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Com o objetivo de facilitar a vida dos empre-
sários, dando maior agilidade aos serviços presta-
dos, foi que a Associação Comercial, Industrial e 
Empresarial de São Vicente (ACIESV) inaugurou, 
no dia 21 de janeiro, o escritório regional da Junta 
Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp). O 
posto, instalado no primeiro andar da sede da 
entidade, possibilita que as empresas iniciem 
ou encerrem suas atividades em até 48 horas.

Regina do Carmo, presidente da ACIESV, 
explica que a nova estrutura está apta para 
atender tanto empreendedores vicentinos, 
quanto os das cidades que compõem o Litoral 
Sul e Vale do Ribeira. “Quando o contador 

ESCRITÓRIO REGIONAL 
É INAUGURADO NA ACIESV

O vice-governador Márcio França esteve 
presente na inauguração do escritório regional 
da Jucesp, em São Vicente. Também participaram 
da cerimônia de abertura do posto o deputado 
estadual Caio França; o prefeito de São Vicente, 
Pedro Gouvêa; o presidente da câmara muni-
cipal de vereadores, Wilson Cardoso; além do 
presidente estadual da Jucesp, Jânio Benith; e 
outras autoridades.

Na ocasião, Benith revelou que havia sido 
cobrado pelo vice-governador para que o escri-
tório fosse implantado no município. “Ele vinha 
me cobrando, porque São Vicente merecia. Era 
um resgate da nossa auto-estima e cidadania”.

“Nós precisamos fazer com que o comércio 
tenha força”, disse Márcio França

Todos os meses, 
uma mostra artística 
diferente é realizada 
no piso térreo da 
Associação Comercial 
de São Vicente. 
Promovida por meio 
de parceria com a 
Academia Vicentina de 
Letras, Artes e Ofícios 
Frei Gaspar Madre de 
Deus, a exposição tem 
visitação gratuita, de 
segunda a sexta, das 
8 às 18 horas.

abrir a empresa, não terá mais que levar os 
documentos para São Paulo. Com este posto, 
tudo fica mais rápido. Isso vai gerar cresci-
mento econômico no nosso município”, diz.

Ela revela que a unidade ainda realiza 
diversos outros serviços. “O local também 
oferece assessoria ao pequeno e médio em-
presário, em parceria com a Federação das 
Associações Comerciais do Estado (Facesp) e 
o Sebrae”, completa.

Este é o segundo escritório regional 
da Jucesp no Litoral Paulista. Ele funciona 
de segunda à sexta, das 8 às 18 horas. 
Informações pelo telefone (13) 3569-2910.

Márcio França explicou que a meta do Go-
verno do Estado é incentivar a abertura de escri-
tórios da Jucesp em todas as grandes cidades, a 
fim de facilitar a vida de comerciantes. “A grande 
tarefa é a geração de empregos. O comércio é 
um grande empregador e, em São Vicente, é o 
maior empregador. Nós precisamos fazer com 
que o comércio tenha força”.

Pedro Gouvêa disse que a instalação do escri-
tório regional vai de encontro ao que a prefeitura 
pretende para o município: “trazer desenvolvi-
mento econômico, oportunidades de empregos e 
fazer com que as empresas possam se instalar de 
uma forma desburocratizada na cidade”.

A placa da Jucesp foi descerrada pela presidente da entidade, 
prefeito municipal, vice-governador e outras autoridades

No local, empresários 
e pessoas jurídicas 

da região passam a 
ter mais agilidade em 

processos como abertura, 
encerramento ou 

alterações em empresas

JUNTA COMERCIAL DE SÃO PAULO
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¦ FUNCIONÁRIOS
ANIVERSARIANTES

A equipe da ACIESV deseja 
parabéns aos aniversariantes:

09
FEV

Marianna 
Souza

23
FEV

Sidney 
Santos

Fevereiro começou com um 
antigo sonho meu já realizado. 
Como empresária, presidente de 
entidade e cidadã comprometida 
com as questões do município, sem-
pre imaginei como teríamos a vida 
facilitada tendo, em São Vicente, um 
escritório da Jucesp.

