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486 anos de uma história
que é construída dia após dia

Este ano celebramos os 486 anos de fundação da primeira cidade do Brasil. Fundada pelos portugueses em 22 de janeiro de 1532, São Vicente conta, hoje, com mais de 350 mil habitantes. Além
da história riquíssima, que ano a ano é contada no maior espetáculo de areia de praia do mundo, a
Encenação, o município abriga em suas páginas vivências e lembranças de pessoas de sucesso, que
no mundo moderno, fazem a diferença.
A cidade já é distinta na história do País por ser a primeira vila fundada e, por ter tido a primeira
eleição das Américas. O que muitos não lembram é que ela foi berço de pessoas de sucesso no século
passado e neste também. De São Vicente sairá o primeiro governador do Estado de São Paulo. Várias
celebridades do esporte, das artes e dos negócios também saíram de nosso município.
Podemos afirmar que São Vicente é berço de talento e garra. Os desafios que a população calunga
enfrenta no dia a dia, preparam-na para algo grandioso. Basta querer fazer a diferença. Vivemos um

tempo em que vemos a transformação sendo feita no município. Isso porque há uma força conjunta
trabalhando pela melhora da cidade.
Em entrevista exclusiva para este jornal, o Prefeito Pedro Gouvêa e o deputado Caio França,
afirmaram que 2018 é tempo de realizações. Já o futuro governador do Estado disse que todas as
necessidades do município serão supridas e o presidente da Câmara dos Vereadores, Wilson Cardoso,
revelou que a transparência foi instituída no legislativo. Palavras que dão esperança.
Torcemos para que este seja um tempo de nos voltarmos para os vicentinos que fizeram e
fazem sucesso lá fora e lembrarmos que nós também podemos ir além. A Associação Comercial de
São Vicente parabeniza a população calunga pelo aniversário da cidade e ratifica o compromisso
de que fará o possível para trabalhar não apenas pelo comércio e empresariado do município, mas
por toda a sociedade.

Parabéns São Vicente
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OPINIÃO

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

REGINA DO CARMO
Presidente da ACIESV

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

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

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

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

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

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

São Vicente, uma
cidade que agrega
Um sorriso estampa o meu rosto ao lembrar que, em breve, a cidade comemorará 486
anos de fundação. Quantas histórias foram vivenciadas aqui? Histórias de amor, de sonhos,
de lutas, de guerras. Histórias de vidas. Certamente não conhecemos nem metade delas, mas
fico muito feliz por saber que há 68 anos a Associação Comercial de São Vicente participa do
livro da vida do nosso município.
Dentro de nossa instituição mesmo, não faltam histórias de empresários e comerciantes
vicentinos que tinham um sonho e lutaram ao nosso lado por sua realização. São histórias de
pessoas que ajudaram a construir a cidade que temos hoje. Pessoas que fizeram a diferença
na vida de outras, sejam seus funcionários, colaboradores ou clientes.
Todos estamos de alguma forma conectados. Mesmo em um espaço físico condensado e
com ruas pequenas, a cidade conecta as pessoas no tempo e espaço. Em 1555, Padre José de
Anchieta reunia uma multidão em torno da Biquinha, onde oferecia aulas de catecismo, primeiras letras portuguesas e montava as peças teatrais. Hoje, nosso centro comercial ainda reúne
milhares de pessoas todas as semanas, sendo comparado com à famosa Rua 25 de Março.
Mais do que a primeira cidade, vivemos num município que agrega e é esse poder agregador que faz de São Vicente uma cidade tão especial. Dia a dia aprendemos com isso. Na
ACIESV temos buscado cada vez mais parcerias, a fim de não só agregar mais serviços, mas
de atender melhor às necessidades do nosso povo.
Estamos aqui por vocês que são comerciantes, mas também por toda a população. Afinal,
sem clientes não somos nada. Viva ao aniversário da cidade e ao poder agregador que São
Vicente tem e carrega em seus quase 500 anos de história.

