Próxima a praia dos Milionários,
a Ilha Porchat está interligada
à cidade por meio de uma
estrada. Em sua encosta, há o
famoso clube de mesmo nome
e no seu topo encontra-se o
Monumento 500 anos – mirante
construído pelo famoso
arquiteto Oscar Niemeyer. Na
ilha, os visitantes ainda têm
acesso à restaurantes, boates,
hotéis e clubes, além de uma
visão privilegiada do oceano,
de grande parte do município e
da cidade vizinha, Santos
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Subsede completa quatro anos
de atuação na Área Continental
A subsede da Associação Comercial de São Vicente
(ACIESV) completou, em fevereiro, quatro anos de fundação na
Área Continental do município. Para celebrar a data, a diretoria
da entidade, realizou uma série de palestras em parceria com
o escritório regional do Sebrae Baixada Santista.
Como se tornar Micro Empreendedor Individual (MEI) foi
o tema que abriu a semana de palestras, realizadas entre os
dias 19 a 23 de fevereiro. Moisés de Lima Baracho, analista
do Sebrae, explicou aos participantes todos os trâmites necessários para aqueles que desejam empreender ou formalizar
seu negócio.
Dezenas de pessoas compareceram aos workshops realizados na subsede e dúvidas das mais diversas foram sanadas.
“Tenho certeza de que esta semana de empreendedorismo
realizada pela ACIESV na região foi ímpar. Notamos o quanto
a população local estava sedenta por conhecimento e informação. Inúmeras dúvidas foram sanadas e a partir daqui,
acredito que o comércio da região se desenvolverá melhor”,
afirmou Baracho.
O prefeito Pedro Gouvêa reforça as palavras do analista,
dizendo: “Há quatro anos, a subsede da Associação Comercial
vem cumprindo um papel muito importante na Área Continental, oferecendo assistência aos comerciantes e ajudando a ampliar o número de estabelecimentos regularizados na Cidade”.

A celebração de aniversário da subsede foi aberta com palestra ministrada por Moisés Baracho, do Sebrae

Sebrae Móvel realiza mais
de 100 atendimentos
Uma das ações realizadas pela ACIESV para
comemorar o aniversário da subsede foi levar o
Sebrae Móvel para a região. Durante cinco dias, o
equipamento ficou em frente ao prédio da entidade, atendendo gratuitamente a população local.
O acolhimento, feito de forma pontual pelo
analista Moisés de Lima Baracho, levou mais
de 100 pessoas para o automóvel. No equipamento, os interessados tiveram a oportunidade

de ter um atendimento individualizado e, por
isso, sentiram-se à vontade para sanar as mais
diversas questões sobre empreendedorismo.
Baracho conta que os atendidos, das mais
diversas faixas etárias e condições sociais, buscavam saber mais sobre regularização, impostos
e encargos que precisam ser pagos por uma
empresa. Também queriam informações sobre
como gerir melhor o seu negócio, entre outas.

No equipamento, os interessados tiveram atendimento individualizado e personalizado
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Presidente enfatiza a
importância da região
para a cidade

REGINA DO CARMO
Presidente da ACIESV

Quatro anos de
muito trabalho
É com imensa alegria que comemoramos os quatro anos de fundação da subsede da
Associação Comercial de São Vicente. Temos a honra de ter, em nossa cidade, o melhor e
maior comércio de todo o litoral paulista. Mas esse município não tem mais para onde crescer,
a não ser na Área Continental e é isso o que vem acontecendo.
Acompanhar o desenvolvimento dessa região e não fazer nada, enquanto instituição de
classe, seria um grande equívoco. Há quatro anos conseguimos realizar um projeto antigo e
assim instalamos a nossa subsede na Avenida Ulisses Guimarães, maior corredor comercial
da Área Continental. Corredor ainda em expansão.
Dados divulgados pelo Sebrae em agosto passado apontam que 11 milhões de empresas
foram criadas no País nos últimos anos. Quem vive na região, sabe o número de lojas que
foram abertas. Muitos não precisam mais ir ao centro para realizar grande parte das suas
atividades, já que a Área Continental hoje tem uma boa variedade comercial, além de clínicas
médicas, veterinárias, boas escolas particulares, academias e bancos.
Um grande número de famílias mudou-se para lá nos últimos anos e para contribuir com
o crescimento ordenado da região, estamos aqui. Estamos aqui para orientar quem deseja
empreender. Para ajudar quem planeja organizar e até mesmo legalizar suas atividades
comerciais. Para auxiliar no desenvolvimento individual não só do empresário, mas de toda
a população.
Para quem não sabe, estamos de portas abertas para a comunidade. Oferecemos vários
cursos de capacitação profissional, muitos são gratuitos. Abrimos nosso espaço para reunir a
sociedade da Área Continental para discutir assuntos de interesse geral. Estamos de portas
abertas para ajudar a a população local a caminhar para uma vida de empreendedorismo e
desenvolvimento saudável. Conte sempre conosco.

