MORRO DA
ASA DELTA
O Morro do Voturuá,
localizado em frente
à praia do Itararé, é
um dos passeios mais
interessantes para ser
feito na primeira cidade do Brasil. Mais do
que relaxar, o visitante
se surpreende com a visão que tem das praias
e do Oceano Atlântico.
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CONVÊNIO COM A UNISANTOS

é renovado, gerando vantagens aos associados

Ao lado de Regina do Carmo e José Alves, Cesar Perez, da UniSantos,
afirma que a missão da entidade é favorecer seus associados

A fim de proporcionar ainda mais vantagens aos associados e seus familiares,
a diretoria da Associação Comercial de
São Vicente (ACIESV) renovou contrato

com a Universidade Católica de Santos.
O acordo garante desconto significativo
nas mensalidades em qualquer um dos
cursos oferecidos pela instituição. Cesar

Projeto Empreender é
apresentado na ACIESV

O projeto visa a formação de núcleos setoriais, compostos por grupos de empresários de um
mesmo segmento, que promovem ações coletivas para obter melhor estruturação e visualização

Nelson Andujar, da Federação das Associações
Comerciais do Estado de São Paulo (FACESP) esteve
em 17 de fevereiro na sede da Associação Comercial,
Industrial e Empresarial de São Vicente (ACIESV),
apresentando o projeto Empreender – Unir para
Vencer. Convidado pela diretoria da entidade, o
palestrante e coordenador do projeto explicou
aos presentes o funcionamento do programa.

“Trabalhamos em parceria com o Sebrae
a fim de desenvolver e fortalecer as micros e
pequenas empresas por meio do associativismo.
Podemos fazer isso de diversas formas. A ideia é
unir empresários na realização de ações conjuntas, a fim de que obtenham melhor estruturação
e visualização”, explicou Andujar.
O Empreender é aplicado em diversas

Bargo Perez, coordenador da assessoria de
relações institucionais da UniSantos, vê a
parceria com grande relevância. “A ACIESV
tem a missão de favorecer seus associados,
cidades do Estado, com resultados positivos
para os participantes. “Com este projeto, os
empresários e prestadores de serviços não só
aparecem mais, como encontram meios de
driblar impasses e diminuir perdas”, garantiu.
Para a presidente da ACIESV, Regina do Carmo, este é um projeto que poderá fazer grande
diferença no comércio vicentino. “A aplicação
do Empreender poderá fazer toda a diferença
nas micro e pequenas empresas de São Vicente”.
O PROJETO - A essência do projeto é a
formação de núcleos setoriais, compostos por
grupos de empresários de um mesmo segmento
que promovem ações coletivas para melhorar o
desempenho das empresas do ramo. Essas ações
serão idealizadas e desenvolvidas em encontros
moderados por um consultor da Facesp e por
colaboradoras da ACIESV, que já foram até a Capital paulista participar de curso de capacitação.
“O diferencial de tantos outros projetos é
que no Empreender as soluções são apontadas
e executadas pelos próprios empresários”,
finalizou Andujar.

levando para dentro da entidade essas
possibilidades de cursos e inserção de
alunos em estágios”, disse.
CONFIRA MAIS NA PÁGINA 3
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67 anos da Associação
será celebrado no
Vasco da Gama
PÁGINA 8

ª
Caio França presta
contas de seu primeiro
ano de mandato
PÁGINA 8
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Novas parcerias garantem economia
para o associado em diversão e lazer

)
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REGINA DO CARMO
Presidente da ACIESV

União de forças

A Associação Comercial de São Vicente está, mês a mês,
ampliando o leque de vantagens para seus associados. Duas novas opções de convênios garantem descontos significativos para
diversão e lazer. No início de março, a entidade firmou parcerias
que podem levar seus filiados ao Litoral Norte e ao Litoral Sul,
dependendo da escolha de cada um.
Em Peruíbe, os associados terão 15% de desconto na pista

de kartódromo, localizada na entrada da cidade, que conta com
7 metros de largura e curvas de baixa, média e alta velocidade.
Já em Ilhabela, o associado terá 10% de desconto em suas diárias
para o período de baixa temporada no Costabela Apart Hotel e
5% de desconto, em alta temporada.
Para saber mais, entre em contato com a ACIESV pelo telefone
(13) 3569-2910.

