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O JORNAL EMPRESARIAL DA BAIXADA SANTISTA

CACHOEIRAS
DE ACARAÚ

M u i ta  ge nte  d e  fo ra 
busca conhecer a Área 
Continental, que é pro-
tegida por vastas áreas 
verdes. As trilhas nas 
matas e as cachoeiras, 
como esta em Acaraú, 
são algumas das muitas 
belezas escondidas.

Ponto Turístico

Ana Cristina Ferraz, diretoria social da 
Associação Comercial de São Vicente, repre-
sentou a presidente da entidade na abertura 
da 4ª Semana do Desconto 2016, realizada na 
manhã de 17 de maio, na sede da TV Tribuna, 
em Santos. Promovida pelo Sindicato do Co-
mércio Varejista da Baixada Santista (SCVBS) 
e realizada apenas nas cidades da região, a 
Semana tem como objetivo levar ofertas aos 
consumidores e movimentar o comércio.

Os lojistas interessados em participar do 
evento, que acontecerá entre os dias 10 e 17 
de setembro, já podem fazer suas inscrições. 
Durante a Semana, os comerciantes cadas-
trados deverão fornecer descontos acima de 
10% em produtos ou serviços. 

No ano passado, a iniciativa teve parti-
cipação de 3.084 estabelecimentos, que ofe-
receram produtos com até 70% de desconto. 
Milhares de consumidores foram às compras 
nas lojas participantes nas nove cidades da 
Baixada Santista.

Diversos segmentos do comércio varejis-
ta e prestadores de serviço de empresas de 
todos os portes podem aderir à campanha. 
Para isso, a firma interessada deverá forne-
cer desconto acima de 10% em produtos ou 
serviços durante a Semana.

A inscrição é gratuita e pode ser feita 
pelo telefone (13) 2101-2881 ou pelo e-mail 
semanadodesconto@scvbs.com.br. Basta 
informar nome, telefone, CEP, endereço e 
cidade da loja. As empresas inscritas rece-
berão adesivo do projeto para identificação 
da loja como comércio participante da ação 
de vendas.

4ª Semana do 
Desconto é 
lançada em 

Santos

ACIESV celebra 

67 ANOS

Cerca de 600 pessoas compareceram à festa, 
animada pela banda santista Blow Up

A noite de 20 de maio foi de cele-
bração para a família da Associação Co-
mercial, Industrial e Empresarial de São 
Vicente (ACIESV). Associados, antigos e 
novos, colaboradores, parceiros, ami-
gos e autoridades políticas reuniram-se 
para celebrar os 67 anos de fundação da 
entidade. O aniversário, comemorado 
com o tradicional jantar dançante, foi 
um sucesso do início ao fim.

“Este é um ano em que as pessoas, 
enquanto profissionais, precisam se 
reinventar para driblar a crise. Não tem 
sido diferente conosco e esta reinven-
ção tem nos feito ver que conseguimos 
fazer mais com menos, sem perder a 
qualidade. A festa que realizamos este 
ano é prova disso”, disse a presidente 
da entidade, Regina do Carmo.

Algumas mudanças no planeja-
mento do evento foram necessárias, 
como a alteração do local e a quanti-
dade de shows. Como o Ilha Porchat 
está fechado, a diretoria da ACIESV 
fez a festa no Clube de Regatas 
Vasco da Gama, em Santos – único 
lugar na região que agregava, com a 
qualidade que o evento exige, as 600 
pessoas presentes. 

O jantar dançante da entidade 
costuma ter, por tradição, dois shows 
– sendo um do Blow Up. Neste ano, a 
banda santista foi a única a alegrar a 
festa e não deixou a desejar. A pista 
de dança do local ferveu durante 
toda a noite. 

“Foi uma celebração especial e 
que marcou a história da Associação 
Comercial de São Vicente. Tivemos 
uma noite aconchegante, rodeados 
de associados e amigos que fazem 
parte da trajetória da entidade. Tudo 
saiu perfeito. O buffet estava ótimo. 
O lugar atendeu bem as nossas ex-
pectativas. Só tenho que agradecer a 
cada pessoa que me ajudou a tornar 
esse dia real e a cada um que foi 
prestigiar o evento”, disse Regina.