ª

TEL.: (13) 3569-2910

Subsede: Av. Deputado Ulisses Guimarães, 1671
Sala 2 - Jardim Rio Branco - S. Vicente - SP
Tel. (13) 3566-9765

PRESIDENTE DA ACIESV

Regina Ponte do Carmo
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FALE COM A ACIESV

PRESIDENTE
presidencia@acesaovicente.com.br
ADMINISTRATIVO
wilians@acesaovicente.com.br
FALE CONOSCO | (13) 3569-2910
contato@acesaovicente.com.br

Regina do Carmo, presidente ACIESV,
enfatizou o quanto foi importante realizar
a Semana do Empreendedorismo na Área
Continental para São Vicente. “Foi a primeira
vez que a região recebeu uma semana inteira
voltada ao assunto e ainda pôde contar com
o atendimento inédito do Sebrae Móvel.
Isso merece ser valorizado, pois é um local
que está em intenso crescimento e precisa
de atenção direcionada, para expandir de
forma correta”
A presidente continuou: “Sentimo-nos na
obrigação de contribuir na missão de orientar

e auxiliar os empresários locais na melhor
forma de criar, formalizar e gerir os seus
negócios. Estamos aqui por eles”.
A Área Continental de São Vicente possui aproximadamente mil comércios e nem
todos estão ainda formalizados. Para ajudar
no propósito de incentivar a formalização e
apresentar todos os benefícios da mesma, a
ACIESV tem colaboradores responsáveis por
visitar os empresários e lojistas locais.
A subsede também está de portas abertas para a comunidade, dando todo o apoio
necessário aqueles que a procuram.

O espaço fica na Avenida Deputado Ulisses Guimarães, 1671, sala 2, no
Jardim Rio Branco. Outras informações pelo telefone (13) 3566-9765.

Aconteceu

EXPEDIENTE
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

Em entrevista à TV Primeira, Regina do Carmo lembra que a
Área Continental tem aproximadamente mil comércios

PRODUÇÃO

Somatorium Comunicação (13) 3467-7156
EDIÇÃO

Silvio Lousada - MTB 24.000
REDAÇÃO

Flávia Souza - MTB 33.130
www.facebook.com/associacaocomercialsv
Os artigos e textos assinados não representam
necessariamente a opinião deste jornal, sendo de
responsabilidade de seus autores
Associado escreva neste jornal ou sugira
uma pauta de seu interesse. Participe!
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
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Aconteceu a primeira reunião de diretoria da Associação Comercial de São Vicente de 2018.
No evento, um dos temas discutidos foi a situação dos moradores de rua e o quanto ela afeta
o comércio vicentino. Também foi falado sobre os preparativos para o aniversário de 69 anos
da entidade, comemorado em maio.
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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