Transformei esse sonho em 
meta e passei, junto com a minha 
equipe, a trabalhar para isso. Fize-
mos contatos, firmamos parcerias 
e nos especializamos para dar 
forma a todo esse processo. Foi 
um período de desafios, que exigiu 
posicionamento, disciplina e deter-
minação de todos os envolvidos. Só 
posso dizer que lutar por este sonho 
valeu a pena. 

Hoje contamos com o escritório 
regional da Junta Comercial fun-
cionando a todo o vapor e, diaria-
mente, superamos novos desafios 
que nos fazem evoluir como grupo. 
Sim, porque o sonho inicial pode ter 

sido meu, mas foi abraçado por um 
grande número de cooperadores 
e esse time realmente se envolveu 
para fazer as coisas acontecerem da 
melhor forma possível para o todo.

Quem ganha com esta realiza-
ção não sou eu ou minha equipe, 
mas a sociedade vicentina em geral. 
São beneficiados os empresários, 
empreendedores e pessoas jurídicas, 
além da cidade, que tem a sua eco-
nomia sendo fortalecida com este 
instrumento.

Então posso afirmar que é com 
imensa satisfação que vivenciamos 
este período – um momento histó-
rico para a entidade e que servirá 
como um divisor de águas no de-
senvolvimento do município. A partir 
desta data, teremos mais agilidade 
em nossas ações enquanto comer-
ciantes e empresários, o que nos 
ajudará a andar com mais ênfase e 
foco no futuro que projetamos, nos 
sonhos que ainda sonhamos.

Realizando 
sonhos

A PALAVRA
REGINA DO CARMO
Presidente da ACIESV)

Os comerciantes de São Vicente devem estar atentos antes de pagar 
boletos em nome da Prefeitura Municipal de São Vicente. Isto porque 
lojistas e empresários da cidade andaram recebendo guia do Banco San-
tander, justificando existir uma falsa DARF a ser paga. É preciso cautela, 
também, aos boletos falsos em nome da  Associação Comercial do Brasil. 

“Os lojistas, empresários e empreendedores do município devem 
ter muita atenção para não pagar estas cobranças indevidas, pois são 
golpes dados por estelionatários em nome da Prefeitura e da AC. Se 
alguém tiver dúvida sobre pagar ou não, entre em contado com a se-
cretaria da Associação Comercial de São Vicente e busque informações 
sobre o documento”, alerta o gerente da entidade, Wilians da Costa.

Ele ainda explica que essas cobranças indevidas são facilmente 
confundidas, por serem recebidas pelos Correios com as demais 
cobranças bancárias. “Se o pagamento for efetuado, não há como 
ressarcir o valor desembolsado”, finaliza. 

Outras informações pelo telefone (13) 3569-2910.

é enviado aos comerciantes da cidade

• AGENDA COMTUR - 08/03  - 15 horas
Reúne-se na Sede da ACIESV | Rua Jacob Emmerich, 1238, Centro

COMTUR
Conselho Municipal

de Turismo

BOLETO FALSO EM NOME DA PMSV

15
MAR

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

Prepara Cursos 
Av. Antonio Emmerich, 9
Vila Cascatinha - São Vicente - SP 
Tel: (13) 3304-8641

Instituto Mix de Profissões (50%) 
Praia Grande - Tel.: (13) 3495.9790
São Vicente - Tel.: (13) 3395.5474 
www.institutomix.com.br

Escola Fisk (20%) 
Avenida Presidente Wilson, 1.146
Tel: (13) 3468.2934 
www.fisk.com.br

C.C.B.E.U. – Centro Cultural 
Brasil Estados Unidos (30%)               
Avenida Presidente Wilson, 65 
Avenida Azevedo Sodré, 101
Tel: (13) 4009.3293 / 3324.3089
www.ccbeunet.br

