Mais do que promover
melhorias na mobilidade
urbana da Baixada Santista,
o Veículo Leve Sobre Trilhos
(VLT) também cria alternativas
extras de fomento ao turismo
da Região. Isto porque é grande
o número de pessoas de outras
cidades que têm utilizado este
transporte ágil, moderno e
não poluente para passear em
Santos e São Vicente. O sistema
atual conta com 11,5 km de
extensão e 15 estações, sendo
oito em São Vicente.

www.acesaovicente.com.br

imprensa@acesaovicente.com.br
Presidente: Regina Ponte do Carmo
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DIA DO CONSUMIDOR

é celebrado com palestra na ACIESV
Com o objetivo de comemorar o
Dia do Consumidor, em 15 de março,
a Associação Comercial de São Vicente
em parceria com a Prefeitura Municipal,
realizou a palestra intitulada O Papel do
Poder Público no Fomento do Comércio
Local. O evento, que contou com a presença de representantes dos poderes
públicos da cidade, além de diretores de
importantes entidades de classe, lotou o
salão de conferência da ACIESV.
A palestra, que aconteceu após a
reunião mensal de diretores da instituição,
iniciou com a composição da mesa principal, em que participaram Wilson Cardoso,
presidente da Câmara dos Vereadores;
Regina do Carmo, presidente da ACIESV; e
Pedro Gouvêa, prefeito municipal. Também
fizeram parte Marco Antônio da Silva, secretário municipal de governo e palestrante da
noite; e Omar Abdul Assaf, vice-presidente
do Sindicato do Comércio Varejista da Baixada Santista (SCVBS), que enfatizou como
é importante o poder público impulsionar
o comércio local. Ainda foi registrada a
presença de Salvador Gonçalves Lopes,
presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares da Baixada Santista
e Vale do Ribeira (Sinhores).
Marco iniciou a ministração afirmando que são os empresários que fomentam
o desenvolvimento do município e, em
seguida, revelou que das 3727 empresas
cadastradas na cidade, apenas oito têm
contrato com a prefeitura.
“O encontro de hoje tem o objetivo
de gerar uma parceria”, anunciou o secretário, que também é professor de Direito
Eleitoral e ex-coordenador do programa
estadual Via Rápida Emprego. Ele disse
que o empresário não deve apenas pensar no seu lucro, mas merece entender
que tem um papel social importante na
qualidade dos serviços públicos.
“Cada empresa precisa exercer sua
função social, gerando empregos, riquezas, oportunidades e colaborando com o
poder público para fazer uma cidade cada
vez melhor”, salientou.
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O evento contou com a presença representantes de importantes
entidades de classe e figuras dos poder público vicentino
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ATENÇÃO
O Serviço Central de Proteção
ao Crédito (SCPC), por meio da
ACIESV, está fazendo contrato
diferenciado com Lan House e
Copiadora.
O palestrante disse que empresários e lojistas de
São Vicente devem ver a prefeitura como consumidora

Empresários locais são
incentivados a concorrer
em processos de compras
e licitações municipais
Marco afirmou que a prefeitura é a maior
empregadora de São Vicente. Ele disse ainda que a
administração pública é a entidade que mais gera
riqueza ao município, para que as pessoas possam
gastar no comércio. E completou alegando que ela
é, também, consumidora.
O palestrante argumentou que vendo a administração pública como consumidora, os empresários
locais devem se cadastrar no Departamento de

Compras e Licitações da prefeitura para poder concorrer sempre que a mesma abrir editais. O secretário
assegura que por meio das contratações locais os
benefícios serão muitos.
“Haverá mais geração de empregos para o município, geraremos mais impostos para a cidade e,
com isso, poderemos elevar a qualidade dos serviços
públicos prestados”, destacou.
Ele finalizou, enfatizando a importância da Associação Comercial como parceira nesse processo e
realçando a relevância social da entidade em toda a
cidade. “Esse trabalho conjunto resultará num grande
ganho social e econômico para São Vicente. Será uma
conquista de todos, pois vai reverter em aumento de
receita, de progresso e desenvolvimento”.

Os boletos de mensalidades
da ACIESV estão sendo emitidos
pelo Banco Itaú.
INFORMAÇÕES: (13) 3569-2910

DIA ESPECIAL
No dia 3 de maio, será realizado
na sede da Associação Comercial
de São Vicente um Café da Manhã
especial em celebração ao Dia
das Mães. Para participar, as
associadas e dependentes devem
se inscrever com antecedência,
pelo telefone (13) 3569-2910.
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REGINA DO CARMO
Presidente da ACIESV

Sabe aquele quebra cabeça difícil de
montar? Pois é, parece que agora os desafios
são menores porque contamos com pessoas
capacitadas e empenhadas segurando as peças.
A montagem iniciou, pelos cantos e entornos,
como manda o jogo. A imagem começou a ser
formada. Os olhos de quem tanto esperava pelo
quadro, começou a brilhar. Teremos, em breve,
uma nova paisagem totalmente formatada
para olhar.
O pouco do que foi feito pela cidade nos
primeiros 90 dias da nova administração já pa-