ATENÇÃO PARA OS NOSSOS E-MAILS
SCPC | (13) 3569-2900
FALE COM A ACIESV scpc@acesaovicente.com.br
PRESIDENTE
COBRANÇA/MENSALIDADE
presidencia@acesaovicente.com.br
cobranca@acesaovicente.com.br
ADMINISTRATIVO
COMERCIAL
wilians@acesaovicente.com.br
comercial@acesaovicente.com.br

FALE CONOSCO | (13) 3569-2910
contato@acesaovicente.com.br
COMUNICAÇÃO
imprensa@acesaovicente.com.br
SUBSEDE | (13) 3566-9765
subsede@acesaovicente.com.br

Chegamos em março certos de que as
escolhas feitas têm sido benéficas para a
ACIESV. Quando assumi a presidência, há
poucos meses, tinha o objetivo de unir forças com outras instituições a fim de ampliar
nosso leque participativo na sociedade. Entendo que esta foi a decisão mais coerente.
Considerando que nossa responsabilidade enquanto entidade de classe é, também,
com o social, a visão de agregar e fortalecer
parceiros nos impulsiona para novas conquistas. Assim, os desafios são encarados e
enfrentados com ânimo redobrado. Certos
de que não estamos sós, nem lutamos sós.
Entrelaçamos as mãos e seguimos
juntos com a visão de um amanhã melhor
para todos. Abrimos nossas portas para a
comunidade a fim de promover conversas
que poderão resultar em conquistas gerais,
em que eu, você e todos nós sairemos ganhando. Não estamos sós. Não lutamos sós.
Acompanhamos o que acontece na sociedade a fim de contribuir com a cidade.
Intermediamos encontros a fim de promover ações que resultarão num bem maior.
O que pode ser bom para o povo, pode ser
também para o empresário. Não podemos
esquecer que um depende do outro e que
só juntos podemos contribuir para o crescimento do todo.
Seguimos em frente, certos de que a
união de forças é a nossa melhor escolha.
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Associado escreva neste jornal ou sugira
uma pauta de seu interesse. Participe!
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Auto Escola Primeira
Av. Antônio Emerich, 380
Tel: (13) 3467.2826

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

Colégio Itá (20%)
Rua Djalma Dutra, 07
Av. Pres. Wilson, 1.232
Tel: (13) 3468.5967
www.colegioita.com.br

Colégio Primo Charles
Av. Dom Pedro II, 993
Cidade Náutica
Tel.: (13) 3464-6937
www.primocharles.com.br

Colégio Integração (15% a 20%)
Avenida Capitão Mór Aguiar, 572
Tel: (13) 3569.8100
www.souintegracao.com.br

Convênio garante desconto
de 20% nas mensalidades

Colégio Nascimento (10%)
Rua Costa Rego, 50
Tel: (13) 3561.2606 / 3561.4318
www.colegionascimento.com.br

Universidade Santa Cecília
R. Oswaldo Cruz, 277
Tel: (13) 3202.7100
Fax: (13) 3234-5297
www.unisanta.br

Colégio Notre Dame (10%)
Rua Coronel Pinto Novaes, 34
Tel: (13) 3579-1212
www.colegionotredame.g12.br

Unisantos
Universidade Católica de Santos
Avenida Conselheiro Nébias, 300
Tel: (13) 3205-5555
www.unisantos.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 / 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
Telefone: (13) 3232-9273
Rua Costa Rego, 50/60 - S. Vicente
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

União Brasileira
Educacional – UNIBR (15%)
Avenida Capitão Mor Aguiar, 798
Tel: (13) 3569.8200
www.unibr.com.br