YES! São Vicente
Av. Pres. Wilson, 435
Tel: (13) 3467-5852

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

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

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

Colégio Itá (20%)              
Rua Djalma Dutra, 07 
Av. Pres. Wilson, 1.232
Tel: (13) 3468.5967
www.colegioita.com.br
Colégio Integração (15% a 20%) 
Avenida Capitão Mór Aguiar, 572
Tel: (13) 3569.8100
www.souintegracao.com.br
Colégio Nascimento (10%)
Rua Costa Rego, 50
Tel: (13) 3561.2606 / 3561.4318
www.colegionascimento.com.br
Colégio Notre Dame (10%)  
Rua Coronel Pinto Novaes, 34
Tel: (13) 3579-1212
www.colegionotredame.g12.br
Colégio Cellula Mater
Av. Pres.  Wilson, 1252
Tel: (13) 3467-6160
www.colegiocellulamater.com.br
Colégio Batista da Primeira
Avenida Presidente Wilson, 1.437
Tel: (13) 3329.8771
Colégio Primo Charles
Av. Dom Pedro II, 993
Cidade Náutica
Tel.: (13) 3464-6937
www.primocharles.com.br
Colégio Objetivo
Av. Presidente Wilson, 424 
Boa Vista, São Vicente
Tel: (13) 3569-1919
Escola Politécnica Treinasse (20%)
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.
AllNet - Idiomas e Informática (20% a 50%)
Rua Frei Gaspar, 128 - Centro
Tel.: (13) 3569-1200
www.grupoallnet.com.br

Há cerca de um ano, os filiados à Asso-
ciação Comercial de São Vicente contam com 
a consultoria gratuita de Vanderlei Domin-
gues, que faz o planejamento tributário das 
empresas e, com isso, ajuda comerciantes e 
empresários a ter uma gestão mais assertiva 
sobre seus negócios.

O consultor, que faz plantão semanal na 
entidade por meio de parceria com a Ferrari 
Fiscal, afirma que seu trabalho é buscar solu-
ções administrativas para reduzir os custos da 
empresa com tributos fiscais de forma lícita 
e, com isso, trazer recursos ao caixa. “Com 
planejamento tributário é possível sobreviver 
aos tempos de crise”, afirma.

Daniel Silos, gerente regional da Ferrari 
Fiscal, explica que o planejamento tributário 
deve ser uma prática dentro da empresa. 

Empresários e 
comerciantes podem 
fazer planejamento 
tributário gratuito

Os interessados em conhecer o trabalho realizado pela Ferrari  Fiscal devem 
procurar Vanderlei Domingues, na sede da ACIESV. Ele dá plantão na entidade, 
às quartas-feiras,  das 14 às 17 horas. Outras informações pelos telefones (13) 
3569-2910 ou (13) 98868-1419.

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

“Segundo dados do Instituto Brasileiro de 
Planejamento e Tributação (IBPT), no Brasil, 
a cada 10 empresas, oito recolhem tributos a 
mais do que o necessário e a maioria dos em-
presários não sabe. Trabalhamos para mudar 
esse quadro”, esclarece.

Ele revela que sua equipe tem o que é 
de mais atual na jurisprudência. O resultado 
deste trabalho tem se revelado nos caixas das 
empresas atendidas. “Nos últimos anos, mais 
de R$ 200 milhões voltaram aos caixas das 
empresas que atendemos”, afirma.

Segundo ele, o mapeamento da empresa é 
feito em até três dias, sem custos para o empre-
sário. Já o resultado, pode ser conferido 45 dias 
após a contratação dos serviços. Mas ele alerta 
que o trabalho realizado é voltado apenas para 
empresas com lucro real e lucro presumido.