FUNCIONÁRIO

¦

Encaixando as peças
rece muito para quem padeceu por quatro anos.
A população já sente os resultados no dia a dia.
Os comerciantes já agradecem o que tem sido
feito, com tanto empenho, pela administração
pública. A cidade está mudando. As peças estão
sendo colocadas no lugar certo.
Mais do que fazer nossos olhos brilhar pelo
que vemos feito, as ações da prefeitura nos dão
esperança de que a imagem final será espetacular. Não são poucos os comerciantes que agora
falam em investir ainda mais na cidade, se as
ações da administração pública continuarem
neste rumo.
Mas, sabe por que engrandecemos tanto
o que tem sido feito? Porque, acima de tudo,
temos tido a Prefeitura Municipal de São Vicente como parceira. O fato é que quando há
esta cumplicidade, a sociedade é a grande beneficiada. Esta parceria resulta, acima de tudo,
em organização e fortalecimento do comércio,
além de dar mais vigor a economia da cidade.

Contudo, seria leviano de minha parte
dizer que só há agentes do comércio e da prefeitura segurando as peças desse grande quebra cabeças. Nos últimos meses, a população
tanto tem ouvido falar nos jornais e telejornais
sobre força-tarefa. A verdade é que são os
representantes desse grupo que contribuem
para que tudo esteja se conectando.
Então além dos já citados, ainda contamos com as Polícias Civil e Militar; e integrantes de outras entidades que são chamados e
cobrados para fazerem a sua parte. E, eles
têm se comprometido e colocado, cada um,
as suas peças.
Acredito que quando menos esperarmos,
o quadro estará montado. Estou empenhada
segurando as minhas peças. A Associação
Comercial de São Vicente está fazendo a sua
parte e convida para que você, seja comerciante, civil ou representante de classe, também
faça a sua.
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ANIVERSARIANTE
A equipe da ACIESV deseja
parabéns ao aniversariante:
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Stefani
Santos

ATENÇÃO PARA OS NOSSOS E-MAILS

FALE COM A ACIESV

PRESIDENTE
presidencia@acesaovicente.com.br
ADMINISTRATIVO
wilians@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
SCPC | (13) 3569-2900
scpc@acesaovicente.com.br
COBRANÇA/MENSALIDADE
cobranca@acesaovicente.com.br
COMERCIAL
comercial@acesaovicente.com.br

SEMANA DO CONSUMIDOR

teve informação, capacitação e palestra
Para celebrar a Semana do Consumidor,
a Associação Comercial de São Vicente, em
parceria com a Prefeitura Municipal e Fundação
Procon realizaram, entre os dias 13 e 17 de março, diversas ações na cidade. A principal atividade
promovida foi a instalação de um estande na Praça Coronel Lopes, ao lado da agência central dos
Correios. Durante os cinco dias de evento, esta
barraca ficou montada atuando como Plantão
de Dúvidas da população local.
Seu objetivo foi orientar consumidores e
comerciantes sobre seus direitos e deveres. Para
isso, os interessados puderam contar com uma
equipe apta das entidades envolvidas esclarecendo dúvidas sobre o assunto.
“Foi muito significativa esta oportunidade
de interagir com clientes, lojistas e empresários,
ouvindo cada uma de suas reclamações, críticas,
sugestões e informando-os sobre o procedimento adequado para cada situação proposta”,
disse Regina do Carmo, presidente da ACIESV.
No Dia do Consumidor, comemorado em 15
de março, a programação foi especial. Pela manhã, foi realizado um treinamento gratuito do

ª

JORNAL DO COMÉRCIO VICENTINO
Publicação mensal de responsabilidade da Associação
Comercial, Industrial e Empresarial de São Vicente (ACIESV).
Sede: Rua Jacob Emerick, 1238 - Parque Bitaru - S. Vicente - SP
TEL.: (13) 3569-2910

Subsede: Avenida Deputado Ulisses Guimarães, 1671
Sala 2 - Jardim Rio Branco - S. Vicente - SP
Durante cinco dias, um estande ficou montado na Praça Coronel Lopes servindo
para orientar consumidores e comerciantes sobre seus direitos e deveres

Projeto Capacitando. Trabalhando em Equipe
foi o tema da aula ministrada pelo professor
Agnaldo Souza, na subsede da Associação
Comercial, na Área Continental.
À noite, aconteceu a palestra O Papel
do Poder Público no Fomento do Comércio
Local, ministrada pelo secretário municipal
de governo, Marco Antônio da Silva. O evento

Diretoria da ACIESV orienta que
empresários não façam negócios
antes de consultar o SCPC ACERTA
A diretoria da Associação Comercial de São
Vicente orienta que os empresários filiados à
entidade não fechem negócios antes de consultar o Acerta – produto que
possibilita às empresas mais chances de
acertar nas vendas
e, com isso, obter
melhores resultados
nos seus interesses.
Disponibilizada pelo
Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC), a

EXPEDIENTE

consulta tem quatro versões: Acerta, Acerta
Essencial, Acerta Mais e Acerta 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 comportamentais do cliente.
Informações adicionais podem ser obtidas
com Heliane Muniz, pelo
telefone (13) 3569-2910.

aconteceu no salão de conferência da Associação Comercial.
“Cada uma das atividades realizadas foram
de grande importância para o desenvolvimento
da nossa sociedade. Acredito que informar,
capacitar e realizar parcerias é o caminho para
oferecermos um serviço cada vez melhor para
São Vicente”, finalizou a presidente.