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: Av. Deputado Ulisses Guimarães, 1671
Sala 2 - Jardim Rio Branco - S. Vicente - SP

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

PRESIDENTE DA ACIESV

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

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

ASSOCIE-SE
A ACIESV

EXPEDIENTE

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

Instituto Mix de Profissões (50%)
Praia Grande - Tel.: (13) 3495.9790
São Vicente - Tel.: (13) 3395.5474
www.institutomix.com.br
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Tel. (13) 3566-9765

Regina Ponte do Carmo

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

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

(13) 3569.2910
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VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS (VLT)

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.

São Vicente, uma cidade
de belezas paradisíacas

Conhecendo a história da cidade, sabemos que Padre José de Anchieta gostava de meditar diariamente no
paraíso – pelo menos era assim que ele via a Biquinha. Aquela bica cristalina, que tinha a natureza totalmente em
seu redor, era o lugar perfeito para relaxar e se conectar com Deus. Mesmo com todas as casas, prédios e construções que temos hoje, basta um olhar mais atento ao nosso redor para ver que São Vicente ainda é um paraíso. Nos
orgulhamos de no decorrer do ano mostrar um pouco das belezas da nossa cidade neste informativo.

PRAIA DOS MILIONÁRIOS

Com 200 metros de extensão, a praia
possui águas calmas, tornando-se a
preferida dos vicentinos para andar de
caiaque ou praticar stand up paddle.
Situada junto às pedras da Ilha Prochat,
esta tranquila praia garante uma vista
incrível da Ponte Pênsil e da baía de
São Vicente.

ALTO DO ILHA PORCHAT

A vista é de tirar o fôlego tanto de munícipes
quanto de turistas que vão até o local desfrutar
um pouco mais intensamente das belezas de São
Vicente. Do alto do morro é possível vislumbrar as
praias e oceano, assim como parte da natureza da
cidade. É um passeio recomendado para qualquer
época do ano, mas em dias de sol, a visão que se
tem do alto é inesquecível.

PRAÇA 22 DE JANEIRO

Possui mais de 8 mil m² de áreas verdes, jardim,
playground, equipamentos de ginástica e lazer.
Os monumentos instalados no local, também
chamam a atenção. Destacamos o do IV
Centenário, desenhado e projetado por Benedito
Calixto e inaugurado em 22 de abril de 1900.
Nele encontra-se a seguinte inscrição latina,
cuja tradução é: “À sombra da cruz foi feita a
aliança das armas, a união das gentes, e, sob tais
auspícios, cresceu unido o povo brasileiro”.

LETREIRO EU AMO SÃO VICENTE

Instalado na Praia do Gonzaguinha, em frente à Biquinha,
ao Marco Padrão e à Praça 22 de Janeiro e bem próximo à
Plataforma de Pesca e a Ponte Pênsil, o letreiro Eu Amo São
Vicente, com direito a coração no lugar da palavra amo, já virou
ponto turístico na cidade. Ali, munícipes e turistas não deixam
escapar a oportunidade de registrar sua passagem pelo local.
A obra, que já se configura como um dos cartões postais da
cidade, é tão acessível que muitas pessoas não se contentam
em tirar uma foto ao lado das letras. Elas querem interagir,
entrar e sair dos seus recortes, fazer brincadeiras irreverentes
e até escalá-las, mesmo não sendo permitido.

PRAIA DO GONZAGUINHA

Nesses lindos dias de verão, turistas e até alguns
munícipes frequentadores da Praia do Gonzaguinha
não conhecem a história do Marco Padrão,
monumento construído numa ilhota popularmente
conhecida como Pedra do Mato. Sua construção se
realizou em 1932 e sua inauguração aconteceu um
ano depois, para comemorar o aniversário de 400
anos da fundação de São Vicente.

TODAS AS TERÇAS-FEIRAS, ÀS 6H45 - HOTEL MONT REY - RUA FREI GASPAR, 133 - CENTRO
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A partir de agora viveremos
importantes realizações,
afirma Pedro Gouvêa
situação que, com certeza, o vicentino vai lembrar é da falta
de limpeza pública. Assumimos o governo com montanhas
de lixo acumuladas em cada esquina. E, em vez de reclamar,
trabalhamos. Pouco a pouco, fomos desatando esses nós
com o empenho dos secretários e apoio da Câmara Municipal. É óbvio que ainda há muito por fazer. Os desafios ainda
são gigantes, mas acredito que estamos no caminho certo.