Os esclarecimentos são dados pelo consultor Vanderlei Domingues, que 
realiza plantão semanal na Associação Comercial de São Vicente
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Realizada na noite de 9 de fevereiro, na 
sede da ACIESV, a reunião do 1° Conselho de 
Segurança Pública de São Vicente (CONSEG) 
foi elucidativa aos que participaram do en-
contro. Isto porque, responsáveis por três 
secretarias municipais estiveram presentes no 
evento, esclarecendo aos participantes o que 
estão fazendo em prol da segurança da cidade.

Maria de Lourdes dos Santos Oliveira, 
secretária de Assistência Social; Vitor Carlos 
Vitório, secretário de Meio Ambiente; e um 

Secretários municipais 
participam de reunião 

do 1° Conseg 

• 1° CONSEG | 9 DE MARÇO - 19 horas
ACIESV - Rua Jacob Emmerich, 1238 - Centro
• 2° CONSEG | 28 DE MARÇO - 19 horas
SEST/SENAT - Praça Adalberto Panzan, 151 - Cidade Náutica III
• 3° CONSEG | 14 DE MARÇO - 19 horas
Subsede da ACIESV - Av. Deputado Ulisses Guimarães, 1671 - Sala 2 - Jd. Rio Branco

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. 

Dois decibelímetros, aparelho que mede 
o nível de pressão sonora, foram entregues 
ao comandante da Guarda Cívil Municipal, 
Marcelo de Paula Lima pela presidente da As-
sociação Comercial de São Vicente, Regina do 
Carmo. A doação dos equipamentos, feita em 
parceria com 1º Conseg de SV, representado 
por seu presidente Davi Rangel, aconteceu no 
final de janeiro, na sede da ACIESV.

Os aparelhos estão sendo utilizados pela 
GCM para combater a perturbação de sossego 
e som alto fora dos padrões estabelecidos pela 

Associação Comercial 
e CONSEG doam 

decibelímetros para GCM

representante da Secretaria de Trânsito e 
Transportes explicaram detalhes de projetos 
atuais de cada cadeira e ainda atenderam às 
reinvindicações dos munícipes. 

“Foi uma reunião riquíssima, pois sen-
timos a receptividade de cada secretário e 
tivemos o comprometimento de cada um 
com as questões que envolvem a segurança 
do munícipe. Acreditamos que teremos mui-
tos avanços nos próximos meses”, disse Davi 
Rangel, presidente do 1° Conseg.

Lei. “Com essa ajuda da ACIESV vamos conseguir 
intensificar nossas operações. Assim poderemos   
medir o volume alto dos estabelecimentos irre-
gulares na cidade e ajudar a população”, disse o 
comandante no momento da entrega.

O alto volume oriundo de alguns estabele-
cimentos no município é uma das reclamações 
mais constantes nas reuniões dos conselhos 
de segurança que a ACIESV sedia. A diretoria 
da entidade lembra que existe a Lei n° 2361/A, 
também conhecida como Lei do Som e que ela 
precisa ser respeitada. 

Os aparelhos, entregues pelos presidentes da ACIESV e CONSEG, respectivamente, 
estão sendo utilizados pela GCM para combater a perturbação de sossego

Os representantes da administração pública puderam esclarecer aos 
presentes o que cada secretaria está fazendo em prol da segurança



No dia 15 de fevereiro, aconteceu 
a reunião mensal da Diretoria Exe-
cutiva da Associação Comercial de 
São Vicente. Os diretores presentes 

conversaram sobre os detalhes do Jantar de 68 
anos da entidade, além de tratarem sobre o Tro-
féu Visconde de Mauá, falando sobre a sugestão 
de nomes para receber a premiação. Também 
foi revelado que em março iniciam os cursos e 
palestras na sede da ACIESV. 
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São Vicente Night Run será 
realizada com o apoio da ACIESV

4 DE MARÇO DE 2017 
PRAIA DO ITARARÉ | SÃO VICENTE

A MAIOR CORRIDA DE 
PRAIA DE SÃO VICENTE

No próximo dia 4 de março acontecerá 
a quarta edição do São Vicente Night Run. 
A prova, organizada pela equipe Angra de 
Atletismo com o apoio da Associação Co-
mercial, é considerada a maior corrida de 
praia da cidade. Ano passado, a competição 
reuniu 550 participantes vindos de diversas 
cidades do País.