O desconto é válido para todos os cursos de
ensino superior oferecidos pela Unisantos

A Associação Comercial de São Vicente
(ACIESV) renovou, em fevereiro, o convênio
com a Universidade Católica de Santos (UniSantos). Com esta ação, os filiados à entidade,
assim como seus familiares, conseguem 20%
de desconto nas mensalidades de qualquer
curso do ensino superior.
Para Regina do Carmo, presidente da
ACIESV, a renovação deste contrato é de
grande importância para a instituição. “Não
são poucos os associados que utilizam este
convênio e o vêem como uma das grandes
vantagens de fazer parte da Associação
Comercial. A manutenção deste convênio
é importante para preservar os benefícios
dos atuais alunos e estimular novos interessados”, ela revela.
Regina ainda conta que seu desejo é
proporcionar ainda mais oportunidades para
os associados. “Queremos que nossos filiados
desenvolvam-se cada vez mais, e vejo a capacitação profissional como um dos caminhos mais
importantes para isso e, consequentemente,
para o desenvolvimento da cidade”, avalia.
Neste sentindo, a presidente – que esteve
na UniSantos acompanhada do presidente do
Conselho Deliberativo da ACIESV, José Alves,
pretende ampliar as possibilidades para os
associados. “Na conversa que tivemos com

a equipe da universidade, apresentamos
nosso interesse de expandir esta parceria.
Nosso desejo é que os cursos de extensão
ministrados por professores da UniSantos
também sejam oferecidos com baixo custo
para nossos filiados”.
“Esta possibilidade será estudada e pode
entrar na programação da nova parceria entre
a universidade e a associação”, disse o coordenador da assessoria de relações institucionais
da UniSantos, Cesar Bargo Perez. Ele completa:
“a universidade tem uma política de bolsas de
estudos bem ampla, sendo a entidade com
maior número de bolsistas da região”.
Troca - A renovação do convênio com
a universidade foi acordada por meio de
uma contrapartida. Desde a assinatura do
documento, a ACIESV passou a dar apoio às
ações da universidade em projetos culturais,
como a Feira de Carreira e Recrutamento, que
acontecerá em setembro.
Também ficou combinado que ambas as
instituições trabalharão por meio de ações
de divulgação compartilhadas. Além disso,
a Associação Comercial disponibilizará os
salões da sede principal para apresentações
musicais e espetáculos teatrais de grupos
formados pela universidade.

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
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
Tel: (13) 3356.2331
Cel: (13) 98184.0520 / 98172.3886
Prepara Cursos
Av. Antonio Emmerich, 9 - Vila
Cascatinha - São Vicente - SP
Tel:(13) 3304-8641
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Associados têm consultoria
financeira gratuita
Visando auxiliar os empresários e
lojistas a ter uma visão econômica mais
assertiva sobre seus negócios, a Associação
Comercial de São Vicente firmou parceria
com o economista e consultor empresarial
Vanderlei Domingues, da V. Domingues
Consultoria Empresarial. Semanalmente,
ele atende aos associados gratuitamente
na sede da ACIESV.
“Estou aqui para auxiliar os empresários a ter uma visão melhor sobre a gestão
econômica e financeira do seu empreendimento. Também para auxiliá-lo quando
o assunto é relacionamento com banco e
fornecedores, além da formação de preços.
Não só oriento sobre o que fazer, como ajudo a executar as ações dentro da empresa”,
explicou o consultor.
O trabalho que desenvolve é voltado
tanto para comerciantes que estão atolados
em empréstimos, quanto aqueles que plane-

jam crescer. “Ajudo a fazer o replanejamento
financeiro de quem está no vermelho. Com
a aplicação correta das ações, os resultados podem começar a ser vistos em curto
prazo”, revela.
Já aqueles que têm uma vida equilibrada, também podem usufruir dos benefícios da consultoria empresarial. “Auxilio
planejando uma gestão mais eficiente do
negócio, além de estudar opções para
investimento. Trabalho para que o empresário cresça”, finaliza.
Vanderlei atende aos empresários vicentinos associados às quartas-feiras, das 14 às
18 horas, na sede da Associação Comercial.
Os interessados na consultoria,
podem agendar o atendimento
pelo telefone (13) 3569-2910 ou
(13)98846-7873.