Com pouco mais de um ano de mandato,
Pedro Gouvêa, prefeito de São Vicente,
afirma que a sua visão política é de
encarar os desafios e avançar. Nesta
entrevista exclusiva para o Jornal
do Comércio Vicentino, ele faz uma
reflexão sobre seu primeiro ano à frente
do executivo municipal, fala sobre os
desafios que enfrentou e do que está
fazendo para que a cidade vivencie as
importantes realizações afirmadas no
título desta matéria

São Vicente vive um novo tempo, visível
para todos os munícipes. O que a população pode esperar da administração
pública nos próximos três anos?
Se 2017 foi o ano de colocarmos ordem na casa, a
partir de agora viveremos importantes realizações. A saída
do Cadin e a obtenção da CND nos dão mais condições de
avançar. Já temos convênios firmados com o Governo do
Estado que nos garantem isso. Os avanços serão visíveis.
Começamos este ano com um mega trabalho de pavimentação de ruas, graças a recursos conseguidos junto
ao Dadetur, Detran-SP e emendas parlamentares. Estamos
entregando, também, o AME Mais, um importante equipamento do Estado que irá qualificar a saúde da Cidade.
Estamos construindo creches, conjuntos habitacionais, investindo no Turismo... enfim, é a Cidade voltando a avançar.

Como o senhor avalia esse primeiro ano de
mandato?
Foi um ano para colocar ordem na casa. Começamos
o ano decretando calamidade financeira. Depois, iniciamos
a reestruturação. Tivemos que cortar os gastos públicos na
carne e agir com muita responsabilidade. Nesse sentido,
pagamos contas, reduzimos despesas, renegociamos
dívidas e ganhamos fôlego para avançar. Quem não se
lembra, por exemplo, das dívidas que a Prefeitura tinha
com o funcionalismo referentes a anos anteriores? Com
muito trabalho, quitamos essas pendências. Mais do que
isso, pagamos em dia tudo o que foi relacionado a 2017.
Esse é só um exemplo do esforço necessário para equilibrar
as contas públicas. Em todos os aspectos, o que não faltou
foi trabalho e criatividade. Optamos por não ficar olhando
para trás e lamentar o passado. Nossa visão política é de
encarar os desafios e avançar.
Quais foram os principais desafios e como
eles foram trabalhados?
Sem dúvida, a situação financeira. Além das dívidas
com o funcionalismo, começamos o ano impedidos de
buscar recursos. Aqui em São Paulo, estávamos com o

“Câmara
Legislativa
instituiu a
transparência”,
Wilson Cardoso

nome no Cadin, o Cadastro de Inadimplentes do Governo
do Estado. Também não podíamos buscar recursos junto
ao Governo Federal, porque não tínhamos a Certidão
Negativa de Débitos (CND) junto à Receita Federal. Outra

E em relação à segurança, mesmo sendo
uma responsabilidade do Estado, o que
o município pode fazer e vai fazer para
contribuir nessa questão?
Segurança é um assunto amplo, que exige empenho
coletivo. As prefeituras têm de assumir a sua parcela
na discussão, e nós temos feito isso. Afinal, a discussão
não pode se limitar ao número de policiais nas ruas ou à
presença de câmeras de monitoramento, embora esses
itens sejam importantes. O combate à violência passa
pelas políticas sociais, que tiram jovens e adolescentes das