Tel. (13) 3566-9765

Presidente da Aciesv: Regina Ponte do Carmo
Produção: Somatorium Comunicação (13) 3467-7156
Edição: Silvio Lousada - MTB 24.000
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Associado escreva neste jornal ou sugira uma
pauta de seu interesse. Participe!
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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
Colégio Exemplo
Rua Sebastião Ribeiro da Silva, 5,
Humaitá - São Vicente
Tel: 3564-2887
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) 3569-2525
www.fortec.edu.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.

www.facebook.com/associacaocomercialsv
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Associação Comercial
intermedia vagas
de estágios
A Associação Comercial de São Vicente
(ACIESV) atua como agente de integração
de estágios e encaminhar estudantes para
o mercado de trabalho. As empresas que
desejam contratar um estagiário e estudantes
maiores de 16 anos, matriculados no ensino
médio, técnico ou superior podem utilizar o
serviço da entidade.
Na avaliação da presidente da instituição,
Regina do Carmo, os estudantes têm uma boa
oportunidade de aprendizado prático não
apenas sobre o que estudam, mas também
sobre relacionamento profissional.
“O estágio é o maior instrumento de in-

serção do jovem no mercado de trabalho e a
Associação coloca sua estrutura à disposição
dessa forma de contratação. Além de ser uma
fonte de renda importante para os jovens e
seus familiares”, explicou.
O serviço de estágio é desenvolvido em
parceria com a Federação das Associações
Comerciais do Estado de São Paulo (FACESP)
e o Instituto Proe, e é amparado pela lei
federal 11.788/08, conhecida como Lei do
Estágio. As instituições inscritas no programa
devem oferecer vagas relacionadas à área de
aprendizado do estagiário, contribuindo com
sua formação profissional.
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AllNet - Idiomas e Informática (20% a 50%)
Rua Frei Gaspar, 128 - Centro
Tel.: (13) 3569-1200
www.grupoallnet.com.br
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
S.O.S. Computadores (20%)
Av. Pres. Wilson, 1.501
Tel: (13) 3467.2496
www.sos.com.br
UPTIME - Comunicação em inglês (40%)
Rua: Jacob Emerick, n° 1241
Tel: (13) 3356-0702
www.uptime.com.br
Master Data Informática
R. Ipiranga, 183 - Centro
Tel.: (13) 3467-7374
Nurture Recursos Humanos
R. Martim Afonso, 213 - Conj. 8 à 13
Tel: (13) 3329-4262
DMA Consultoria
Rua Jacob Emmerick, 365
Sala 24 - São Vicente - SP
Tel.: (13) 3323-9795
www.dmapsicopedagogia.com.br

COMO FUNCIONA

A associação realiza todos os procedimentos administrativos e legais para a contratação do
estagiário e providencia a inclusão do estudante em apólice de seguro contra acidentes pessoais.
Identifica, ainda, as oportunidades de estágio por meio de um vasto banco de dados de empresas,
convoca e encaminha ao mercado os estudantes interessados nas oportunidades abertas, além
de emitir toda a documentação necessária para legalização e manutenção da relação de estágio.
As empresas que quiserem acionar o serviço de estágio e estudantes que desejarem se cadastrar,
devem entrar em contato pelo telefone (13) 3569-2910.

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

TODAS A TERÇAS-FEIRAS, ÀS 6H45 - HOTEL MONT REY - RUA FREI GASPAR, 133 - CENTRO

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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Representantes da
força-tarefa participam
de reunião do CONSEG
No dia 9 de março, a Associação Comercial
de São Vicente sediou mais uma reunião do 1º
Conselho de Segurança Pública da Cidade (CONSEG). No encontro, a pauta principal foi a força
tarefa realizada nos primeiros meses do ano e,
com mais ênfase nos últimos 60 dias, entre as Polícias Civil e Militar e a Secretaria de Comércio. As
ações, feitas diariamente, têm surtido resultados
positivos na cidade.
O capitão Renato Abreu afirma que o trabalho conjunto deu uma grande melhorada no
problema existente no Ilha Porchat. Durante
muitas reuniões do CONSEG realizadas em 2016,
a principal pauta foi o excesso de barulho das
festas clandestinas no bairro.
“Com a força tarefa, conseguimos coibir a
balada, antes mesmo dela acontecer. Quando
recebemos a denúncia que haverá um baile na Ilha
ou em qualquer outro lugar, vamos até o local fiscalizar se o espaço marcado para a festa tem alvará
de funcionamento. Quando não há, proibimos a
realização do evento. Desta forma, conseguimos
evitar que muitos bailes clandestinos acontecessem no Ilha Porchat”, explicou Fábio Pasquarelli,
diretor de Comércio, presente na reunião.
Outra secretaria que está trabalhando a