Aconteceu
25

Um encontro entre proprietários
FEV das marinas de São Vicente e
representantes do Sebrae e Senai
foi realizado na sede da ACIESV em 25 de fevereiro. O objetivo da reunião, intermediada
pela presidente da ACIESV, Regina do Carmo,
foi buscar auxílio para que os empresários do
setor possam resolver problemas como a falta
de mão de obra especializada, deficiências
na gestão e dificuldade de negociação com
a prefeitura sobre questões relacionadas à
segurança, iluminação e políticas públicas.

Instituto Mix. Regina do Carmo, presidente da
Associação Comercial, compareceu a solenidade de inauguração do local. Associados têm
50% de desconto nos cursos oferecidos nas
áreas de saúde, beleza, manutenção, idiomas,
construção civil e gastronomia.

No dia 5 de março São Vicente
ganhou mais uma escola de cursos
MAR de capacitação profissional, o

No dia 11 de março, a presidente da
Associação Comercial de São VicenMAR
te, Regina do Carmo, acompanhou
o sorteio dos 320 apartamentos do Conjunto
Habitacional Tancredo Neves III, que faz parte
do programa ‘Minha Casa, Minha Vida’. O evento
foi realizado na Câmara Legislativa Municipal.

11

10

05

da Record Litoral e Santa Cecília TV.

Na noite de 10 de março, a ACIESV
MAR sediou mais uma reunião do 1° Conselho de Segurança Pública de São
Vicente (CONSEG). Regina do Carmo, presidente
de entidade, marcou presença no evento que
reuniu empresários e moradores do município.
Representantes do Exército, assim como das
Polícias Civil e Militar também participaram da
encontro, que contou com a cobertura televisiva

MAR

2016

ACIESV | Tel: 3569.2910 | imprensa@acesaovicente.com.br

CURSOS
& PALESTRAS

_
1 DE ABRIL

• ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DO
MANUAL DE BOAS PRÁTICAS
Realização: Sindicato dos Hotéis,
Restaurantes, Bares e Similares da Baixada
Santista e Vale do Ribeira (SINHORES)
Local: Auditório do SINHORES
Av. Conselheiro Nébias, 365, Santos
Horário: 15 às 18 horas
Inscrições: (13) 3223-7372/3301-1451
Investimento: Associados SINHORES R$
30,00 | R$ 50,00 não associados
04 E 05 DE ABRIL

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

• WORKSHOP LAYOUT DE SALÃO DE BELEZA
Realização: ACIESV / Sebrae / Senac
Local: ACIESV - R. Jacob Emmerich,1238
Horário: 9 às 18 horas
Inscrições: (13) 3569-2910
Investimento: R$ 90,00

www.facebook.com/associacaocomercialsv
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ACIESV integra quadro do Conselho
de Segurança Alimentar recém eleito
Na manhã de 17 de março, a Associação
Comercial de São Vicente sediou a eleição
para comissão do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (COMSEA). Na
ocasião, 20 novos conselheiros foram eleitos
– sendo dez titulares e dez suplentes.
Regina do Carmo, presidente da ACIESV,
participou do evento. Ela enalteceu o trabalho
do órgão e ressaltou sua importância para a
cidade.
AÇÃO - O COMSEA é um órgão formado
por representantes do governo municipal e
da sociedade civil organizada, que visa prestar assessoramento consultivo, propositivo,
articulador, fiscalizador e mobilizador da
Política de Segurança Alimentar e Nutricional.
Tem como principal objetivo propor para a
cidade diretrizes gerais para uma política de
segurança alimentar e nutricional.
COMISSÃO – Dentre os conselheiros
eleitos em São Vicente, estão integrantes
da Associação Comercial de São Vicente;
da UniSantos; da APAE; e do Sindicato dos