www.facebook.com/associacaocomercialsv

TECNOLOGIA

Dia das Mulheres

Ferramentas da Boa Vista
ajudam na prospecção de
novos clientes

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

As mulheres representam mais da
metade da população brasileira, tem maior
escolaridade e boa parte comanda famílias.
São, portanto, tomadoras de decisão na
hora de comprar. Ofertas especialmente
desenhadas para mulheres, aproveitando a
data de comemoração do Dia das Mulheres
no próximo dia 8 de março, podem alavancar suas vendas. A Boa Vista, especialista no
consumidor brasileiro, possui ferramentas
que podem ajudar o varejo a homenagear
as mulheres no seu dia com ofertas direcionadas otimizando custos e resultados.
A mulher é maioria na população brasileira (51,5% de mulheres ante 48,5% de homens), dedica-se mais aos estudos (91,3%
são alfabetizadas ante 90,6% dos homens,)
e representa a pessoa referência em 40,5%
das famílias, segundo dados do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Para atingir esse público e trazer
resultados favoráveis, a Boa Vista SCPC
disponibiliza ao mercado ferramentas que

trabalham os dados para selecionar os melhores públicos a serem abordados. “Essas
ferramentas de prospecção possibilitam às
empresas identificar potenciais consumidoras em seu mercado de atuação. A solução
Prospecção Qualificada agrega inteligência
à seleção de possíveis clientes, com a utilização de informações comportamentais,
indicadores de risco e de crédito”, destaca
Maria Dolores Gil de Oliveira, diretora de
Produtos da Boa Vista. Ela acrescenta que,
além dessas informações, o cliente pode
segmentar seu público utilizando dados de
qualificação sociodemográfica e de localização tais como endereço, telefone e e-mail.
“Prospectar novos clientes é um
desafio permanente. Aproveitar datas
comemorativas é uma estratégia que traz
resultados e a Boa Vista SCPC auxilia as
empresas nessa tarefa com soluções com
tecnologia de ponta e inteligência”, finaliza
Maria Dolores.
*Fonte: Boa Vista SCPC

AllNet - Idiomas e Informática (20% a 50%)
Rua Frei Gaspar, 128 - Centro
Tel.: (13) 3569-1200
www.grupoallnet.com.br

Prepara Cursos
Av. Antonio Emmerich, 877
Vila Cascatinha - São Vicente - SP
Tel: (13) 3304-8641 / 98122-3878
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

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
Genpac Soluções de TI
Tel: (13) 3406-4082 / (13) 9 9677-7371
www.genpac.com.br

ASSOCIE-SE
A ACIESV
(13) 3569.2910

UniCesumar ( até 40%)
www.ead.cesumar.br.
Tel: (13) 3048-5225
polo-saovicente@unicesumar.edu.br.

Tenpus - Treinamentos
Rua João Ramalho, 803 - 7° andar
Conj. 72/73 - Tel.: (13) 3021-9772
www.tenpus.com.br

UPTIME - Comunicação em inglês (40%)
Rua: Jacob Emerick, n° 1241
Tel: (13) 3356-0702
www.uptime.com.br

DMA Consultoria
Rua Jacob Emmerick, 365
Sala 24 - São Vicente - SP
Tel.: (13) 3323-9795
www.dmapsicopedagogia.com.br

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

Escola Politécnica Treinasse (20%)
Rua Campos Melo,190 – Santos
Tel: 3232-9273
R. Sylvio Pereira Mendes, 35 - S. Vicente
Tel: 3324-3666

S.O.S. Computadores (20%)
Av. Pres. Wilson, 1.501
Tel: (13) 3467.2496
www.sos.com.br

Nurture Recursos Humanos
R. Martim Afonso, 213 - Conj. 8 à 13
Tel: (13) 3329-4262

Colégio Batista da Primeira
Avenida Presidente Wilson, 1.437
Tel: (13) 3329.8771

Colégio Exemplo
Rua Sebastião Ribeiro da Silva, 5,
Humaitá - São Vicente
Tel: 3564-2887

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

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

Colégio Cellula Mater
Av. Pres. Wilson, 1252
Tel: (13) 3467-6160
www.colegiocellulamater.com.br

Colégio Objetivo
Av. Presidente Wilson, 424
Boa Vista - São Vicente
Tel: (13) 3569-1919
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TODAS AS TERÇAS-FEIRAS, ÀS 6H45 - HOTEL MONT REY - RUA FREI GASPAR, 133 - CENTRO
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Evento da Jucesp reúne mais de
100 pessoas na ACIESV
Na noite de 19 de fevereiro,
a Junta Comercial do Estado de
São Paulo (Jucesp) lançou na sede
da Associação Comercial de São
Vicente (ACIESV), o Programa
Chega Mais. Mais de 100 pessoas compareceram ao evento,
que apresentou o projeto como
inovador.
Janio Benith, presidente da
Jucesp, explicou que o programa
prestará serviços de capacitação aos empreendedores. “O
objetivo é criar uma relação
mais próxima com as empresas,
principalmente na etapa inicial,
momento em que uma ajuda
sempre é bem-vinda. O Chega
Mais oferece capacitação em
diversas áreas”.