A festa aconteceu com o patro-
cínio do Ao Fiel Barateiro; Cemitério 
Metropolitano; Monumento Sho-
pping Car; Sindicato do Comércio 
Varejista da Baixada Santista (SVBS); 
Porsani; Unimed Santos; Colégio Lí-
der; Kaskão; Bazar Hó de Casa; JRB&B 
Gestão de Benefícios; Pernambuca-
nas, Grupo Lemes e Willgráfica.

Ana Cristina, diretora social da 
ACIESV, marcou presença no evento 
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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 

2 ACIESV | Tel: 3569.2910 | imprensa@acesaovicente.com.br                         www.facebook.com/associacaocomercialsv JUN  2016OPINIÃO

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

Gratidão
No mês que passou, a Associação Comercial 

de São Vicente comemorou 67 anos de funda-
ção. A data foi festejada em grande estilo e 
não poderia ser diferente. Temos muito o que 
celebrar. São quase sete décadas trabalhando 
por São Vicente. Sim, por São Vicente. Quando 
representamos um associado vicentino, repre-
sentamos a cidade. Quando lutamos por um em-
presário do município, lutamos pelo município. 

Mas seria simplório demais dizer que agimos 
só por um grupo de associados, uma vez que as 
portas de nossa entidade está sempre aberta para 
toda a sociedade. Aqui o vicentino encontra cursos 
– inclusive, gratuitos; assiste palestras, que lhe 
oferecem maior qualificação pessoal e profissional; 
encontra, ainda, um canal de reclamação e solicita-
ção por meio das reuniões dos Consegs. Aqui o vi-
centino encontra um meio de ser lembrado, ouvido 
e atendido. Abraçamos nossos munícipes porque 
enquanto lojistas, comerciantes, empresários ou 
prestadores de serviços, também precisamos do 
povo. É um gesto cíclico. Nós precisamos deles e 
eles de nós. Uma mão ajuda a outra e juntas aju-
damos a cidade a crescer. Ver o desenvolvimento 
de São Vicente é o nosso maior desejo. Enquanto 
entidade, trabalhamos para isso. Fazemos a nossa 
parte e fazemos com alegria.

A retribuição vem no dia a dia. No abraço do 
amigo; no sorriso do colaborador; nas palavras 
do associado; na participação da sociedade. A 
retribuição vem em ver o nome da entidade cada 
vez mais fortalecido na região. 

Não estamos aqui só de passagem. Estamos 
aqui para ajudar a escrever uma história de su-
cesso. A história de um grupo e de uma cidade. 
A história que também pode ser a sua história. 

Pelos 67 anos numa trajetória que ajudou 
a escrever muitas histórias, nosso sentimento 
maior não poderia ser outro a não ser o de 
gratidão.

“Ponte liga a vida; 

ponte liga a pátria; 

ponte liga os outros e essa 

não é diferente. 

Ponte Pênsil liga a gente”. 

A frase que abre esta matéria foi a 
escolhida entre as mais de 50 participantes 
no concurso Ponte Pênsil, cartão de mara-
vilhas, realizado pela Associação Comercial 
de São Vicente (ACIESV), por meio do Jornal 
do Comércio Vicentino, em parceria com a 
Master Data Cursos.

O concurso, que teve como meta ce-
lebrar um dos maiores ícones turísticos 
região, foi promovido para comemorar os 
102 anos da ponte, fundada em maio de 
1914. “A Ponte Pênsil é o nosso principal 
cartão postal, além de ser uma das maravi-
lhas do litoral paulista. Temos que festejar 
por ter em nosso município esta beleza de 
tamanha importância histórica para a Baixa-
da Santista”, disse a presidente da ACIESV, 
Regina do Carmo.

Importância que teve que ser pesquisa-
da pelo estudante Arthur Silva Rodrigues, de 
14 anos. “A diretora da nossa escola soube 
do concurso e propôs, como exercício em 
sala de aula, que todos os alunos partici-
passem. O estímulo de nossa professora 
foi fundamental, mas também precisei me 
esforçar bastante para ter algumas ideias 
e inspiração. Achei que minha frase esta-

va interessante, mas ganhar o concurso 
foi uma surpresa”, disse o estudante do 
primeiro ano do ensino médio da escola 
estadual Zulmira de Almeida Lambert, 
no bairro Jardim Independência. Como 
prêmio, o adolescente recebeu um curso 
completo e interativo, a sua escolha, da 
Master Data Cursos.