todo o vapor, em parceria com as polícias, é a
de Assistência Social. Segundo Felipe, diretor da
pasta, um trabalho intenso está sendo feito para
combater a população de rua. Ele explica que
nos três primeiros meses do ano, foi feito um
diagnóstico para identificar quem compõem esta
população. Tal análise, fez com a que a secretaria
pudesse realizar ações eficazes.
“A maioria desses moradores de rua não é
daqui e estamos enviando-os de volta às cidades
de origem. Por dia sobem 18 pessoas. Também
vamos notificar os municípios que enviam estes
cidadãos para cá e penalizar os veículos que os
trazem, sempre que os mesmos forem identificados”, explicou o diretor.
Marcos, representante do Conselho Tutelar,
também marcou presença na reunião. Ele revelou
aos presentes o que a entidade está fazendo para
coibir as crianças nas ruas da cidade, especialmente nos semáforos do município. “Estamos fazendo
abordagens com estes menores. Mas precisamos
do apoio de toda a sociedade, denunciando em
nossos telefones sempre que verem algo que fira
o Estatuto da Criança e do Adolescente”.
Pedro Henrique Martins Gomes, da Secretaria
de Transportes, também participou do encontro.

www.facebook.com/associacaocomercialsv
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COLUNA CONTÁBIL

Ajuste de Contas
Chegou a hora de prestar contas com o
Leão, o prazo que começou a valer desde o dia
2 de março vai até às 23h59, do dia 29 de abril.
Este ano, a declaração conta com algumas novidades, como o novo layout que facilita o preenchimento. Porém, é preciso muito cuidado.
Um dos erros mais comuns que acabam
jogando o contribuinte na malha fina é o fato
de ser aposentado, por exemplo, aqueles que
têm mais de 65 anos e possuem duas fontes
de rendimento de aposentadoria. Quando uma
fonte pagadora não conversa com a outra fonte
e cada uma obedece ao limite de isenção que a
legislação permite, induz o declarante a entender que está isento. Ele acaba não observando
que precisa oferecer a tributação à outra parte.
É importante também prestar atenção no
fato de não ter ultrapassado o limite de isenção,
esteja o contribuinte dispensado da apresentação

* Maria
Cristina
Pereira
Araújo

da Declaração de Imposto. Outra situação muito
comum é a venda de imóveis durante o ano calendário, sem a preocupação da feitura da Declaração
de Ganho de Capital e o respectivo recolhimento
do imposto devido na época correta. Boa parte
das pessoas só descobre que deveria pagar este
imposto no momento em que vai fazer a declaração de ajuste anual. Para não ser surpreendido
com pendências no CPF ou até mesmo acréscimos
desnecessários, é conveniente que o contribuinte
procure um profissional habilitado para orientação
adequada. O melhor é ficar atento.
* A autora é contadora e 1ª tesoureira da ACIESV

Participe das reuniões do CONSEG, levando ideias e sugestões para melhorar o seu bairro. Os encontros
contam com a presença de autoridades das Polícias Civil e Militar, Exército e Guarda Municipal.
• 1° CONSEG | 13 DE ABRIL - 19 horas

ACIESV - Rua Jacob Emmerich, 1238 - Centro

• 2° CONSEG | 11 DE ABRIL - 19 horas

SEST/SENAT - Praça Adalberto Panzan, 151 - Cidade Náutica III

• 3° CONSEG | 11 DE ABRIL - 19 horas

Subsede da ACIESV - Av. Deputado Ulisses Guimarães, 1671 - Sala 2 - Jd. Rio Branco

DENÚNCIAS PARA A SECRETARIA DE COMÉRCIO podem ser feitas no balcão da Rua José
Bonifácio, 404, ou pelo e-mail Fale com o Prefeito (www.saovicente.sp.gov.br/fale-com-prefeito);
DENÚNCIAS PARA O CONSELHO TUTELAR devem ser feitas pelos telefones (13) 99788.7230
(Área Insular) e (13) 99788.886150 (Área Continental)

COMTUR

Na ocasião, a sociedade presente teve uma resposta sobre o que está sendo
realizado para promover melhor organização e segurança no município

Conselho Municipal
de Turismo

• AGENDA COMTUR - 12 DE ABRIL - 15 horas
Reúne-se na Sede da ACIESV | Rua Jacob Emmerich, 1238, Centro
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SECRETARIA
DE COMÉRCIO
Em São Vicente, as fiscalizações realizadas
pela Secretaria Municipal de Comércio estão
intensas. Elas são feitas diariamente, em
diversos segmentos empresariais. Todos os
dias, 15 fiscais saem às ruas para realizar as
ações, alcançando todo o município.
“Dividimos a cidade em setores e cada
fiscal é responsável por um setor. No Centro,
onde a inspeção precisa ser mais intensa,
contamos com dois intendentes e um diretor
realizando as ações”, revela o diretor de Comércio, Fábio Pasquarelli.
Os superintendentes orientam o comerciante sobre a legislação em vigor e alertam
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Fiscalização visa beneficiar
empresários e lojistas locais
caso esteja cometendo alguma irregularidade.
O diretor explica que a aplicação de multa só
acontece em último caso.
As constantes fiscalizações têm agradado aos empresários e lojistas locais,
afirma Pasquarelli. “Os comerciantes têm
nos agradecido pelas ações. O combate
que fazemos aos ambulantes irregulares
tem sido positivo, não se vê mais nas ruas
vendedores com pano estendido no chão
vendendo quinquilharias e quase zeramos
o número de panfleteiros na região central.
Lembrando que a panfletagem no Centro é
proibida por Lei”.