Ele ainda afirmou que por
meio desta capacitação, as empresas ficarão muito mais favoráveis para negócios e investimentos. “Os cursos irão fornecer
ao empresário o conhecimento
necessário para incrementar sua
competitividade no mercado, tornando maiores suas chances de
obter sucesso em seu negócio”.
Após a abertura do programa
em São Vicente, os presentes
puderam assistir palestras de
capacitação sobre tributos, exportação e tecnologia aplicada.
Os técnicos abordaram temas
essenciais para a gestão de negócios, ajudando os participantes
a inovarem e aprimorarem sua
atuação no mercado.

Jânio Benith presidente da Jucesp, explica que Chega Mais foi criado
para fornecer mais conhecimento ao empresário paulista

Programa oferece assessoria
especializada gratuita

Participantes do evento são informados que
cursos são disponibilizados pela Internet

O Chega Mais foi lançado
em setembro de 2017 pela
Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Ciência, Tecnologia
e Inovação para aumentar a
longevidade das pequenas e
médias empresas no Estado
de São Paulo, movimentando a
economia e gerando inovação.
O programa permite que
empreendedores de todo o
Estado recebam gratuitamente assessoria especializada e
treinamentos online de gerenciamento de negócios. Para
participar, basta inscrever-se nos
cursos disponíveis no site: www.
institucional.jucesp.sp.gov.br/
chegamais.php .
Além disso, diariamente, a
equipe contata empresas recém-abertas na Jucesp por e-mail e

telefone, cadastrando participantes e explicando os serviços
disponíveis na plataforma. Em
alguns casos, os analistas realizam visitas pessoais aos empreendimentos para uma avaliação
mais profunda das necessidades
de cada negócio, realizando um
diagnóstico, instruindo e encaminhando os empresários para os
cursos adequados.
Esses cursos são disponibilizados na internet pelos
parceiros, Sebrae e a Univesp
(Universidade Virtual do Estado
de São Paulo). São capacitações
que abordam assuntos como
marketing, comercial, meio
ambiente, gestão de pessoas,
tecnologia, infraestrutura, exportação, produção, logística,
tributos e finanças.
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CURSOS
& PALESTRAS

09,16 E 23 DE MARÇO
E 06 E 13 DE ABRIL

• NA MEDIDA GESTÃO FINANCEIRA
Palestrante: Sebrae
Local: ACIESV
Rua Jacob Emmerich,1238, Parque Bitarú
Horário: 9 horas
Inscrições: (13) 3569.2910

www.facebook.com/associacaocomercialsv

JUCESP
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Autoridades prestigiam
lançamento do Chega Mais

26 DE MARÇO

• OFICINA GANHE MERCADO
Palestrante: Sebrae
Local: ACIESV
Rua Jacob Emmerich,1238, Parque Bitarú
Horário: 9 horas
Inscrições: (13) 3569.2910
Investimento: Gratuito

mais
Chega

27 DE MARÇO

• COMEÇAR BEM - FORMALIZAÇÃO
Palestrante: Sebrae
Local: ACIESV
Rua Jacob Emmerich,1238, Parque Bitarú
Horário: 14 horas
Inscrições: (13) 3569.2910
Investimento: Gratuito
02 DE ABRIL

• FACEBOOK
Palestrante: Sebrae
Local: ACIESV
Rua Jacob Emmerich,1238, Parque Bitarú
Horário: 18 horas
Inscrições: (13) 3569.2910
Investimento: R$ 70,00
16 DE ABRIL