Os novos conselheiros deverão ser empossados em abril,
em solenidade a ser realizada no Paço Municipal

Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares da
Baixada Santista e Vale do Ribeira (SINHORES).
Ainda integram o grupo, representantes da
Associação Irmã Dolores; da Escola Circuito;
do CRN-3; da Associação Inzo de Matamba;
além de trabalhadores da área de segurança
alimentar e nutrição.
POSSE – Os novos conselheiros deverão

ser empossados no Paço Municipal, em data
ainda a ser agendada.
REPRESENTAÇÃO - A ACIESV também
participa de outras comissões. A entidade
integra o CMDCA (Conselho Municipal da
Criança e Adolescente); o Conselho Municipal de Fundos Pró Bombeiros; e a Comissão
Municipal de Emprego.

11 DE ABRIL

• WORKSHOP NORMAS E
PROCEDIMENTOS PARA BELEZA
Realização: ACIESV / Sebrae / Senac
Local: ACIESV - R. Jacob Emmerich,1238
Horário: 9 às 18 horas
Inscrições: (13) 3569-2910
Investimento: R$ 90,00
04 DE MAIO

• CURSO BÁSICO EM INFORMÁTICA E
ZELADORIA
Realização: ACIESV / Senac
Duração: 75 horas
Local: ACIESV - R. Jacob Emmerich,1238
Inscrições: (13) 3569-2910
Investimento: 04 parcelas de R$ 262,50
• TÉCNICAS PRÁTICAS DE SERVIÇOS GERAIS
E CONSERVAÇÃO EM CONDOMÍNIOS
Realização: ACIESV / Senac
Duração: 36 horas
Local: ACIESV - R. Jacob Emmerich,1238
Inscrições: (13) 3569-2910
Investimento: 03 parcelas de R$ 164,00
• TÉCNICAS DE PORTARIA E ZELADORIA
Realização: ACIESV / Senac
Duração: 40 horas
Local: ACIESV - R. Jacob Emmerich,1238
Inscrições: (13) 3569-2910
Investimento: 04 parcelas de R$ 130,00
• TÉCNICAS DE LIMPEZA PREDIAL
Realização: ACIESV / Senac
Duração: 30 horas
Local: ACIESV - R. Jacob Emmerich,1238
Inscrições: (13) 3569-2910
Investimento: 04 parcelas de R$ 115,00

¦

FUNCIONÁRIO
ANIVERSARIANTES

A equipe da ACIESV deseja parabéns
ao aniversariante:

15

MAR

Sônia
Lellis

Área Continental terá 3° passeio ciclístico
realizado com apoio da Associação Comercial
A Área Continental de São Vicente completará 106 anos de ocupação. Para celebrar
a data, a equipe de esportes Cod. 13 estará
realizando o 3° Passeio Ciclístico da região.
O evento, marcado para acontecer em
17 de abril, está sendo realizado em parceria
com a Associação Comercial de São Vicente.
Os interessados em participar devem se
inscrever na sede da ACIESV (Rua Jacob Emmerich, 1238) ou na loja Bikedoor
(Rua Ulisses Guimarães, 1661).
Para a matrícula é necessário levar dois quilos de
alimento não perecível.
As doações serão
revertidas para instituições locais.
O evento tem

saída marcada para às 8 horas, na Praça dos
Ambientalistas, no Jardim Rio Branco – em
frente ao Poliesportivo Dr. Luiz Gonzaga.
O trajeto do passeio contemplará todos os
bairros da Área Continental.