A largada está marcada para acontecer 
às 20 horas, aos pés do Ilha Porchat Clube. 
Os atletas, que concorrerão por categorias 
etárias, percorrerão cinco quilômetros ao 
longo da praia, pela faixa de areia. Serão 
premiados os cinco melhores atletas de 
cada categoria, além dos cinco melhores 
no geral. 

“Um total de 123 troféus serão entre-
gues na noite, além de medalhas para todos 
os atletas que concluírem o percurso”, ex-
plicou Jardel Barros, um dos organizadores 
do evento.

Ele enfatiza a importância da prova 
para São Vicente. “Nosso objetivo é pro-
mover o esporte na cidade e isso também 
fortalecer o comércio e turismo local. Vi-
samos atrair o maior número de atletas da 
Capital para um final de semana agradável 
em nosso município, conhecendo nossa 
rede hoteleira, restaurantes, gastronomia 
e consumindo em nossas lojas”.

A presidente da ACIESV, Regina do Car-
mo, é uma grande incentivadora destes even-
tos. “Como entidade, devemos trabalhar por 
nossa categoria de diversas formas e apoiar 

um evento como este é uma maneira de for-
talecer o nosso comércio. Estamos apoiando 
uma prova esportiva que ano passado trouxe 
atletas de dez cidades brasileiras para São 
Vicente. Pessoas que consumiram na cidade 
e que saíram daqui levando lembranças do 
nosso município. Queremos que voltem mais 
vezes, tragam seus amigos e famílias para 
desfrutarem das nossas belezas e consumi-
rem em nossos estabelecimentos”.

Aconteceu
No fim de janeiro, 
a equipe Angra de 
Atletismo entregou 
à primeira dama e 

presidente do Fundo Social de 
Solidariedade de São Vicente, 
Andrea Gouvêa, os alimentos 
arrecadados com o Treinão de 
Reis, realizado em 06 de janeiro. 
Foram doados cerca de 150kg 
de alimentos, coletados durante 
a fase de inscrições. O Treinão 
foi utilizado como plataforma de testes para a 
realização da São Vicente Night Run, prevista 

JAN
2017

Inscrições - Os interessados em participar da prova devem se inscrever até o dia 
24 de fevereiro, pelo site www.ativo.com (clicar no link calendário / 5k). Lojistas 
e comerciantes vicentinos possuem condições diferenciadas nas inscrições. 
Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail svnightrun@gmail.com ou 
na fanpage www.facebook.com/svnightrun.

No dia 5 de fevereiro, a Ong Eco-
mov, em parceria com a ACIESV, o 
Sindicados dos Hotéis, Restaurantes, 
Bares e Similares da Baixada Santista 

(SINHORES) e Prefeitura de São Vicente, realizou 
mais uma ação do Verão Limpo 2017. Com cerca 
de 30 participantes e apoio dos jovens voluntá-
rios Dmolays, a ação - que contou com coleta de 
resíduos e distribuição de sacolas ecológicas, visa 
impactar banhista e turistas sobre os problemas 
ambientais causados pelo descarte irregular de 
resíduos nas praias. “Queremos conscientizar a 
população sobre a importância da preservação 

05
FEV

15
FEV

das praias. O descarte irregular de resíduos nelas, 
tem sido a causa da morte de muitos animais 
marinhos“, disse a bióloga Eliana Santos.

para acontecer em março. Ambos os eventos de 
atletismo contam com o apoio da ACIESV.
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A Secretaria de Comércio de São 
Vicente realizou, no dia 8 de fevereiro, 
uma operação surpresa de combate a 
ambulantes que atuam de forma irre-
gular. Os fiscais fizeram blitz no Centro 
e praias. Foram apreendidos perfumes, 
relógios, carregadores de celular e ócu-
los, todos de procedência duvidosa e 
sem nota fiscal. 