São Vicente avançou bastante neste um ano. Pelo menos foi o
que afirmou o vereador Wilson Cardoso, presidente da Câmara dos
Vereadores de São Vicente. Ele conta que pegou um legislativo com
muitas dificuldades, mas consegui equilibrar as contas e, por meio
de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério
Público, instituiu a transparência nas contas municipais. “Está tudo
no site, para que a população possa acompanhar”, afirma.
Além da transparência, o legislativo finalizou 2017 devolvendo
mais de R$ 4 milhões aos cofres públicos. Na história da cidade, esse
é um dos valores mais altos restituídos. Cardoso revela que essa
devolução foi possível porque houve revisão dos contratos e terceirização de funcionários. Com tudo isso, a Câmara ainda conseguiu
comprar veículos próprios.
O presidente mostra orgulho ao revelar que o legislativo está
se tornando mais independente da prefeitura municipal. “Tínhamos
aqui alguns funcionários emprestados da Codesavi, todos já voltaram
para os seus postos reais, e ainda conseguimos comprar veículos
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ruas, oferecendo-lhes qualificação profissional e cursos. Por
isso, me empolgo com projetos como a Etecri, a Univesp
e o Via Rápida Expresso. São parcerias com o Estado que
garantem oportunidades de mudança de vida às pessoas. Então, enquanto seguimos em diálogo com a Polícia
Militar, buscando a redução dos índices de criminalidade,
vamos continuar investindo e acreditando na recuperação
das pessoas.
O Comércio de SV é o mais forte da Baixada Santista, contribuindo bastante com
o desenvolvimento da cidade. Quais são
os planos do governo para os lojistas e
empresários vicentinos?
O comércio é um patrimônio de São Vicente. Fico
orgulhoso de ver o Centro da Cidade cheio, com as pessoas
consumindo, gerando empregos e renda. Tivemos um aumento de mais de 10% das vendas de Natal na comparação
com 2016. E acreditamos que temos potencial para ir além.
Por isso, vamos continuar atuando com todo o empenho
no setor. Temos combatido o comércio ilegal, valorizando
aqueles que se esforçam para estar com tudo em dia junto
à Prefeitura. Também pretendemos melhorar a estrutura
das praças, principalmente das centrais, pois sabemos que
elas ajudam a concentrar lojas e consumidores. Estamos
atuando ainda na desburocratização do setor, facilitando
a liberação de licenças e alvarás, reduzindo o tempo de
espera para a abertura de novos estabelecimentos. Temos
conversado sempre com a Associação Comercial, para
saber as demandas dos comerciantes. E, sem dúvida, uma
das nossas apostas é na ampliação das áreas comerciais
na Cidade. Temos visto bairros como Parque Bitaru, Beira
Mar e, principalmente, a Área Continental se fortalecendo
nesse sentido. E, quem ganha com tudo isso, é a Cidade.
DEIXE UMA MENSAGEM PARA A
POPULAÇÃO DA CIDADE.
Quero dizer que me sinto honrado de ser prefeito de
uma cidade como São Vicente. Formada por um povo
acolhedor, batalhador, que tem orgulho de suas origens,
história e tradições. Nosso governo seguirá sempre
empenhado em melhorar a vida do vicentino. Em cada
canto da Cidade, nossa missão é fazer com que o Poder
Público esteja presente. Acreditamos em pessoas,
em mudança, na transformação de vidas. E este é o
compromisso que assumimos.

