conteúdo programático
foi criado especificamente para atender às necessidades do comércio.

Aconteceu
No dia 10 de junho, Regina do
Carmo, presidente da Associação
JUN Comercial de São Vicente compareceu à entrega do Título de
Cidadão Vicentino ao presidente do
Instituto Histórico e Geográfico de
São Vicente, Paulo Eduardo Costa.

10

Em 21 de junho, a Associação
Comercial de São Vicente abriu
JUN suas portas para a 4ª reunião
extraordinária da câmara
temática grandes empreendimentos,
da equipe do Observatório Litoral
Sustentável. O mapeamento das compensações ambientais dos grandes empreendimentos
às unidades de conservação foi o tema central
do debate aberto feito com a população.
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Na tarde do dia 27 de junho, no salão
nobre da Prefeitura Municipal de São
JUN Vicente, Ana Cristina Ferraz, diretora
social da Associação Comercial de
São Vicente tomou posse como membro
titular do Conselho Municipal de
Turismo (CONTUR), representando a
ACIESV. Na foto, ela posa ao lado do secretário
municipal de Turismo, Amauri Alves. Willians
Costa, gerente da entidade, é seu suplente.

27
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Mudanças importantes:
os empresários
precisam ficar atentos

ACIESV
apoia
ação
solidária

JUL 2016

Diretoria reúne-se para
discutir ações da entidade

COLUNA CONTÁBIL

Os empresários precisam ficar atentos
às mudanças que estão ocorrendo e não é de
hoje. A Secretaria de Fazenda do Estado de
São Paulo vem alertando em seu portal que
os aplicativos gratuitos para emissão de Nota
Fiscal Eletrônica (NF-e) e do Conhecimento de
Transporte Eletrônico (CT-e) serão descontinuados a partir de janeiro de 2017, ou seja, não
serão mais disponibilizados gratuitamente.
Os empresários deverão procurar empresas
fornecedoras do sistema para se adequarem,
evitando transtornos. A Secretaria de Fazenda
recomenda que os usuários que já tenham o
aplicativo gratuito instalado, façam a migração
para soluções próprias antes que a introdução
de novas regras de validação da NF-e e do CT-e
impeçam seu correto funcionamento.
No entanto, já a partir de 1º de julho de
2016 o programa da NF-e vai rejeitar os arquivos sem informações do DIFAL instituído pela
EC 87/2015. De acordo com a Nota Técnica
2015.003 (versão 1.80) da NF-e, o programa
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* Maria
Cristina
Pereira
Araújo

vai começar a validar os campos de diferencial
de Alíquotas – DIFAL – EC87/2015 , que devem
ser preenchidas nas operações interestaduais
destinadas a pessoa não contribuinte do ICMS.
A tecnologia de Informação nunca esteve
tão presente em nossas vidas e com tanta importância, no meu ver, o profissional de TI se tornou
pessoa imprescindível para qualquer segmento.
E por falar em tecnologia, vale lembrar
a escala de obrigatoriedade, iniciada em
01/07/2016 para implantação do sistema SAT
(CF-E – SAT). A partir de 1º de janeiro de 2017,
nova leva de contribuintes deverão implantar o
sistema em substituição a Nota Fiscal de venda
ao consumidor (mod. 2), estando obrigados a
implantação, os contribuintes que faturarem R$
80 mil ou mais no ano de 2016, finda também o
prazo para os postos de combustíveis cessarem
todos os ECFs.
Fiquem atentos, evitem multas desnecessárias.
* A autora é contadora e 1ª Tesoureira da
Associação Comercial de São Vicente (ACIESV).

Na reunião foi apresentado um balanço da festa realizada
em 20 de maio, em celebração aos 67 anos da entidade

Na noite de 15 de junho, aconteceu a
reunião mensal da diretoria da Associação Comercial de São Vicente na sede da entidade. O
evento iniciou com representantes da Unimed
Santos apresentando uma proposta de plano
exclusiva aos associados locais. A indicação será
enviada por e-mail aos filiados da instituição.
Em um segundo momento, a diretoria
da ACIESV fez a leitura dos ofícios enviados
durante o mês de maio e apresentou a programação dos meses de julho e agosto para
comemorar o Dia do Comerciante.
A reunião foi finalizada com um balanço