Os ambulantes se evadiram do 
local, abandonando as mercadorias. 
A ação contou com o apoio da Polícia 
Militar e teve como foco os ambulantes 
irregulares.

Atualmente, segundo estimativas da 
Secretaria do Comércio, são 55 comer-
ciantes legalizados, para 70 que atuam 
irregularmente nas vias e praças centrais 
do Município.

Uma ação anterior foi realizada na 

cidade no dia 4 de fevereiro. Na ocasião, 
15 empresas foram multadas por pan-
fletagem irregular. Um comerciante foi 
intimado e ambulantes sem autorização 
para o comércio tiveram seus produtos 
confiscados, dentre eles peças de vestu-
ário, bebidas, balão de gás, jogos, queijos 
e salames.

A ação teve a cooperação das polícias 
Militar e Civil, e contou com o apoio da 
Guarda Civil Municipal (GCM).

Regularização – Paralelamente 
às ações de fiscalização, a Prefeitura abriu 
cadastramento de ambulante para futu-
ras licenças. Os locais de atuação ainda 
serão definidos. Interessados devem 
comparecer de segunda a sexta-feira, das 
9 às 17 horas, na Rua José Bonifácio, 404, 
3º andar, no Centro.

Comércio irregular de ambulantes é 
alvo de fiscalização em São Vicente

Foram apreendidos perfumes, relógios, carregadores de celular e 
óculos, todos de procedência duvidosa e sem nota fiscal 

PMSV

T I - Duas letrinhas  
importantes

Nunca, em toda minha vida profissional, 
dei tanta importância a duas letrinhas que  jun-
tas podem fazer a alegria  ou  o desespero de 
qualquer empresário: “TI“. Assim, sem nenhuma 
legenda explicativa pode parecer insignificante, 
mas quando as vemos em sua definição real, 
começamos a entender porque hoje nenhuma 
empresa pode viver  sem um  profissional de TI,  
ou melhor,  um PROFISSIONAL DE TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO.  

As  mudanças  de legislação já não são no-
vidade para ninguém. Em todo início de ano, em 
2017 em especial, muitas empresas  foram obri-
gadas a implantação de novo sistema de emissão 
de nota fiscal ao consumidor SAT (CF-E – SAT). 

COLUNA CONTÁBIL

Para nós contadores, foi uma alegria,  pois ajudou 
muito em nosso trabalho - em todos os sentidos. 
Também é uma segurança aos empresários que 
diretamente corriam  riscos com as tais  Notas  
Fiscais Paulistas. 

Porém, para os empresários  a alegria logo se 
transforma  em desespero. O novo  equipamento 
demanda de um profissional qualificado na área 
e certamente não é o contador o mais indicado 
para esta tarefa.  Quando falo da importância 
do TI, não digo somente  com referência  ao 
sistema SAT, mas em toda gestão empresarial. A 
tecnologia avança a passos largos e se não acom-
panharmos as evoluções tudo fica mais difícil.
* A autora é contadora e 1ª tesoureira da ACIESV

* Maria 
Cristina 
Pereira 
Araújo O prefeito Pedro Gouvêa reuniu-se na ma-

nhã de 10 de fevereiro com representantes do 
Ministério Público, polícias Civil e Militar, Guar-
da Civil Municipal e secretarias de Governo, de 
Transportes, de Comércio e de Meio Ambiente, 
a fim de instituir por meio do Decreto Muni-
cipal 4497/2017 a “Força-Tarefa Autônoma, 
Permanente e Integrada”.

 Atuar na fiscalização de 
comércio ilegal, som alto, 
monitoramento do Carnaval 

Força-tarefa benefecia 
comércio vicentino

com regras pré-estabelecidas a fim de garantir 
a segurança dos foliões e a presença de meno-
res de idade em eventos e bailes foram algu-
mas das ações já realizadas nos dias de folia.