A frase foi escolhida na ACIESV, no dia 
3 de maio, por uma comissão julgadora 
composta pelo diretor de Ensino, Jorge Pi-
nheiro de Jesus; pela dirigente regional de 
ensino, Regina Spada; Nayene do Carmo, 
professora da rede municipal de ensino; e 
Eleonora Simões, diretora da Master Data. 

Também integraram a comissão Regina 
do Carmo; Ana Cristina Ferraz; Donizetti Tei-
xeira Tavares; e Antonio Cezar Santos Pinto, 
respectivamente presidente e diretores da 
Associação Comercial de São Vicente.

Para Regina Spada, a escolha da frase 
foi um desafio. “Foi uma missão difícil, 
mas, felizmente, encontramos uma frase 

Ponte Pênsil, cartão 
de maravilhas

Aluno da escola Zulmira de Almeida 
Lambert vence concurso cultural

que atendeu todos os nossos critérios. 
Gostaria de enaltecer cada participação e 
valorizar o empenho de todos os inscritos, 
especialmente aqueles que pesquisaram a 
história da ponte para poder criar a frase”.

Para Regina do Carmo, realizar concur-
sos como este é um dever de instituições, 
como as associações. “A educação é uma das 
áreas que merece atenção. Foi emocionante 
ver a participação dos jovens e o resultado 
obtido. Tenho certeza de que quem saiu 
ganhando não foi apenas o Arthur, mas 
todos os envolvidos: munícipes, alunos, 
professores e organizadores”, disse. A pre-
sidente completou, afirmando que já está 
pensando nas próximas ações deste tipo. 

Eleonora Simões também ressaltou 
a importância do concurso. “Temos uma 
preocupação com os jovens da cidade e vejo 
que a educação está fragilizada. Sabemos 
que por dificuldades financeiras muitas 
pessoas deixam de se capacitar. Esta foi a 
nossa forma de ajudar”.

Arthur Silva Rodrigues 
ao lado da presidente da 
Acies, Regina do Carmo e 
da dirigente regional de 
ensino, Regina Spada



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%)
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

Os convênios educacionais estão em alta na Associação Comercial, Indus-
trial e Empresarial de São Vicente (ACIESV). A mais nova parceria firmada, com 
o Centro de Ensino Superior de Maringá (Cesumar), amplia o número de bene-
fícios para associados e seus dependentes, além de funcionários da entidade. 

Isso porque, o acordo prevê até 40% de desconto nas mensalidades dos 
mais de 50 cursos de graduação, pós-graduação e extensão, tanto para aulas 
de ensino à distância (EaD), quanto para presencial. Com pólo no município, 
a Cesumar atende na Cesubrás, que fica na Avenida Presidente Wilson, 466, 
no Centro. 

Para a presidente da ACIESV, Regina do Carmo, este convênio vem para 
agregar, oferecendo ainda mais vantagens para os associados. “Ter desconto 
em produtos ou serviços é sempre bom para o consumidor. Em tempos como 
os que estamos vivendo, receber desconto é visto quase como ganhar um 
presente. É algo que traz alegria, seja pela surpresa ou pelo alívio. Com esta 
parceria ampliamos o leque de oportunidades para nossos funcionários e 
associados”, disse.

Para conhecer os cursos oferecidos pela Cesumar, acesse o site 
www.ead.cesumar.br. 

Outras informações podem ser obtidas pelo 
telefone (13) 3048-5225 ou pelo 

e-mail polo-saovicente@unicesumar.edu.br.

ACIESV firma parceria 
com UniCesumar



4 ACIESV | Tel: 3569.2910 | imprensa@acesaovicente.com.br                         www.facebook.com/associacaocomercialsv JUN  2016ACIESV EM AÇÃO

600 pessoas prestigiaram a festa de 67° aniversário da ACIESV
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600 pessoas prestigiaram a festa de 67° aniversário da ACIESV

Amigos, colaboradores, associados e parceiros 
marcaram presença no jantar dançante realizado pela 
Associação Comercial de São Vicente em celebração aos 
67 anos de fundação da entidade. 