Fábio Pasquarelli falou sobre as ações realizadas durante reunião realizada na ACIESV

Comerciantes podem Aconteceu
pagar caro por descarte
irregular de lixo
Outra ação que tem trazido resposta positiva, segundo afirma Fábio Pasquarelli, são
as notificações a respeito do descarte de lixo.
Desde que foram comunicados que haveria
multas para o descarte irregular do lixo e
informados sobre a lei municipal que rege o
assunto, os comerciantes passaram a colaborar. Com isso, a cidade tem permanecido mais
limpa e organizada.
Nos estabelecimentos comerciais, os lixos
devem ser acondicionados em sacos pretos reforçados ou em contentores plásticos, quando
forem a partir de 300 litros. O descarte deve
ser feito uma hora antes da coleta diurna ou
noturna. A legislação proíbe a colocação de
resíduos nas ruas, avenidas, praias e jardins
depois do horário da coleta ou nos dias que
ela não ocorra em cada bairro.
A Lei também prevê multa de R$ 250,00
para quem descartar irregularmente resíduos
acima de dois litros e de R$ 500,00 quando se

A Associação Comercial foi uma das
apoiadoras da 4ª edição da São ViMAR cente Night Run, prova de Atletismo
realizada pela Equipe Angra, no dia
4 de março. A presidente da ACIESV, Regina do
Carmo marcou presença no evento e parabenizou
a organização e atletas. Os corredores Rodrigo
Santana e Jesiane Bezerra faturaram o primeiro
lugar da competição, que teve largada e chegada
em frente ao Ilha Porchat Clube. Os 870 atletas
inscritos percorreram um percurso de aproximadamente 5 km pela faixa de areia da praia.
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tratar de volume acima de 100 litros e de até
1 mil litros. O valor sobre para R$ 1 mil para
volumes acima de 1 mil litros.
Se os fiscais da Prefeitura flagrarem descarte irregular em estabelecimentos comerciais, empresariais ou condomínios (comerciais
ou residenciais) ou feito por proprietários de
terrenos, a multa é de R$ 1500,00. A fiscalização ao cumprimento da lei cabe aos guardas
civis municipais e aos fiscais das secretarias
de Obras e Meio Ambiente e de Comércio,
Indústria e Assuntos Portuários.

Alcides Antonelli, vice-presidente da
ACIESV e proprietário da Sorvetes
MAR Kascão palestrou, no dia 15 de março,
para alunos dos cursos de Administração, Economia, Engenharia e Publicidade, do 6º ao
8º semestre, da Esamc Santos. Em aproximadamente uma hora de apresentação, o empresário
falou sobre os desafios de crescer, a decisão de
iniciar o próprio negócio e contou um pouco de
sua experiência no ramo de sorvetes. O convite
para ministrar a exposição partiu do professor de
empreendedorismo da faculdade, Leandro Martins.
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Localizado no Humaitá, Área Continental, o Colégio
Exemplo doou dois ventiladores e um bebedouro
para o Instituto Ibraas, responsável pela realização
do Programa Melhor em Casa, em São Vicente. Os
donativos foram entregues para Elionai e Adriana, representantes da equipe, por Aristóteles de
Freitas e Sandra Regina Teixeira de Freitas, respectivamente mantenedor e neuropsicopedagoga da
escola. Regina do Carmo, presidente da ACIESV,
participou do ato de entrega dos produtos.
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Programa de Qualificação
Profissional será uma das medidas
contra o desemprego
A Prefeitura de São Vicente vai adotar medidas para tentar conter o crescimento do
desemprego na Cidade. Uma delas
será colocada em prática ainda
este semestre, por meio do
Programa Estadual de Qualificação Profissional.
A exemplo do que
ocorre em todo o País, o
Município registra número
de demitidos superior ao de
profissionais contratados: a diferença foi de 3.641 entre janeiro de 2015 e
dezembro de 2016.
O saldo negativo consta em um levantamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico, Ciência, Tecnologia e Relações de
Trabalho. No período, foram contratados 22.436
profissionais por empresas da Cidade, enquanto,
26.077 trabalhadores perderam o emprego.
“Estes números são preocupantes, pois
temos de levar em conta que mostram apenas
os profissionais que perderam empregos no
setor formal. Também percebemos que, além