Ela também visa garantir a ordenação 
municipal, corrigindo ilícitos em ações de 
fiscalização municipal sobre os descartes 

irregulares de resíduos sólidos e no 
combate às invasões de áreas.

A coordenação fica a car-
go da Secretaria de Governo. 
“Quando determinada entidade 
encontrar  d i f iculdades para 
combater qualquer irregulari-
dade, a Força-Tarefa será acio-
nada”, salientou o secretário 
Marco Antonio da Silva.
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Fundada há 15 anos, a Vip Elétrica é 
referência em São Vicente quando o assunto 
é assistência técnica de ventiladores e eletro 
portáteis de pequeno porte. A empresa, que 
há um ano está estabelecida na Rua Cam-
pos Sales, 195, no Centro, fazendo esquina 
com a Rua Jacob Emmerick, está sempre se 
reinventando.

Luiz Carlos de Almeida Junior, proprietá-
rio do local, conta que as reinvenções se dão, 
especialmente, pelo período econômico em 
que o País vive. Ele explica que quando abriu 
a loja, em 2004, na Rua Frei Gaspar, dispunha 
de um espaço amplo para receber os clientes 
e comercializar seus produtos. 

A situação mudou cinco anos depois, 
quando uma crise econômica atingiu o País, 
fazendo com que a sociedade que mantinha 
se desfizesse. “Precisei recomeçar e, para 
isso, optei por um lugar menor na Rua Jacob 

Ventilação é o carro 
chefe da Vip Elétrica

Emmerick. Foi nesse período que aumentou 
a procura pela manutenção”, revela.

Junior começou a agregar novos serviços 
e produtos conforme a procura dos clientes. 
Com a demanda em alta e as oportunidades 
que foram aparecendo, ele viu que era ne-
cessário uma nova mudança. “Não tinha mais 
condições de continuar atendendo naquele 
lugar. Ali ficou pequeno e precisávamos de 
mais espaço. Então voltei a ter loja grande”.

O empresário mantém a atividade da Vip 
Elétrica com a colaboração de quatro funcio-
nários, além do trabalho que ele próprio e a 
esposa, Luciana, dedicam à empresa. 

Hoje, atendem 18 fábricas na assistência 
técnica e fazem orçamentos para produtos 
que estão fora da garantia. Eles também 
comercializam ventiladores, eletro portáteis, 
além de produtos de informática, elétrica e 
segurança.

Para saber mais sobre a empresa, entre em contato pelo telefone (13) 
3568-6505, pelo ID 129*22991 ou pelo e-mail vipeletrica@hotmail.com .

Comercializando e fazendo a assistência técnica de ventiladores e 
eletro portáteis, Junior contabiliza 15 anos no mercado vicentino

Dia 14 de fevereiro, a subsede da Asso-
ciação Comercial, Industrial e Empresarial de 
São Vicente (ACIESV) completou três anos 
de funcionamento. Neste tempo, a entidade 
contribuiu com o desenvolvimento da região 

Subsede completa três 
anos na Área Continental 

de São Vicente

de diversas formas. “Uma das coisas mais 
importantes que fizemos, foi estabelecer as 
reuniões do 3º Conselho de Segurança Pública 
(CONSEG) no local. Também vale enfatizar 
as várias palestras realizadas no espaço e o 

trabalho bacana de orientação em relação ao 
MEI (Micro Empreendedor Individual)“, disse 
Washington Romão, diretor da ACIESV.

Segundo ele, alguns momentos e ações 
foram bem significativos nesses três anos de 
subsede, como a adesão de novos associa-
dos na Área Continental, inclusive de nomes 
reconhecidos na região, e a realização de 
convênios importantes, como por exemplo, 
os realizados com o Instituto Zeller de Odon-
tologia e o Colégio Exemplo. 