• FLUXO DE CAIXA
Palestrante: Sebrae
Local: ACIESV
Rua Jacob Emmerich,1238, Parque Bitarú
Horário: 18 horas
Inscrições: (13) 3569.2910
Investimento: Gratuito

O lançamento oficial na Baixada Santista
do programa Chega Mais, em 19 de fevereiro, na sede da Associação Comercial de São
Vicente, contou com a presença do prefeito
Pedro Gouvêa e do secretário municipal de
Comércio, Jorge Luiz de Moura. O presidente
da Junta Comercial do Estado de São Paulo,
Jânio Benith e o diretor do Invest SP, Sérgio
Costa, também compareceram ao evento.
Na abertura da programação, Regina do
Carmo, presidente da ACIESV, disse o quanto
sente-se honrada em contar com o escritório
regional da JUCESP no prédio da entidade. Ela
lembrou que neste primeiro ano de parceria,
mais de 3500 processos foram realizados em
São Vicente.
“Os cursos irão fornecer ao empresário o
conhecimento necessário para incrementar
sua competitividade no mercado, tornando
maiores suas chances de obter sucesso em
seu negócio”.
“O Brasil está crescendo em empreendedorismo e empreender é uma tendência

Prefeito Pedro Gouvêa e o secretário municipal Jorge Luiz Moura
participaram do evento ao lado de Jânio Benith e Sérgio Costa

mundial. Por isso, merecemos olhar para
empreendedorismo com os bons olhos que
as grandes potências mundiais olham”, disse.
Ela ainda lembrou o quanto empreender é
desafiador. “É algo que diariamente nos tira do
lugar comum, da zona de conforto. E falo isso com
autoridade de quem empreende há mais de 40
anos em São Vicente. Quando você empreende,
você precisa se reinventar várias vezes, porque
a cultura ou o momento econômico exige. Isso
é maravilhoso, pois é o que nos dá experiências,
vivências e propriedade para ser mais”.

A presidente ainda enfatizou que com o
apoio da Associação Comercial, os empreendedores não precisam enfrentar os desafios
sozinhos. Lembrou, também, que dentro da
própria entidade vicentina, há diversas instituições parceiras de portas abertas dando
suporte para que os empreendedores possam
se desenvolver da melhor maneira possível.
“Estamos aqui para acolher e orientar
a cada empresário, lojista, comerciante e
empreendedor para o que for necessário”,
finalizou.
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Inteligência
Emocional foi tema
de palestra
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ACIESV sedia
workshop sobre
Gestão de Finanças
Gestão de Finanças para Pessoas Físicas
e Jurídicas foi tema workshop realizado por
José Edinaldo Feitosa dos Santos, na sede da
Associação Comercial de São Vicente, na noite
de 20 de fevereiro.
A aula, dada pelo consultor financeiro,
ensinou os participantes a melhorar as suas finanças identificando as oportunidades para as

suas empresas. Os presentes ficaram atentos
aos ensinamentos e puderam entender, por
meio da aula, que há infinitas possibilidades
para aqueles que sabem se planejar.
Para saber mais sobre os cursos oferecidos na Associação Comercial de São Vicente,
fique atento à fanpage da entidade www.
facebook.com/associacaocomercialsv.

Participantes conheceram ferramentas de neurociência
para obter a transformação das suas emoções

Dezenas de pessoas participaram da palestra
gratuita sobre Inteligência Emocional realizada
por Naldo Correia, da IBM Leader, na sede da
Associação Comercial de São Vicente, em 20 de
fevereiro. O evento foi de cunho social e arrecadou vários quilos de alimentos não perecíveis.
Durante a ministração, o palestrante apresentou ferramentas que pessoas de sucesso
usam para ter uma vida de prosperidade digna

de felicidade e equilíbrio. Ele ainda realizou
dinâmicas para que os participantes pudessem alcançar a transformação das emoções
durante o evento.
“Nosso objetivo hoje é mostrar que você
pode ter não uma vida que precisa, mas sim
a vida que merece. E conseguimos isso, por
meio de ferramentas simples, apresentadas
pela neurociência”, afirmou Naldo.