da queda na oferta por vagas, um grande entrave
na hora da contratação é a falta de capacitação
dos profissionais”, explica o secretário de
Desenvolvimento Econômico, Ciência,
Tecnologia e Relações de Trabalho
de São Vicente, Jorge Luiz Soares.
De acordo com o secretário, na
atual situação econômica brasileira, aumentar o número de vagas de emprego,
promover a qualificação profissional,
desburocratizar e incentivar a concessão
de crédito para que empresários e microempreendedores instalem seus negócios na Cidade
são um grande desafio para qualquer
administração municipal.
Município e Estado
“Estivemos nesta semana com
o prefeito Pedro Gouvêa (PMDB) na
Capital, na sede da Secretaria Estadual
de Emprego e Relações do Trabalho,
onde fomos recebidos pelo titular da pasta,
José Luiz Ribeiro. No encontro, além de confirmarmos a vinda do Programa Estadual de Qualificação,

que terá cursos de panificação e açougue, discutimos a reativação de frentes de trabalho e do Projeto
Jovem Aprendiz”, confirma Soares.
Outra meta é fortalecer a divulgação do
Banco do Povo Paulista e a adesão de mais
empresas ao oferecimento de vagas ao Posto de
Atendimento ao Trabalhador (PAT).
“Também vamos intensificar o incentivo ao
projeto Microempreendedor Individual (MEI),
para incentivo de pessoas que queiram abrir
negócio próprio. Ainda, atrair novas empresas
para o Município e fazer com que a mão de obra
desses empreendimentos seja predominantemente vicentina é o que
nos motiva a buscar parcerias
externas”, destaca o secretário.
Outra proposta definida
foi a criação de Comissão
Especial de Vereadores (CEV),
presidida pelo vereador Alfredo
Moura (Pros), para buscar parcerias com os Governos Federal e Estadual
e fomentar a geração de emprego e a qualificação
profissional em São Vicente. Fonte: A Tribuna

Município deve
preparar 200
pessoas para
o mercado de
trabalho
Até o final do ano, a Prefeitura de São Vicente
deve capacitar 200 vicentinos para o mercado
de trabalho, por meio do Time do Emprego,
programa gerenciado pela Secretaria do Emprego
e Relações do Trabalho (SERT), do Governo do
Estado. Os facilitadores que atuarão no programa
do Município já foram qualificados e até o mês de
maio terá início a primeira turma de formação.
Está prevista a formação de oito turmas com
25 alunos. O primeiro time será formado em

maio. As turmas restantes vão receber a capacitação nos meses de junho, agosto e novembro.
O desempenho de São Vicente no Time do
Emprego tem sido destacado pelo Governo do
Estado que, inclusive, concedeu uma placa de
homenagem ao Município pelo desempenho na
execução do programa.
Time do Emprego - Programa que orienta
o cidadão, a partir dos 16 anos, na busca por uma

oportunidade no mercado de trabalho. O Time forma
turmas de até 30 participantes, que funcionam como
equipes, trocando experiências e aprendizado.
Durante os 12 encontros semanais, de até
três horas, os facilitadores promovem dinâmicas,
técnicas de direcionamento ao mercado de trabalho e aperfeiçoamento de habilidades. Como
redigir um currículo, vestir-se para uma entrevista
e destacar as próprias qualidades em um processo seletivo são alguns dos temas abordados.
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Investe SP
levou serviços
gratuitos aos
empresários
A diretoria da Associação Comercial de
São Vicente parabeniza a ex-primeira dama vicentina, Marcia Papa Garcia, pela colaboração
na organização do 5º SP Export - programa de
apoio às exportações paulistas, realizado no
dia 30 de março, em Guarulhos. O evento foi
promovido pela Investe São Paulo – Agência
Paulista de Promoção de Investimentos e
Competitividade, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia
e Inovação do Governo do Estado de São Paulo.
Composta por duas importantes frentes,
a SP Export contou com um Seminário de
Capacitação e o Poupatempo Exportador. O
primeiro teve palestras e painéis que transmitiram instruções importantes para ajudar
empresas participantes região a exportar,
conquistando novos mercados para seus produtos. Já o segundo, concentrou, no mesmo
espaço, a possibilidade de atendimento por
diversas empresas e instituições essenciais
nesse processo.
“O objetivo foi auxiliar pequenas, médias
e grandes empresas a desenvolver novos
negócios, ganhar competitividade e gerar
empregos e renda por meio das exportações”,
destacou o secretário de Desenvolvimento
Econômico e vice-governador de SP, Márcio
França, que lançou o SP Export em 2015.
O programa aposta na internacionalização das empresas como propulsoras da
inovação e do desenvolvimento de negócios.
E o programa já deu resultados comprovados, como o crescimento das exportações no
Estado de SP e no Brasil em 2016.