próprios. É um grande avanço para uma câmara que dependeu, por
tantos anos, da administração pública para funcionar”.
Os vereadores, que iniciaram o mandato unidos, continuam
com a mesma unidade que há um ano. “Temos nossas diferenças e
as resolvemos entre nós. Estamos aqui para trabalhar pela cidade.
São Vicente é nosso partido. Para o município crescer, essa união
é necessária”, afirma.
Cardoso lembra que em 2017 muitos convênios foram assinados pelo legislativo vicentino e revela que agora vai buscar recursos
para reconstruir São Vicente. Ele enfatiza que a mudança já pode
ser vista pela população, mas sonha em mais.
O vereador quer levar o escritório da Jucesp para a Área Continental e transformar a Avenida Ulisses Guimarães, no Jardim Rio
Branco, num corredor comercial. Para isso, diz que luta para que o
comércio avance, tendo mais incentivos, e que o Estado aumente
seu efetivo da Polícia Militar na cidade, garantindo maior segurança
para os munícipes.
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Vice-Governador assegura que sempre
estará atento às necessidades do vicentino
processo de desenvolvimento. A cidade tem potencial para
atrair investimentos, gerar mais empregos e melhorar sua
infraestrutura. Vamos trabalhar nisso.
A cidade tem uma história forte, que
ainda não é explorada como deve. Na
sua visão, como vice-governador, não há
um meio de solidificar essa história junto
com o comércio e o turismo, para que o
município deixe de ser visto apenas como
turístico, mas também como histórico?
Com certeza temos que explorar mais o potencial
de sermos a primeira cidade fundada no Brasil. Quando
prefeito, ampliei a encenação, que ganhou repercussão
nacional e internacional. O espetáculo tem potencial para
crescer ainda mais, bem como as atrações históricas e
culturais do município.
Quais são os planos do governo de fortalecer o Litoral Paulista, especialmente
São Vicente?
Vamos levar o VLT para a área continental de São
Vicente; incentivar uma agenda turística metropolitana,
beneficiando todas as cidades e ainda explorar melhor nossas vocações, como o Porto, as universidades e o turismo.
O vice-governador Márcio França, que até
o início de abril deve assumir a principal
cadeira do Governo Estadual, afirma
que vai trabalhar para que São Vicente
gere mais empregos e melhore sua
infraestrutura. Em entrevista concedida
com exclusividade ao Jornal do Comércio
Vicentino, ele enfatiza que cidade tem
potencial para atrair investimentos e
assegura que sempre será atento às
necessidades do povo vicentino.
Dia 22 de janeiro, São Vicente completa
486 anos de fundação. Como o senhor
vê essa evolução da cidade, especificamente nos últimos 10 anos? que acha que
ainda pode melhorar?
São Vicente vive um momento muito especial, pois
o atual governo conseguiu regularizar as contas, tirou a
cidade da lista dos devedores e agora a prefeitura poderá
receber ajuda dos governos Estadual e Federal. Tivemos
essa interrupção no crescimento do município, que foi
provocada pelo mau governo, mas agora vamos retornar o

Quais obras ou ações realizadas pelo
Governo Estadual na cidade que o senhor
acredita que devem ser lembradas como
significativas pela população local?
Sem dúvida o VLT foi uma grande conquista, fruto
de uma decisão política tomada por lideranças da região.
Teremos o AME mais em São Vicente. Temos repassado
quantias significativas por meio do DADE que estão sendo
aplicadas em obras de infraestrutura turística. Também
não podemos deixar de lembrar que a duplicação do
trecho urbano da Imigrantes foi uma obra do Governo do
Estado de São Paulo.
Algumas áreas como saúde, educação e
segurança são de responsabilidade do
Governo Estadual. Teremos boas novas
para São Vicente nessas áreas em 2018?
Pretendo investir em projetos sociais como forma de
melhorar a segurança pública, livrando os jovens das más
influências e do risco de ingressarem na criminalidade.
Na saúde reformaremos o atendimento ambulatorial e a
prevenção de doenças. Na educação, pretendo criar uma
grande universidade pública para atender toda a região.

DEIXE UMA MENSAGEM PARA A POPULAÇÃO DA CIDADE.
Quero parabenizar a população de São Vicente, por ter feito a escolha certa que já está resultando em bons frutos para
todos que vivem na cidade. Quero também reafirmar que tudo que conquistei na minha carreira como homem público,
devo ao povo vicentino, ao qual serei sempre grato e atento às suas necessidades.

“2018 é um ano
de concretizações
para São Vicente”,
Caio França
O deputado afirma que este
será um bom ano para a cidade
e que SV receberá muitos
equipamentos importante