A aula foi dada pelo consultor financeiro
Edinaldo Feitosa dos Santos

Conseg discute
moradores de rua

1° Conselho de Segurança recebeu, em sua última reunião, o tenente coronel
Vinícius Labruna Rodrigues, comandante do Segundo Batalhão de Infantaria Leve

Em 8 de fevereiro, a ACIESV sediou mais uma
reunião do primeiro Conselho de Segurança de São
Vicente (CONSEG). O evento contou com palestra
do tenente coronel Vinícius Labruna Rodrigues,
comandante do Segundo Batalhão de Infantaria
Leve, que falou sobre moradores de rua.
O militar falou afirmou que o crescimento
de moradores de rua é um fenômeno e que as
polícias estão trabalhando ao máximo no combate a essa população. Davi Rangel, presidente
do Conseg, disse que continuará cobrando as

autoridades sobre o assunto.
O coronel agradeceu o convite e enalteceu
as reuniões do Conseg, enfatizando a importância da sociedade se reunir para discutir os
problemas locais que atingem a população.
“Acreditamos que é esse ambiente de cooperação que apontará as soluções mais eficientes”,
afirmou o comandante.
Os encontros do Conseg são abertos à sociedade. A próxima reunião acontecerá no dia 8 de
março, às 19 horas, na sede da ACIESV.

FEV · MAR 2018 ACIESV | Tel: 3569.2910 | imprensa@acesaovicente.com.br

www.facebook.com/associacaocomercialsv

ACIESV EM AÇÃO

ÁREA CONTINENTAL

Duplicação da
Avenida Quarentenário deverá
aquecer o comércio
Em poucos meses, a Área Continental de
São Vicente deverá desenvolver ainda mais,
especialmente na área comercial. Pelo menos
isso é o que espera a presidente da Associação
Comercial de São Vicente (ACIESV), Regina
do Carmo.
Ela acredita que esta expansão poderá se
dar pela duplicação da Avenida Quarentenário, ainda em fase de obras. A principal via de
acesso da Ilha do Continente ganhará o dobro
de espaço, garantindo o melhor ir e vir dos
veículos pela região.
“Como a Área Continental é o único local
que São Vicente ainda tem para crescer, acredito que esta obra será de total importância para
o comércio. Tendo acesso mais rápido à região
e concentrando boa parte da população do
município, os empresários se sentirão incentivados a investir em seus bairros”, disse Regina.

7

Entidade realiza
café da manhã para
empresários
A Associação Comercial de São Vicente
e a Boa Vista SCPC convidam os empresários vicentinos para um café da manhã.
O evento está marcado para acontecer
na sede da ACIESV, no próximo dia 15 de
março, a partir das 9 horas.
Além da oportunidade de confraternização, os presentes ainda poderão
conhecer algumas soluções para uma
venda segura. Outras informações podem
ser obtidas pelo telefone (13) 3569.2900

Passeio Ciclístico

Duplicação da via poderá servir de incentivo
para o crescimento do comércio local

COMTUR tem novo
presidente

Recém empossado, Claudionor José Carmo afirma
que dará continuidade às propostas da entidade

Na noite de 20 de fevereiro, Claudionor José do Carmo foi empossado
presidente do Conselho Municipal de
Turismo (COMTUR) de São Vicente. A
posse se deu na Associação Comercial
da Cidade, com a presença de membros da sociedade civil e do poder
público participantes da entidade.
O novo presidente, que atuava
como segundo secretário, afirma que
dará continuidade às propostas e diretrizes que foram elencadas no momento
da posse, como segurança e infraestrutura geral do município. Ele ainda
afirma que trabalhará pela ampliação
dos Pontos de Informações Turísticas

Estão abertas as inscrições para o Passeio
Ciclístico em comemoração ao aniversário da
Área Continental, que acontecerá no próximo
dia 22 de abril. Os interessados em participar,
devem fazer suas matriculas antecipadas na
BikeDoor, que fica Avenida Ulisses Guimarães,
1661, no Jardim Rio Branco, ou na sede da Associação Comercial de São Vicente, localizada
na Rua Jacob Emmerich, 1238, no Centro.