6

PANORAMA

ACIESV | Tel: 3569.2910 | imprensa@acesaovicente.com.br

www.facebook.com/associacaocomercialsv

MAR

2016

Mudanças no SCPC
Integrado Score merecem COLUNA CONTÁBIL
a atenção do associado O micro e pequeno
Heliane Muniz, responsável pelo Serviço
de Proteção ao Crédito (SCPC) da Associação
Comercial de São Vicente, alerta os associados sobre as recentes mudanças realizadas
no SCPC Integrado Score por conta da Lei
Estadual 15.656/15, também
conhecida como a Lei Aviso de Recebimento (AR).
Desde fevereiro,
os códigos de verificações foram alterados. As consultas
757, 909 e 906, que compreendiam
os serviços de SCPC Integrado, SCPC e SCPC
Cheque migraram para a 433, que é o SCPC

Integrado Score e 548, que abrange o SCPC
completo nacional.
Muniz pede que os associados estejam
atentos aos valores das consultas antes de
contratá-las: “Ao entrar
no site, a pessoa verá
que ao lado de cada
consulta tem um pequeno balão azul que
mostra o quanto é cobrado em cada serviço”,
explica.
Dúvidas podem ser sanadas
pelo telefone (13) 3569-2910

empresário em
tempos de crise
A crise econômica se instalou no Brasil e por
conta de tanta instabilidade política, a tendência
é que ela perdure por pelo menos mais um ou dois
anos. Grandes empresas estão fechando suas
portas e enxugando quadros de funcionários e
as de menor porte estão no mesmo caminho, só
que em maior proporção.
Em momentos como este, sobrevivem as
empresas que tem controle de toda a sua operação e as que são criativas. Nestes dois aspectos,
quando falamos das micro e pequenas empresas,
devemos ter uma atenção especial, pois estas
geralmente têm gestão familiar e nem sempre
contam com assessoria profissional para ajuda-las em seu desenvolvimento.
Os micro e pequenos empresários, geralmente se esquecem de que o seu contabilista,
pode ser importante no processo de controle da
empresa. Este profissional pode orientar os seus
clientes a controlar gastos, minimizar sua carga
tributária e apoiar com informações concretas
para a gestão do empreendimento.
Com base neste cenário, tenho que fazer
duas perguntas: Quantos micro e pequenos
empresários procuram seus contabilistas contratados para solicitar ajuda no processo de gestão
da empresa? E os contabilistas. Colocam-se a
disposição dos micro e pequenos empresários
para ajuda-los no processo de gestão do empreendimento?

*Marcelo
Rocha

Vale uma reflexão sobre estas perguntas,
afinal, ambos têm um objetivo comum. O sucesso
no empreendimento.
Outra forma de se obter ajuda empresarial é
através do sistema “S”, mais especificamente no
Sebrae, que apoia o micro e pequeno empresário
com consultorias, palestras e outras formas.
O micro e pequeno empresário, também
precisa se capacitar constantemente. Sem isso,
fica desatualizado e os que se capacitaram,
certamente passarão à sua frente e terão maior
chance de sobreviver a este momento de crise.
No campo da criatividade, os micro e pequenos empresários precisam ficar atentos às necessidades do mercado consumidor e às novidades
que o mercado fornecedor está oferecendo. Neste
momento é primordial chamar a atenção dos
consumidores para o empreendimento. Então, se
você tiver uma ideia criativa, analise-a com agilidade e se for economicamente viável, coloque-a
em prática, pois de repente seu concorrente pode
ter tido a mesma ideia, mas terá maior chance
de sucesso quem lança-la primeiro no mercado.
Arregacemos as mangas e vamos ao trabalho. Afinal não existe crise que resista ao trabalho.
Sucesso para você!
* O autor é mestre em educação, comunicação e administração, contador, professor
universitário e gestor estratégico de empresas.
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Utility aposta em produtos
criativos e parcerias inteligentes
A variedade de produtos encontrados na
Utility é de encher os olhos de quem entra na
loja pela primeira vez. Isto porque, boa parte
dos artigos comercializados no local ganha
em diferenciação. Seus itens são criativos,
divertidos e úteis no dia a dia das pessoas.
“Aqui as pessoas encontram utilidades
para a casa que vão desde o popular até uma
linha mais criativa - que tem a vantagem de ser
mais do que produto. Nesta linha, os clientes
encontram leveza, alegria e até aconchego.
Isto porque, uma xícara, por exemplo, pode
ser mais do que um utensílio para líquidos.
Ela pode, também, decorar, lembrar algo
importante e até mesmo servir como manifestação de carinho”, explica Carla Ajifu,
proprietária da loja.
Instalada no Jardim Independência, a
Utility trabalha, ainda, com papelaria, brinquedos e presentes. “Neste um ano temos
feitos mudanças periódicas, para suprir cada
vez mais as necessidades dos nossos clientes”,
explica a empresária.