O deputado estadual Caio França diz que São
Vicente voltou a respirar neste último ano e afirma que
o responsável por isso é o prefeito Pedro Gouvêa, que
“conseguiu reabilitar a cidade com o governo estadual
e federal”. Essa ação, segundo explicou, fez com que
o município pudesse retomar o convênio com o Dade
(Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das
Estâncias), que há anos não assinava. “Sabia que temos
o direito há quase R$ 10 milhões por ano do Dade e
ficamos quatro anos sem receber esse valor?”, revelou.
Prestes a comemorar os 486 anos de fundação da
primeira cidade do Brasil, o deputado diz que a zeladoria
feita pela administração municipal deu uma boa acertada
em São Vicente. Ele também aponta que houve uma
melhora na relação com o servidor público e que isso
refletiu diretamente no comércio calunga. “O servidor
passou a ser visto como prioridade e a receber em dia.
Essa ação estimula, também, o comerciante, que voltou
a vender mais. Ou seja, vemos aí a prefeitura como um
órgão facilitador e que está lutando ainda mais para
melhorar a cidade”.
Caio conta que este será um ano bom para São
Vicente, já que a cidade poderá receber muitas coisas
que antes não conseguia por causa das pendências que
tinha. Em dezembro passado, o deputado entregou a

obra do trecho da Imigrantes, o conjunto Primavera
Penedo, o conjunto Tancredo Neves e muitas obras de
pavimentação.
Para este ano, ele adianta que a cidade ganhará
equipamentos importantes onde antes funcionava o
Centro de Convenções. Lá será o Terminal Rodoviário; o
Centro de Inovação, que funciona como uma Incubadora
de Empresas; a sede da Guarda Municipal; além do
Centro de Professorado.
O deputado considera que um dos presentes mais
importantes para São Vicente será a instalação do AME
Mais, que funcionará na Avenida Presidente Wilson, bem
pertinho da estação do VLT. Ele relata que o equipamento
é resultado de uma luta antiga sua e conta que terá como
diferencial, as cirurgias de pequeno porte que poderá
realizar, dando alívio ao Crei.
Quando perguntamos sobre como o deputado
planeja contribuir para o futuro da cidade, ele revelou
que está programando a instalação do Poupatempo
em São Vicente e que tem trabalhado para conseguir
mais emendas para o Terceiro Setor e pavimentação
do município.
“Ano passado foi um ano para arrumar a casa e
2018 é o ano de concretizações para a cidade”, finalizou
o deputado.
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O que sofremos naqueles quatro anos, nós já recuperamos neste um ano que passou. Melhor coisa foi o que o
prefeito fez por nós, na Biquinha. Todo mundo achava que
o nosso espaço estava acabado, mas hoje estamos muito
bem. Só temos que agradecer o que Pedro Gouvêa fez pela
gente. Antes estávamos em desespero, pois não sabíamos
que rumo tomar. Hoje a nossa palavra é esperança.
Joanira Martins da Lima, dona Jô, proprietária
da barraca A Primeira – na foto, ao lado dos
colegas da Biquinha
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São Vicente estava estagnada e agora está
sendo recuperada. A cidade dá sinais, mesmo
num momento ruim da economia. Acredito que
este será um ano de retomada, com o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) e a cidade vai
conseguir atrair esse movimento. Só peço que a
prefeitura continue nos ajudando, especialmente
na limpeza e segurança do município, pois isso
atrai turistas e precisamos deles para desenvolver.
Omar Abdul Assaf, presidente do SCVBS
(Sindicato Comércio Varejista da
Baixada Santista)

Associados afirmam que São Vicente
melhorou e acreditam que mais está por vir
Comerciantes filiados à Associação Comercial de São Vicente sentem que a cidade melhorou no último ano e acreditam que o
município vive um novo tempo. Essa crença é estimulante para o desenvolvimento comercial, mas é, acima de tudo, comprovada
no dia a dia profissional de cada um. De quiosqueiras à empresários de renome na região, esses associados revelam que têm
esperança e que irão trabalhar em conjunto para ver o solo calunga crescer ainda mais.