“Essas ações fortaleceram bastante a en-
tidade no continente, além de auxiliar muito a 
demanda do nosso associado, que não precisa 
mais se deslocar até a Ilha para resolver as 
pendências relativas à Instituição e ao seu 
próprio comércio“, completa.

Romão finaliza dando destaque ao apoio 
que a ACIESV dá aos eventos esportivos e 
sociais realizados, como o Passeio Ciclístico 
promovido anualmente, em celebração ao 
aniversário do continente. “Me orgulho em 
saber que fui um dos que lutou para que hoje 
tivéssemos este espaço e continuo traba-
lhando com afinco para que os comerciantes 
locais entendam a importância da entidade no 
crescimento econômico da região“.

Novos associados e convênios foram realizados na Cidade, por 
meio da subsede instalada na Área Continental de SV

No dia 12 de março, 
o capítulo 
São Vicente da 
Ordem DMOLAY, 
promoverá um 
churrasco, a partir 
das 12 horas, na 
Avenida Capitão 
Mor Aguiar, 520.

Os interessados em 
participar devem 
adquirir seus convites 
antecipadamente, 
pelos telefones 

C
on

vi
te

R$ 30,00 por pessoa 
(bebidas à parte)

(13) 3342.5920
(13) 3468.0281 
(13) 3468.1994
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As ações da Associação Comercial de São 
Vicente, assim como a sua história, foram con-
tadas em palestra realizada pela presidente da 
entidade Regina do Carmo para integrantes 
do Clube dos 21 Irmãos-Amigos. O evento 
aconteceu na noite de 8 de fevereiro, durante 
encontro mensal do grupo, no restaurante 
Terraço Chopp, na Ilha Porchat.

A ministração foi realizada para convi-
dados, familiares e amigos dos membros do 
Clube, em São Vicente. Também estava pre-
sente o atual presidente do grupo em Santo 
André, Iberê Luiz Di Tizio, que integrou a mesa 
diretora ao lado de Marcelo Braz da Costa, 
Cel. André Bittencourt e Aristóteles de Freitas, 
presidente do Rotary-SV Distrito 4420.

“Agradeço ao carinho de todos os presen-
tes e também os parabenizo pela representa-
tividade cívica”, disse Regina. O Clube dos 21 
Irmãos-Amigos de São Paulo é uma associação 
civil, sem fins lucrativos, de natureza cívica 
e cultural. Nasceu da iniciativa de um grupo 
de sete amigos, em 24 de Maio de 1949, em 
São Paulo, com o objetivo de relembrar aos 
brasileiros, em ambiente fraternal, o que é 
a sua terra.

Presidente da ACIESV realiza 
palestra sobre a entidade

Em poucos meses, a Associação Comercial 
de São Vicente comemorará seu 68° aniver-
sário de fundação. Os preparativos para o 
tradicional jantar dançante da entidade estão 
a todo o vapor. “Esta é a nossa principal festa 
e procuramos dar o nosso melhor em sua 
realização, até porque é uma data memorável 
que merece ser celebrada em grande estilo”, 
disse a presidente Regina do Carmo.

A festa, marcada para acontecer no dia 19 
de maio no Clube de Regatas Santista Vasco 
da Gama, em Santos, contará com show de 
Roberto Leal.

Associação Comercial 
se prepara para celebrar 

seu 68° aniversário

 “Estamos trabalhando para manter o padrão 
que a solenidade exige e proporcionar uma cele-
bração especial, que ficará marcada na memória e 
no coração de cada um dos participantes”, afirmou.

Regina conta que está formalizando as 
parcerias para a realização do evento, mar-
cado para acontecer em maio. 

Os empresas interessadas em 
apoiar e colaborar com a festa, 
devem entrar em contato com 
Willians Costa, gerente da entida-
de, pelo telefone (13) 3569-2910.

A ações da atual diretoria da Associação Comercial de SV, assim como a história da 
entidade foram contadas no encontro do Clube dos 21 Irmãos-Amigos