Ladeada pelo filho Gabriel Ajifu Braga e Franciele Muniz de
Oliveira, Carla planeja alcançar o mercado externo

DIFERENCIAL - Carla considera que a
atenção dispensada àqueles que entram na
loja é o grande diferencial de seu empreendimento. “Olhamos nos olhos, conversamos
com os clientes, ouvimos as pessoas para
entender o que buscam e assim poder
oferecer um atendimento cada vez melhor
e completo”.

PARCERIAS - Outro diferencial da Utility
é a prestação de serviços, que é feita por meio
de parceria com outros empreendedores.
“Abro espaço para que outras pessoas entrem
na minha loja com seus trabalhos e produtos”.
Uma das parcerias mais fortes da loja hoje
é com a Yara Lobato, da marca Yara Arts, que
passa parte de seus períodos confeccionando,

apresentando e comercializando seus produtos manuais e artesanais dentro do espaço.
“Parcerias como estas tem nos feito enxergar
o quanto é importante o trabalho conjunto para
união das forças. Hoje minha parceria com a Yara
é no mercado interno, mas estamos trabalhando
para levar esta união de trabalho para o mercado
externo”, explica a comerciante, que está no
último ano do curso superior de Comércio Exterior – área em que já atua há mais de 15 anos.
Carla, que no dia a dia da loja conta com
a colaboração de Gabriel Ajifu Braga e de
Franciele Muniz de Oliveira, destaca que a
abertura da loja no município foi motivada
por acreditar no potencial turístico de São
Vicente. “Vivemos numa cidade naturalmente
bela e creio que se esta beleza for melhor
aproveitada, podemos crescer ainda mais”.
A Utility também pode ser encontrada
no Facebook como Utility Home.
Avenida Prefeito José Monteiro, 783, loja 1
Telefone (13) 3356-0216

Ponto Turístico

Morro da Asa Delta
oferece visão panorâmica
da Baixada Santista
O Morro do Voturuá, localizado em
frente à praia do Itararé, é um dos passeios
mais interessantes para ser feito na primeira
cidade do Brasil. Mais do que relaxar, o visitante se surpreende com a visão que tem
das praias e do Oceano Atlântico. No local
– que tem seu ponto máximo a 180 metros
de altura, é possível, também, ter uma vista
panorâmica de São Vicente, Santos, Guarujá,
Praia Grande e Cubatão.
Os mais aventureiros ainda podem ter
a experiência de ser sentir um pássaro, por

meio do voo livre feito a partir do pico, também conhecido como Morro da Asa Delta.
Interessados em ficar em total harmonia com
a natureza, podem contratar o voo duplo de
instrução de parapente.
O acesso é feito pela divisa com Santos,
a partir da subida do Morro do José Menino,
ou pelo teleférico. Para saber como participar
das aventuras, entre em contato com a escola
de Voo Livre, que fica na Rua 5, 1210, no Morro do Voturuá. Outras informações podem ser
obtidas pela telefone (13) 3568-8043.