da festa realizada em 20 de maio, em celebração aos 67 anos da entidade. Na ocasião,
ainda foi dado espaço para que cada presente
pudesse dar seu parecer sobre o evento. Os
associados elogiaram a festa.
“Você tem uma luz muito grande e a
trouxe para nós, enquanto presidente só tem
feito coisas maravilhosas”, disse Armindo
Coelho da Silva para a presidente da ACIESV,
Regina do Carmo.
Vitor de Jesus Figueiredo acrescentou:
“A imagem da Associação cresceu muito com
você. Parabéns”.
A Associação Comercial de São Vicente
convida a todos os associados, comerciantes
e munícipes vicentinos para participar de
uma ação solidária em prol da Casa Crescer
e Brilhar. Para colaborar com a causa, basta
comprar uma rifa no valor de R$ 5,00 e concorrer a uma camisa oficial do Santos Futebol
Clube autografada.
O sorteio será no dia 13 de agosto, pela
loteria federal. Os interessados em ajudar,
devem ir até a secretaria da ACIESV, em horário comercial, e adquirir sua rifa.
A Associação Comercial de São
Vicente fica na Rua Jacob Emmerich,
1238, no Parque Bitaru. Outras informações podem ser adquiridas pelo telefone (13) 3569-2910. Para saber mais
sobre a Casa Crescer e Brilhar acesse
o site www.casacrescerebrilhar.org.br
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Fernando Rezende fará
palestra em São Vicente
A diretoria da Associação Comercial
de São Vicente convida seus associados e
a comunidade para a palestra intitulada O
Futuro é Agora. Ministrada pelo economista
e consultor Fernando Rezende, a aula acontecerá no dia 20 de julho, às 19h30, na sede
da entidade.
Durante o evento, Rezende
– que é autor de vários livros e artigos
publicados no Brasil e no exterior, vai
abordar assuntos como economia, política
e corrupção. Os interessados em participar, devem confirmar sua inscrição pelo
telefone (13) 3566-9765 ou pelo e-mail
subsede@acesaovicente.com.br
Conheça - O palestrante também
é professor e mestre em Economia pela
norte-americana Vanderbilt University,
com Pós-Graduação em Análise Econômica,

Conselho Nacional de Economia. Entre os
demais títulos que integram seu currículo
estão, ainda, o de ex-presidente do Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e
membro do Conselho Superior de Economia
da Federação das Indústrias do Estado de
São Paulo (Fiesp).

Salvador Gonçalves Lopes e Regina do Carmo,
respectivamente presidentes do SinHoRes e da ACIESV

Presidente da ACIESV
prestigia festa de
75 anos do SinHoRes
Na noite de 10 de junho, a presidente da
Associação Comercial de São Vicente, Regina
do Carmo, marcou presença no coquetel de
75 anos do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes,
Bares e Similares da Baixada Santista e Vale
do Ribeira (SinHoRes). O evento aconteceu na
sede do Sindicato, em Santos.
”Foi uma honra prestigiar esta festa. Pude
celebrar esta importante data ao lado de
amigos parceiros que também são nossos associados, como o próprio Salvador Gonçalves
Lopes, que é diretor da ACIESV e presidente
do SinHoRes”, disse Regina.

Ela ainda enfatizou a importância do
Sindicato para a região. ”É uma entidade que
contribui com força para o crescimento dos
setores de hotelaria e gastronomia. Também
é parceiro da Associação Comercial de São
Vicente em cursos para o fortalecimento de
mão-de-obra especializada”.
O SinHoRes contabiliza 75 anos de trabalhos ininterruptos junto aos mais de 14 mil
estabelecimentos atendidos pela entidade,
em 23 municípios da Região até o Vale do
Ribeira. Para saber mais, acesse o site www.
sinhores.org.br.

TODAS A TERÇAS-FEIRAS, ÀS 6H45 - HOTEL MONT REY - RUA FREI GASPAR, 133 - CENTRO
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“ O FUTURO É AGORA”
A CACB-CONFEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS DO BRASIL e a FRENTE LESTE DAS ASSOCIAÇÕES
COMERCIAIS, promoveram no último dia 30 de Maio, o
Seminário “ O FUTURO É AGORA” organizado pela FACESP
e ACSP, reunindo as federações das associações comerciais do Brasil. Participaram especialistas e empresários,
nos debates sobre os problemas enfrentados pelo país, e
medidas e condições necessárias para que o governo possa
restaurar a confiança dos empresários, dos trabalhadores
e de toda sociedade e, com isso, criar condições para que
o Brasil possa reencontrar o caminho do desenvolvimento
econômico e social.

O tema do Seminário,
O FUTURO É AGORA destacava que
os destinos do futuro do Brasil serão
definidos pelo que fizermos agora para
enfrentar as múltiplas crises
que o país enfrenta.
Foram abordadas questões relevantes como as das mudanças necessárias no plano político para tornar mais funcional e representativo o sistema eleitoral, medidas urgentes e
indispensáveis nas áreas econômica e sociais, e como tornar
a tributação mais racional e menos burocrática.
A partir das exposições dos convidados, e da intensa
participação dos representantes das entidades presentes, alguns pontos relevantes foram discutidos com vistas a nortear
o posicionamento das associações comerciais em relação à
realidade nacional.
A restauração da credibilidade do governo e da confiança
da sociedade é de fundamental importância para que o país
possa estancar a crise e retomar o crescimento, mas é preciso
considerar que além da amplitude e profundidade dos desafios, e que o presidente Temer assumiu o governo em caráter
interino, o que dificulta ainda mais sua tarefa. Torna-se urgente que o Congresso defina o mais breve possível, respeitado os
direitos de defesa, a conclusão do processo de impeachment,
para restabelecer a governabilidade plena do país.
Se a indicação dos integrantes da equipe econômica
representou sinalização altamente positiva no campo da economia, deve-se considerar as condicionantes políticas para a
formação do ministério, não apenas em função da interinidade
do presidente, como das características do “presidencialismo
de coalisão” vigente no país.
Foi ressaltada a necessidade e urgência de uma
reforma política que, ao menos, assegure maior representatividade do Parlamento e melhores condições de
governabilidade, mas a conclusão é de que dificilmente
o Congresso promoverá as alterações nesse sentido, uma
vez que esse tema é discutido há muito tempo, sem que
tenha avançado. Como alternativa foi proposto, e aceito
pela CACB, que as associações comerciais realizem uma
campanha de coleta de assinaturas para propor um pro-