Também compareceram ao evento, realizado no 
Clube de Regatas Vasco da Gama, em Santos, o vice-
-governador do Estado de São Paulo, Márcio França; o 
deputado estadual Caio França, e vereadores municipais.  
A festa ainda contou com o prestígio de Omar Abdul Assaf, 
vice-presidente do Sindicato do Comércio Varejista da 
Baixada Santista; Eliseu Braga Chagas, vice-presidente da 
Federação das Associações Comerciais do Estado de São 
Paulo (FACESP) – RA5; Marcelo Zanirato, presidente da 
Associação Comercial de Itanhaém; e Paulo Sergio Brito 
Franzosi, gerente do Sebrae na Baixada Santista.

Fotos: Ramon Serra
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Coronel Marcelo Afonso 
Prado falou sobre 

segurança na ACIESV

Medidas de Segurança foi tema de palestra 
proferida pelo coronel da polícia militar Marcelo 
Afonso Prado na Associação Comercial de São 
Vicente. A aula foi dada na noite de 12 maio, 
durante reunião do 1° Conselho de Segurança 
(Conseg). 

Diversas pessoas reuniram-se na entidade 
para ouvir sobre prevenção primária e aprende-
ram o que podem fazer para evitar serem vítimas 
de roubo ou qualquer  tipo de crime. “Demons-
tramos que o mais importante é a preservação 

Palestra sobre 
SAT Paulista e NFCe/CF 

será realizada dia 14
No próximo dia 14 de junho, a Associa-

ção Comercial de São Vicente em parceria 
com a Alterdata Software realizará palestra 
gratuita sobre SAT Paulista e NFCe/CF. O 
evento, que terá como palestrante José 
Luiz Fondacaro, é voltado para gestores do 
comércio obrigados ao ECF e para profis-
sionais da contabilidade com clientes do 
comércio em geral.

A realização do evento tem como meta 
prestar orientação aos contribuintes e seus 
contadores sobre a sistemática para substi-
tuição dos Emissores de Cupom Fiscal (ECF) 
pelos novos sistemas Nota Fiscal Consumi-
dor eletrônico e/ou Sistema Autenticados e 
Transmissor (S@T) CFe - SP.

José Luiz Fondacaro será responsável 
pela aula que acontecerá na ACIESV

Aconteceu, na sede da Associação 
Comercial de São Vicente, o Se-
minário “Finanças em Tempos de 
Crise”, programação que fez parte 

da Semana do Microempreendedor Individual, 
promovida pelo Sebrae, entre os dias 2 e 7 de 
maio. Estimular a população da cidade a se 
engajar em novos planejamentos e passar por 
cima das dificuldades foi o objetivo do evento. 

Aconteceu

da vida”, disse o coronel.
Durante a palestra, ele ainda fez uma expo-

sição apresentando desde a década de 40 até os 
dias atuais, mostrando aos presentes porque a 
situação está do jeito que está.

O coronel Marcelo também orientou como 
fazer a prevenção primária em casa, no dia a 
dia, no deslocamento e nas ruas. “É muito im-
portante, dentro de uma visão sistêmica, que 
o cidadão faça sua parte e colabore com sua 
própria segurança”, disse.

A palestra será realizada no auditório da ACIESV. Os interessados em participar, devem 
se inscrever pelo telefone (13) 3329-9001. As vagas são limitadas. 

Na entidade, 
o coronel 

afirmou 
que o mais 

importante é 
a preservação 

da vida

05
MAI

• 1° CONSEG | 12/05 - 19 horas
Reúne-se toda segunda quinta-feira do mês
Sede da ACIESV - Rua Jacob Emmerich, 1238, Centro

• 2° CONSEG | 31/05 - 19 horas
Reúne-se toda última terça-feira do mês
SEST/SENAT

• 3° CONSEG | 10/05 - 19 horas
Reúne-se toda segunda terça-feira do mês
-Subsede da ACIESV - Avenida Deputado Ulisses
Guimarães, 1671, sala 2, Jardim Rio Branco

PRÓXIMAS REUNIÕES DO

C O N S E G
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TODAS A TERÇAS-FEIRAS, ÀS 6H45, NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO VICENTE

Sebrae 
oferece 
cursos 
gratuitos 
à distância

Aqueles que têm interesse em tornar-se microempreendedor indi-
vidual (MEI) e não sabem como fazer, uma boa opção é assistir a aula 
gratuita que o Sebrae oferece sobre o assunto. O passo a passo para se for-
malizar e os benefícios de sair da informalidade podem ser 
conhecidos no curso à distância oferecido pela entidade.