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

Caio França presta contas de
seu primeiro ano de mandato
O salão de eventos da Associação Comercial
de São Vicente lotou na noite de 16 de março,
ocasião em que diversas pessoas reuniram-se
para a prestação de contas do primeiro ano de
mandato do deputado estadual Caio França. O
político vicentino, que esteve na entidade à convite da presidente Regina Ponte do Carmo, revelou
ao público presente suas principais conquistas na
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.
Apresentando o funcionamento da ALESP,
Caio discorreu sobre os avanços que o município
teve no último ano. “Mesmo em um ano bastante
turbulento para a economia e a política do País,
conseguimos garantir avanços importantes para
São Vicente”, disse.
Segundo conta, desde o início do seu mandato, o total em verbas destinadas à cidade por
meio de suas emendas parlamentares foi de
R$ 1 milhão e 350 mil. Foram R$ 400 mil para
pavimentação e infraestrutura; R$ 200 mil para
aquisição de equipamentos de saúde; R$ 120 mil
para instalação de banco de sangue; e R$ 100 mil
para reforma da Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de São Vicente (APAE).
Os valores contemplam, ainda, as oficinas
culturais itinerantes da Associação de Desenvolvimento Econômico e Social às Famílias com

Membros da sociedade civil,
assim como representantes de
classe e autoridades estiveram
presentes no evento que lotou o
salão da ACIESV

“

Mesmo em um ano
bastante turbulento para
a economia e a política do
País, conseguimos garantir
avanços importantes
para São Vicente

R$200 mil; R$ 100 mil para aquisição de bens
para a Casa Crescer e Brilhar; R$ 80 mil para
aquisição de instrumentos e troca dos uniformes
da Banda Marcial do Matteo Bei; e R$ 150 mil
para o curso de formação de jovens patrulheiros
da Associação de Desenvolvimento Econômico e
Social às Famílias.
Caio também revelou que, devidos aos seus
esforços, São Vicente ganhará um AME Mais
(Ambulatório Médico de Especialidades), que

“

O Ame de São
Vicente será o maior
e o melhor da Baixada
Santista, além de realizar
procedimentos comuns,
também irá fazer cirurgias
funcionará no Hospital São José. “O projeto
está em fase final. O Ame de São Vicente será o
maior e o melhor da Baixada Santista, além de
realizar procedimentos comuns, também irá fazer
cirurgias”, reforçou.
No evento, o parlamentar contou que pôde
relatar na ALESP diversos projetos importantes
para o município, além de outros que beneficiam
a população de todas as cidades do Estado. “Apresentei projetos que garantem a redução do valor
dos medicamentos genéricos e a regulamentação
dos professores contratados. Outra conquista
foi conseguir a aprovação do projeto de lei que
proíbe a venda de éter, benzina, anti-solvente e
derivados para menores de 18 anos”.
Para acompanhar melhor o trabalho do deputado, especialmente o que ele tem feito pela
cidade, acesse o site www.caiofranca.com.br .

Jantar dançante em celebração
aos 67 anos de fundação da
ACIESV será em novo local
Neste ano, o tradicional jantar dançante em celebração ao 67° aniversário
de fundação da Associação Comercial de
São Vicente será realizado no Clube Vasco
da Gama, em Santos. A festa acontecerá
no dia 20 de maio e contará com a animação do Blow Up.
Entre os parceiros na realização deste
evento, estão: o Monumento Shopping
Car; o Sindicato do Comércio Varejista da
Baixada Santista (SVBS) e a Porsani.
Outras empresas interessadas
em apoiar e colaborar com a festa,
devem entrar em contato com Wilians
Costa, gerente da entidade, pelo
telefone (13) 3569-2910.

Regina do Carmo
prestigia abertura da Feira
do Empreendedor
A presidente da Associação Comercial de São Vicente, Regina do Carmo, participou, no dia 20
de fevereiro, da abertura da Feira do Empreendedor. No evento, realizado pelo Sebrae no Anhembi
Parque, a diretora executiva da ACIESV pôde conhecer de perto as novidades que permeiam a
geração de negócios. Regina foi ao evento acompanhada do gerente da entidade, Willians Costa;
da responsável pelo SCPC, Heliane Muniz; e da representante comercial Márcia Mendes.