(Pits) e da zeladoria e limpeza de São
Vicente, focando nos pontos turísticos.
Claudionor também diz que o
COMTUR batalhará pelo programa de
ampliação da Guarda Municipal nos
pontos turísticos e para que o município implante o circuíto de câmeras
de monitoramento na Secretaria de
Segurança Pública.
Ele faz questão de frisar que o
objetivo da entidade é ter um quórum
maior e mais integrado da sociedade
em geral, por isso convida os munícipes interessados em participar da
próxima reunião, no dia 13 de março,
a partir das 19h30, na sede da ACIESV.

A Associação Comercial fica na Rua Jacob Emmerick, 1238, no Centro.
Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (13) 99164-8558
ou pelo e-mail claudionor2002cpd@ig.com.br
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ACIESV e Unimed firmam
parceria que beneficia MEIs
Na tarde de 28 de fevereiro, representantes da Unimed
reuniram-se com Regina do Carmo, presidente da Associação
Comercial de São Vicente, para apresentar uma oferta de plano
especial para microempreendedores associados à entidade.
O plano empresarial da Unimed Santos oferece condições
especiais para MEI. A tabela apresentada pela empresa, apresenta valores reduzidos para aqueles que optarem pelo contrato,
desde que tenha um mínimo de três vidas.
O plano para MEIs da Unimed oferecido à ACIESV contempla também os não associados, com condições distintas. Quem
não é filiado à entidade, paga 10% a mais do valor apresentado
na tabela e precisa fechar para um mínimo de quatro vidas.
Em reunião, ficou acordado que os microempreendedores individuais que
optarem pelo plano contarão com valores reduzidos em seu contrato

Para saber mais, entre em contato pelo
telefone (13) 3569-2910 ou 4009-8210
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Jantar Dançante

Em maio a ACIESV completará 69 anos.
A data será celebrada com seu tradicional
jantar dançante, ao som de Blow Up, no dia
18 de maio, no Golf Clube, em São Vicente. Já
estão abertas as pré-reservas para o evento.
O convite custa R$ 125,00.

Dia da Mulher será celebrado
com palestra da empresária
e escritora Helena Fraga
Mulher, Negócios e Poesias será o tema do evento
que acontecerá no próximo dia 13 de maio, em celebração ao Dia Internacional da Mulher. Comandada
por Helena Fraga, sócia proprietária da Monumento
Shopping Car e Motos e diretora da Associação Comercial de São Vicente, a noite contará com uma pequena
palestra, seguida de noite de autógrafos.

Além de contar um pouco da sua história como
empresária, Helena – que é jornalista e tem MBA em
Gestão de Negócios e Mestrado em Administração,
estará lançando oficialmente o livro Ser Feliz é Uma
Escolha Na obra, que tem 64 páginas, ela compila os
pensamentos que mais traduzem seu momento e sua
busca pela felicidade.

O evento está marcado para iniciar às 19 horas, na sede da ACIESV. A entidade fica na
Rua Jacob Emmerich, 1238, no Centro. Mais informações pelo telefone (13) 3569-2900

Dia Internacional
da
MARÇO

Mulher

A cada ano, mais mulheres estão realizando o sonho de empreender. Segundo
dados da pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM), metade dos novos
empreendedores no Brasil (empresas com até três anos de mercado) são mulheres.
Dos 24,9 milhões de empreendedores do País, 7,9 milhões são mulheres (32%).
Informações da Rede Mulher Empreendedora (RME), mostram que a cada 100 novas
empresas abertas em solo nacional, 52 são de mulheres. Esses dados colocam
o Brasil em sétimo colocado no ranking do empreendedorismo feminino mundial
No Dia Internacional da Mulher, a Associação Comercial de São Vicente
homenageia essas mulheres empreendedoras, que decidiram ter o próprio negócio
para alcançar satisfação pessoal, realizar sonho e trabalhar com o que realmente
gosta. Mulheres que fazem a diferença em nossa sociedade.

Helena também estará lançando
o livro Ser Feliz é uma Escolha

Associação
Comercial de
São Vicente