jeto de lei de iniciativa popular que proponha as mudanças
mínimas necessárias para dar funcionalidade e representatividade ao legislativo. Destacou-se também a necessidade
de conscientização da população em relação à importância
do voto nos parlamentares, pois é no Parlamento que são
aprovadas as medidas que afetam não apenas a economia,
como a vida dos cidadãos.
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um lado cria novas formas de produzir, de comercializar e
novos serviços e, de outro, oferece a possibilidade para o fisco
de se valer de suas facilidades para controle e cobrança dos
tributos com menor custo, tanto para a arrecadação, como
para os contribuintes.
Foram enfatizadas ainda, muitas
questões que demandam atuação do Governo
e do Congresso no sentido de desburocratizar
a economia e estimular o empreendedorismo,
para que as atividades econômicas possam
se desenvolver e aumentar a produção de
riquezas e a oferta de empregos.

Um consenso expresso na oportunidade pelas associações comerciais é o de que não deve em hipótese alguma
haver elevação de impostos, pois isto agravaria a recessão e
o desemprego, e afetaria a própria arrecadação. Outro ponto
enfatizado é o da necessidade urgente de se iniciar o processo
de redução das taxas de juros, para que empresas e
governos possam repactuar seus débitos, e os inves• Texto enviado
timentos se tornem viáveis.
por Marcel
Como complemento à atuação dos governos, foi
Domingos Solimeo,
destacada
a importância de buscar a reestruturação da
superintendente
economia
“de
baixo para cima”, a partir dos municípios,
da Associação
com
atuação
mais
integrada das associações comerComercial do Estado
ciais,
aproveitando
a rede existente coordenada pela
de São Paulo
CACB, com maior ação coordenada entre as entidades
e as prefeituras, visando criar sinergias que contribuam
para maior desenvolvimento local e regional. Ressaltou-se,
também, a importância da participação dos empresários em
relação ao pleito municipal, pois as escolhas de governantes
e legisladores pode contribuir para uma parceria mais estreita
Na economia, destacou-se a importância de que as medidas entre os setores público e privado locais.
que forem agora adotadas, mesmo gradativas, considerem a
Muitos outros temas foram ser abordados em relação à
necessidade das reformas profundas que se fazem necessárias grave situação que o país vive, e as associações comerciais vão
para que o país possa voltar a crescer de acordo com suas estar atentas a eles e tomando posições quando necessário,
potencialidades. Considera-se que mais importante do que com a consciência de que as dificuldades não serão superadas
os resultados de curto prazo das iniciativas econômicas, é a com a rapidez que a população espera, dada a gravidade da
certeza de que o ajuste fiscal será atingido em prazo razoável, crise brasileira.
e de forma irreversível. Para isso é indispensável a contenção
do Estado, limitando sua participação na economia, reduzindo
As associações comerciais reiteraram
o “delírio regulatório” que se expande indefinidamente e assegurando a segurança jurídica e a credibilidade das instituições. a posição de apoio ao presidente em exercício
Por outro lado, é preciso que o Estado se torne mais eficiente Michel Temer reconhecendo que sacrifícios
nas tarefas que lhe são próprias, especialmente segurança,
ainda serão necessários, mas com a certeza
saúde e educação.
Dentre as mudanças fundamentais, pelo seu impacto de que ele fará todo o possível para restaurar
sobre a economia, destaca-se a reforma fiscal, que deve a governabilidade e o bom uso dos recursos
contemplar uma ampla revisão do Orçamento, que é o onde
públicos, restabelecendo a confiança a
se define a distribuição dos recursos, a reformulação do
sistema tributário, que se constitui em grande obstáculo ao esperança da sociedade.
crescimento e o pacto federativo, uma vez que a concentraPor fim declararam o apoio às operações que vem senção exagerada dos recursos na União provoca ineficiências e
reduz a autonomia dos municípios, que é onde o cidadão vive do desenvolvidas pelo ministério público, polícia federal e
e demanda a maior parte dos serviços. Quanto à tributação, é justiça, por considerarem que serão altamente benéficas
preciso se fazer uma reforma para o futuro, revendo conceitos para restaurar a ética na condução dos negócios e na gestão
arraigados e considerando as novas realidades promovidas pública e contribuirão para a retomada da autoestima do
pela revolução da informática e das comunicações que, por povo brasileiro.