“Formalize sua situação empreendedo-
ra tornando-se um Microempreendedor 
Individual (MEI) e garanta seus direitos 
trabalhistas. Aprenda o passo a passo para 
se formalizar e conheça os benefícios de sair da infor-
malidade”, garante a apresentação.

Com duração de três horas, a aula pode ser feita em 
casa, no tempo do participante. Não há restrições para a 
inscrição. Qualquer pessoa pode fazer o curso, que ajuda a deci-
dir se o indivíduo se enquadra ou não como microempreendedor individual.

A aula pode ser 
acessada no site:

www.ead.sebraesp.com.br

Pede de Pizza, diferencial 
em cada detalhe

Fundada há quatro anos, a Pede Pizza propaga 
um novo conceito da clássica delícia napolitana em 
São Vicente. Algo que salta aos olhos dos aficiona-

dos na massa redonda, tradicionalmente coberta 
com molho de tomate e queijo. Trabalhando exclusi-
vamente com delivery, seja por balcão ou motoboy, 

o diferencial da pizzaria é visto em cada detalhe: do 
cardápio impresso ao sabor, nada deixa a desejar.

“Esta pizzaria é fruto de um sonho. Eu queria 

A Pede Pizza fica na Rua João Ramalho, 227, no Centro. O telefone para contato e 3568-2000

abrir uma pizzaria e desejava que fosse exata-
mente neste local. Só depois de cinco anos, a 
oportunidade surgiu e a abracei. Foi quando dei 
o meu melhor, pensando nas minúcias”, disse 
Rudinei Legramenti Junior.

Seu sócio, Almir Cristiano Martins da Silva, 
completa: “Para que nossa pizza seja a melhor 
de São Vicente, trabalhamos com produtos de 
qualidade, como anunciamos em nosso panfleto. 
Para ter uma ideia, a farinha e a mussarela que 
usamos, são as mesmas marcas usadas pelas 
pizzarias renomadas de Santos”.

Outra preocupação dos sócios é com o 
tempo de entrega. Eles afirmam que trabalham 
para fazer a entrega no menor tempo possível.

Cinco motoboys trabalham no local para 
garantir que as pizzas cheguem rápido ao cliente. 
A casa conta, ainda, com dois pizzaiolos, uma 
atendente, um ajudante de cozinha e aos finais 
de semana, um ajudante extra. 

Outro diferencial da pizzaria está na gela-
deira e no forno de pizza. Dispostos lado a lado, 
em aço inox, as peças saltam aos olhos de quem 
vai até o lugar. “Nossa geladeira vertical, com os 
ingredientes bem dispostos e visíveis, costuma 
chamar a atenção dos clientes. Muitos costumam 
vir até aqui só para ver como é o local onde pedem 
a pizza. Graças a Deus todos têm aprovado não 
só o sabor, mas a casa também”, finalizou Almir.

Os sócios 
Almir e Rudinei 

afirmam que 
oferecem 

as melhores 
pizzas da 

cidade
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Dia das Mães
A manhã de 3 de maio foi especial para as dezenas de mulheres que foram até a sede da Associação Comercial 

de São Vicente participar do café da manhã em homenagem ao Dia das Mães. Além da deliciosa refeição matinal, as 
presentes ainda ganharam serviços de belezas e estéticas gratuitos pela Darlene’s Stetic Center; riram e dançaram nas 
aulas de zumba oferecidas pelo Instituto Mix no local. Diversos prêmios foram sorteados entre as participantes. “Foi 
uma manhã atípica, mas muito especial. Oferecer um pouco de carinho às mães que são nossas parceiras, sejam elas 
associadas ou não, é o mínimo que podemos fazer e fizemos de coração”, disse a presidente da ACIESV, Regina do Carmo.

é comemorado com 
festa na ACIESV