O evento, organizado por Marcia Papa,
contou com palestras, atendimento e painéis
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O empresário dos hotéis
em São Vicente

Faltam poucos anos para Salvador Gonçalves
Lopes completar meio século empreendendo em
São Vicente. Com uma trajetória que contabiliza
43 anos contribuindo comercialmente com a cidade, o empresário – proprietário dos hotéis Ilha
Porchat, Palais e Golfinho, afirma que a hotelaria
é um trabalho de formiguinha.
Se formos cair no conceito da metáfora, lembramos que a formiga trabalha em coletividade,
com organização e estratégia para alcançar os
seus objetivos. Na conversa com o empresário,
logo notamos que as mais de quatro décadas
investidas no município tem feito grande diferença profissionalmente, porque há, também,
o comprometimento dos colaboradores – que
inclui seus filhos, sobrinho e genro.
Como ele mesmo afirma: “nosso diferencial
está na equipe, que é realmente boa. Nossos funcionários estão sempre participando de cursos para
melhor se qualificarem, além de estarem sempre à
frente dos problemas. Também procuramos ser o
mais gentil possível com nossos clientes”.
Esse diferencial tem trazido visibilidade aos
negócios do empresário. Em 2012, o Palais Hotel
foi considerado o melhor hotel em São Vicente
pelo do Booking.com. O estabelecimento foi o
único do município, do total de 11 cadastrados,
a obter pontuação 8,6 na avaliação dos hóspedes
internautas. Tal média é considerada excelente
pelo portal dirigido para turismo.
Salvador, que também preside o Sindicato de
Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares da Baixada
Santista e Vale do Ribeira (Sinhores), revela que
este reconhecimento serve de estímulo para continuar oferecendo um serviço de qualidade para os
seus clientes. O empresário completa: “quem sabe
até construímos um novo hotel no município?”.
Quando perguntado se esta possibilidade é
real, ele diz: “Pode ser. Apostamos que hoje São
Vicente está nos trilhos, com uma administração
que dá apoio ao empresário. Se isso continuar
assim, há a probabilidade de, de repente, abrirmos
mais um hotel na cidade”.
O espírito empreendedor foi herdado do pai,
Manuel Rodrigues Lopes, que em 1961 abriu seu
primeiro hotel na Baixada Santista, mais especificamente em Santos. Já a ânsia por ajudar ao próximo,
que é efetivada diariamente no Sinhores e também
por meio de sua participação como vice-presidente
da Federação de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado de São Paulo (FHORESP), é algo que
espera transmitir para os seus filhos.
“É muito gratificante estar à frente de entidades que diariamente fazem a diferença na vida de
milhares de pessoas. Ajudamos de forma efetiva
nossos associados, assim como contribuímos com
excelência na formação e qualificação profissional
de muitas pessoas. Faço tudo isso sem ter qualquer retorno financeiro, mas posso afirmar que
todos os dias aprendo algo novo. Por isso, adquiri
muita experiência e a satisfação de contribuir com
a sociedade é o que vale”, disse Salvador.
A dedicação do empresário às entidades, faz
com que seus filhos cobrem mais a sua presença
nos negócios da família. Contudo ele afirma que
por meio destas atuações, está realizando seus
sonhos e abrindo caminhos para uma mão de
obra melhor em toda a região.
Para conhecer mais sobre os hotéis
citados, entre no site www.ilhaporchathotel.com.br; www.palaishotel.com.br;
e golfinhohotel.com.br. Outras informações pelo telefone (13) 3468-2986

Há mais de quatro décadas Salvador Lopes investe em hotelaria
na cidade e revela pensar em empreender ainda mais no município

Aconteceu

Em 17 de março tomou posse a nova
diretoria da Associação das EmpreMAR sas de Serviços Contábeis de São
Vicente – ASECONSV, para o biênio
2017/2018. O presidente Joaquim Adelmo dos
Santos recebeu o prêmio Contador do Ano 2015,
junto com José de Almeida, do Estilo Contábil.
Já Paulo de Souza, da Tecla Contabilidade, recebeu o prêmio Contador do Ano 2016. O evento
aconteceu na sede da ACIESV, com a presença
da presidente da entidade, Regina do Carmo.
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No dia 29 de março, Maria das Graças Nascimento, presidente do 3º
MAR Conselho de Segurança de São Vicente (Conseg da Área Continental, que
reúne-se mensalmente na subsede da ACIESV),
participou da cerimônia de entrega de três motos
para a 3ª Cia. da Polícia Militar da cidade. “Por um
ano reivindicamos estas motos para a companhia
e, finalmente, o Estado nos atendeu. Elas auxiliarão no patrulhamento preventivo e ostensivo da
Área Continental”, disse a presidente.

29
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Recolhimento de
pilhas e baterias
usadas é feito no
comércio
A Associação Comercial de São Vicente
é ponto de coleta de pilhas e baterias usadas.
Várias lojas e empresas do município também
atuam como posto de recolhimento destes
resíduos sólidos, que são nocivos em contato
com o meio ambiente.
A ação, realizada por meio de parceria
com o Grupo de Atuação Especial do Meio
Ambiente da Baixada Santista (GAEMA – BS),
promove a correta destinação destes produtos.
Os comerciantes que ainda não recebem
pilhas e baterias usadas em suas lojas e empresas, podem aderir a campanha. É só colocar
uma pequena caixa em local visível dentro da
loja e sinalizar para que serve. Quando a caixa
estiver cheia, entre em contato com a Associação, que retirará o material no local indicado.
Mais informações podem ser obtidas
pelo telefone (13) 3569-2910.
Você sabia?
As pilhas e baterias, quando descartadas
no lixo comum, são enviadas para os lixões ou
aterros sanitários, onde liberam componentes
tóxicos que contaminam o solo, os cursos
d’água e os lençóis freáticos. O resultado é
que a flora e a fauna das regiões próximas ao
local circunvizinhas são afetadas, assim como
a saúde humana, pela cadeia alimentar.
Reunião - No dia 30 de março,
Regina do Carmo, presidente da ACIESV,
participou de reunião na sede do GAEMA,
em Santos, onde foram estabelecidas tratativas sobre a parceria e ações realizadas.
Foto: GAAEMA
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Regina do Carmo
participa da
eleição da Facesp
Em 21 de fevereiro, a presidente da Associação Comercial, Industrial e Empresarial
de São Vicente (ACIESV), Regina do Carmo,
participou de pleito que reelegeu Alencar
Burti presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo
(Facesp) e da Associação Comercial de São
Paulo (ACSP).
Burti, que estará à frente das entidades
no biênio 2017-2019, é o primeiro presidente