Com quase 50 anos de atuação profissional direta em São
Vicente, percebo que temos conseguido melhorar a cidade.
Talvez porque insisto em acreditar. Viemos de um período
de falência, onde muitas casas fecharam, e conseguimos nos
manter na cidade nos piores anos do município. Agora temos
um bom gestor, que tem a humildade para reconhecer quando
acerta e quando erra. Vejo o atual prefeito com bons olhos
e acredito que ele nos ajudará a fazer São Vicente saltar nos
próximos anos. Como presidente do Sindicato, vejo que a
cidade está no trilho certo.
Salvador Gonçalves Lopes, presidente do Sinhores
(Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e
Similares da Baixada Santista e Vale do Ribeira)

São Vicente melhorou muito neste último ano
e acredito que vai melhorar ainda mais. Nos outros
anos a gente não viveu e agora é diferente. Até as
árvores estão mais bonitas, mais cheias de vida.
Os turistas, que pararam de vir, voltaram. A minha
expectativa é que cada munícipe ajude no que for
preciso para melhorar a cidade, para desenvolvê-la
ainda mais. Devemos ser participativos nas comunidades, nos conselhos municipais e nas ações do
dia a dia em prol do nosso município
Lúcia Maria Bovareto Fernandez,
proprietária do Quiosque da Lúcia, no
Gonzaguinha
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Aconteceu

JAN

A ACIESV sediou abertura da Semana do Meio Ambiente, evento organizado pela Secretaria Municipal de Meio
Ambiente em parceria com a Secretaria de Relações Institucionais. Realizada com uma roda de conversa aberta à população, a abertura contou com a presença do secretário Victor
Vitório; de André Cavallero; de Bete Bacellar, coordenadora
da Superintendência do Trabalho Artesanal na Comunidade
(Sutaco); e representantes do Instituto Ecofaxina.
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Regina do Carmo, presidente da ACIESV, foi entrevistada
pelo programa manhã de Notícias, na Rádio Americana
92.5FM. Na ocasião, ela falou sobre o comércio vicentino e
as ações da Associação Comercial de São Vicente

FUNCIONÁRIOS
ANIVERSARIANTES

A equipe da ACIESV deseja
parabéns aos aniversariantes:

04

Acácio Batista
dos Santos

22

Claudia
Canuto

JAN

JAN

COMERCIANTE
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VIEIRA E COUTO PESCADOS:

da Vila Margarida para as grandes
redes de supermercados
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Há 10 anos, o vendedor de peixes Francisco Saldanha Diniz fez uma proposta de
sociedade para os amigos Fabiana Vieira do
Couto e Marcelo Vieira do Couto. Fabiana
e Marcelo eram quiosqueiros e clientes
de Diniz. Acharam sua ideia de abrir uma
peixaria desafiadora, mas aceitaram.
Na época, a equipe contava apenas
com um pequeno terreno alugado, onde
ficavam as câmaras para os peixes e uma
Fiorino para entregas. Quando tinha que
usar a Internet, ia até a lan house, pois não
tinha qualquer equipamento no escritório.
Os pedidos mesmo, eram feitos por meio
do fax da loja vizinha. A estrutura da Vieira
& Couto Pescados, como batizaram a empresa, foi se dando aos poucos.
O grande pontapé do trio aconteceu
ao pegarem a conta com o primeiro
hospital, a Santa Casa de São Paulo. Com
esse cliente grande, veio a necessidade
de se adequar para mantê-lo e conquistarem uma carteira ainda maior. Então
contrataram uma nutricionista. Por meio
de consórcio, compraram a casa onde
sediaram a empresa.
Hoje, a Vieira e Couto Pescados conta
com quatro terrenos; seis veículos, sendo
quatro caminhões de pequeno porte; três
containers, duas câmaras refrigeradoras
grandes e mais dois túneis de congelamento. São 22 colaboradores fixos, mais

Em dez anos, o casal Fabiana Vieira do Couto e Marcelo Vieira do Couto, com o sócio
Francisco Diniz, revolucionaram a venda de pescados no Estado de SP

os vendedores e prestadores de serviços
que atendem a empresa.
Na carteira de clientes, estão quase
todos os hospitais da Baixada Santista e da
grande São Paulo, além de muitos outros
do interior do Estado. A empresa também
atende grandes cozinhas industriais e,
agora, está entrando nos restaurantes e
churrascarias.

Trabalhando com peixes congelados
e cortes especiais, a empresa dá maior
ênfase aos mais solicitados pelos hospitais,
como cação, merluza, salmão, panguaçu e
abadejo. Utilizando embalagem própria, a
vicentina Vieira e Couto Pescados logo será
conhecida pelos brasileiro, já que também
está entrando nas conhecidas redes de
supermercados.