a assumir pela sexta vez o cargo de presidente
da Federação. Na mesma data, a nova diretoria e os vice-presidentes regionais foram
homologados, tomando posse oficialmente,
depois de escolhidos pelas associações comerciais que compõem a FACESP.
“Me senti privilegiada em participar de
um pleito tão importante como este. Burti é
um grande líder e tenho orgulho de tê-lo como
presidente de nossa entidade”, disse Regina.

Roberto Leal
será a grande
atração da festa
de aniversário
da Associação
Comercial
4º Passeio Ciclístico
da Área Continental
está com inscrições
abertas
No próximo dia 23 de abril, acontecerá
o 4° Passeio Ciclístico da Área Continental de
São Vicente. O evento, apoiado pela Associação Comercial e Prefeitura Municipal
de São Vicente, é realizado por Aguinaldo
Cavalcante Ferreira, da equipe Cod.
13 e serve para homenagear a
região, que completará 107 anos
de ocupação, segundo contabilizam os moradores mais antigos.

Na última edição, mais de 500 ciclistas, amadores e profissionais, participaram da festividade.
Eles saíram da Praça dos Ambientalistas, no Jardim
Rio Branco, e percorreram todos os bairros da
região. O evento, que tem como meta combater o
sedentarismo por meio da prática do esporte,
visa ressaltar para a importância do
continente para a população vicentina.
Os interessados em participar, devem se inscrever na sede da ACIESV ou na
loja Bikedoor, que fica na Rua Ulisses
Guimarães, 1661, no Jardim Rio Branco. Para a matrícula, é necessário
levar dois quilos de alimento não
perecível, inclusive açúcar. As
doações serão revertidas para
Fundo Social de Solidariedade.

A presidente da ACIESV, Regina do Carmo, ao lado de
Alencar Burti, presidente reeleito da Facesp

Na noite de 19 de maio, a Associação Comercial, Industrial e Empresarial de São Vicente
celebrará seu 68° aniversário de fundação em
grande estilo. O tradicional jantar dançante terá
como atração principal o cantor Roberto Leal.
Também conhecido como embaixador da
cultura portuguesa no Brasil, o artista – que fez
muito sucesso no País nas décadas de 70 e 80,
tem 39 discos gravados e mais de 17 milhões
de cópias vendidas. Suas canções, que misturam o sons do Brasil e Portugal, prometem não
deixar ninguém parado.
“Fizemos esta escolha a dedo. Roberto

Leal será perfeito para alegrar a nossa noite e
torná-la inesquecível, como deve ser a data”,
conta Regina do Carmo, presidente da Associação Comercial.
Pelo segundo ano consecutivo, a festa
acontecerá no Clube de Regatas Santista
Vasco da Gama, em Santos. A diretoria da
entidade ainda está formalizando as parcerias
para a realização do evento. As empresas
que quiserem colaborar, patrocinando ou
apoiando a festa, devem entrar em contato
com Willians Costa, gerente da entidade, pelo
telefone (13) 3569-2910.

ACIESV sediará lançamento do
programa Time do Emprego

No próximo dia 4 de maio, às 9 horas, deverá
acontecer o lançamento do programa Time do
Emprego, na Associação Comercial e Empresarial
de São Vicente. O projeto, voltado para cidadãos
a partir de 16 anos de idade, é do Governo do
Estado, e visa promover orientações na busca
por uma oportunidade no mercado de trabalho.
Durante três meses, 100 alunos receberão
dinâmicas, técnicas de direcionamento e aperfeiçoamento de habilidades, visando o futuro profissional. Como redigir um currículo, vestir-se para uma
entrevista e destacar as próprias qualidades em um
processo seletivo serão alguns dos temas abordados.

O evento será realizado em parceria com a
Prefeitura de São Vicente, por meio da Secretaria
de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Relações do Trabalho (SEDECT), durante a
1ª Semana do Trabalhador, que acontecerá entre
os dias 01 e 05 de maio.
A ação visa proporcionar à população
vicentina uma série de atividades de incentivo
ao emprego, empreendedorismo, qualificação
profissional, palestras e apresentações culturais.
Além do lançamento do Time do Emprego, a ação
também contará com diversas atividades de lazer
e serviços de saúde.

Para saber mais, entre em contato pelo telefone (13) 3569-2328