Para saber mais sobre a empresa, acesse www.vieiraecouto.com.br.
A empresa fica na Rua Monte Castelo, n° 7, na Vila Margarida.
Outras informações podem ser obtidas pelos
telefones (13) 3462.3240 e (13) 3326.9740.
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REGIONAL DA JUCESP

Escritório celebra mais de três mil
processos realizados em um ano
Inaugurado há um ano, dentro do prédio da
Associação Comercial, Industrial e Empresarial de
São Vicente, o escritório regional da Jucesp (Junta
Comercial do Estado de São Paulo) contabilizou mais
de 3500 processos entre 1 de fevereiro de 2017 e
31 de dezembro do mesmo ano. Inicialmente, a
previsão das entidades era atender as demandas
do município e das cidades do Litoral Sul, contudo,
o escritório regional de São Vicente tem recebido
processos de toda a região.
“Por concentrar um polo comercial tão forte
como o nosso, era imprescindível para o município
ter um escritório da Junta aqui, que agiliza tanto
na abertura quanto fechamento de empresas e
nos processos que as mesmas necessitam”, disse a
presidente da Associação Comercial de São Vicente,
Regina do Carmo. Ela ainda explica que, além dos
processos da cidade, o escritório regional da Jucesp
superou as expectativas iniciais e hoje tem recebido

demanda de contadores da região.
Segundo dados da Junta Estadual, verifica-se um aumento no número de empresas ou no
número de legalizações de empresas nas cidades
onde o escritório da Junta é aberto. “Para nós,
ter um escritório da Jucesp aqui representa um
incentivo claro para a atividade econômica de
São Vicente. Uma ajuda que é bem-vinda, principalmente aos pequenos e médios empresários
da região”, finalizou Regina.
Visto como o “Poupatempo dos Empreendedores”, a Jucesp determina que as demandas sejam
atendidas em até 48 horas, desde que a entrada
processual reúna todos os documentos. No escritório
regional, as solicitações são resolvidas em até 24
horas, quando a documentação está totalmente de
acordo. “Buscamos oferecer o máximo de agilidade,
para facilitar ainda mais a vida daqueles que procuram os serviços disponibilizados”, explicou Regina.

O escritório regional da JUCESP funciona da sede da Associação Comercial de São Vicente

Sorvetes Kascão:
Uma história de sucesso
A edição de janeiro do Jornal Eco deu um espaço de destaque a Alcides Antonelli, proprietário da Sorvetes Kascão e vice-presidente da Associação Comercial de
São Vicente. O informativo contou a história de vida do empresário e da fábrica,
sediada no Catiapoã. Deu ênfase, especialmente, ao saldo positivo da marca em
2017 – um ano oficialmente desafiador economicamente para todos os brasileiros.
A publicação contou como o neto de italiano transformou uma de suas paixões
em negócio e lembra que ele começou a trabalhar com as delícias ainda criança, pois
era o responsável pelo controle de qualidade dos sorvetes que o avô produzia para
vender. Depois de experimentar todos os sabores, o sonho de empreender com algo
que lhe dava tanto prazer determinou seu futuro.
Hoje, a Sorvetes Kascão conta com 38 anos de história em São Vicente e 120
funcionários, sendo 20 só na produção do sorvete. Ela também está presente em seis
mil pontos de vendas espalhados por várias partes do País. Na temporada chega a produzir até 50 mil
litros diários da delícia cremosa e contabiliza 60 itens, incluindo grego e zero lactose.
O modelo de gestão é reconhecido nacionalmente, sendo a primeira empresa do ramo no Estado
a conquistar o selo de qualidade total da Associação Brasileira das Indústrias de Sorvete (Abis).

A ACIESV parabeniza Viviane pelo primeiro lugar no Esporte
Solidário, evento realizado pela Lojas Cem em parceria Rotary Clube
de Salto, que arrecadou 22 toneladas de alimentos não perecíveis.
Viviane é funcionária das Lojas Cem de São Vicente.

