www.acesaovicente.com.br

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

O JORNAL EMPRESARIAL DA BAIXADA SANTISTA

Janeiro de 2017 • Ano XVII • Nº 216

MAKDRONE Imagens Aéreas

Ela voltou

A maior bandeira em mastro do mundo, título dado pelo Guiness Book – O Livro dos Recordes,
voltou a ser hasteada em São Vicente. Com 630 m2 (21X30 m) e altura do mastro de 50 metros,
a bandeira nacional pode ser vista de diversos pontos da cidade.
Mais que um espetáculo de grandeza, a imensa flâmula mexe com a convicção da nação,
resgatando o sentimento de cidadania da população calunga. Sua volta, é símbolo máximo
da mudança que está acontecendo no município. Uma mudança que materializa e ritualiza
relações, corporifica, explicita, dá visualidade e força a este novo tempo.
Cenário perfeito para celebrar os 485 anos de São Vicente, comemorado em 22 de janeiro. A
fim de exaltar a data – e as mudanças, a Associação Comercial, Industrial e Empresarial de São
Vicente (ACIESV) preparou um suplemento especial para o aniversário da Primeira Cidade do Brasil.
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Semeando a
esperança
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Cultivar a esperança é uma das minhas habilidades,
mas faço isso agindo. Aliás, quem me conhece sabe que sou
“ligada no 220 volts”. Não páro um segundo, estou sempre
em ação a fim de trabalhar para que dias melhores aconteçam para aqueles que estão ao meu redor. Não tem tempo
feio que me pare ou diminua meu ritmo. Se precisar mudar
a estratégia, mudo para alcançar o resultado esperado.
Como presidente de entidade e representante de classe,
essas ações alcançam níveis mais elevados. Tem uma categoria
que depende, também, das minhas ações e decisões para vencer
as adversidades e crescer. Esta classe representa toda uma
sociedade, já que nela estão inclusos não apenas familiares
pessoais, assim como os de seus colaboradores.
Quando penso nisso, nesse montante de gente que precisa crescer junto com São Vicente e ao mesmo tempo ajudar
o município em seu desenvolvimento global, vejo que ainda
preciso fazer mais. Mas sei que sozinha não tenho forças
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para ir muito longe. Assim, busco parcerias que me ajudem
neste processo que – em grande escala, envolve toda a
sociedade vicentina.
Inicio 2017 satisfeita com o que anda acontecendo na
cidade, pois sei que de muitas formas contribuímos para que
esta mudança se realizasse. São Vicente, que até poucos dias
só era noticiada nos jornais e telejornais de forma negativa,
está virando o jogo. Janeiro começou com o força total. A zeladoria prometida pela nova administração está sendo feita. O
vicentino voltou a sorrir e a ter esperança, o mesmo sentimento
que semeio com tanta desenvoltura.
Desejo que 2017 seja um ano de reconstrução, não só para
a cidade, mas também para o cidadão. Que a fé de cada um por
dias melhores esteja alinhada ao desejo de fazer acontecer. E
para aqueles que têm este propósito, pode vir me dar a mão,
porque seguiremos juntos, em parceria por uma São Vicente
cada vez melhor.

Quadros de Maria Luiza Nardon
são expostos na ACIESV
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O grafismo aparece com força
nas telas da artista, que tem seus
quadros expostos ao lado dos
poemas de Olímpio Coelho Araujo

O andar térreo da Associação Comercial de São Vicente foi
tomado pelas telas da artista plástica vicentina Maria Luiza Nardon.
Os quadros, pintados em grafismo, revelam seu talento nas imagens
das paisagens naturais e urbanas, incluindo um retrato do principal
cartão postal da cidade, a Ponte Pênsil.

ATENÇÃO PARA OS NOSSOS E-MAILS

FALE COM A ACIESV

Além das telas, a entidade também expõe poemas de Olímpio Coelho
de Araujo. A mostra poética, intitulada Somos Todos Iguais, trata do apoio
à uma causa nobre: a consciência negra.
As exposições são realizadas por meio de parceria com a Academia
Vicentina de Letras, Artes e Ofícios Frei Gaspar Madre de Deus.
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Os interessados em apreciar gratuitamente as mostras, que acontecerão até o dia 18 de janeiro, devem visitar
a entidade, que fica na Rua Jacob Emmerich, 1238, no Parque Bitaru, de segunda à sexta, das 9 às 18 horas

Comércio vicentino continua
recebendo pilhas e baterias usadas
A Associação Comercial de São Vicente, por meio de parceria com o Grupo de Atuação Especial do Meio Ambiente da
Baixada Santista (GAEMA – BS), continua recebendo pilhas
e baterias usadas. A ação, que conta com a adesão de várias
lojas e empresas da cidade, visa promover a correta destinação
destes resíduos sólidos.
As pilhas e baterias, quando descartadas no lixo comum, são
enviadas para os lixões ou aterros sanitários, onde liberam componentes tóxicos que contaminam o solo, os cursos d’água e os
lençóis freáticos. O resultado é que a flora e a fauna das regiões
próximas ao local circunvizinhas são afetadas, assim como a saúde
humana, pela cadeia alimentar.
“Este processo pode ser diferente em nosso município. Basta
que os vicentinos conscientizem-se da importância do descarte
correto e tragam suas pilhas e baterias para a ACIESV ou entreguem
no comércio vicentino. Aqui enviamos todo o material coletado
para a reciclagem e assim colaboramos com o meio ambiente”,
diz Regina do Carmo, presidente da entidade.
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JORNAL DO COMÉRCIO VICENTINO
Publicação mensal de responsabilidade da Associação
Comercial e Empresarial de São Vicente (ACIESV).
Sede: Rua Jacob Emerick, 1238 - Parque Bitaru - S. Vicente - SP
TEL.: (13) 3569-2910

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

Presidente da Aciesv: Regina Ponte do Carmo
As pilhas e baterias usadas podem ser depositadas em caixas
sinalizadas na própria ACIESV ou em lojas do comércio vicentino

Ela também convida os comerciantes que ainda não recebem tais descartes sólidos em suas lojas e empresas, para aderirem a esta campanha.
“Basta colocar uma caixinha em local visível dentro na loja e sinalizar para
que serve. Quando a caixa estiver cheia, entre em contato com a Associação
que retiraremos o material na loja”, explica Regina.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (13) 3569-2910

Produção: Somatorium Comunicação (13) 3467-7156
Edição: Silvio Lousada - MTB 24.000
Redação: Flávia Souza - MTB 33.130
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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!
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Parcerias
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) 3467.6776
www.fortec.g12.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

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

PARCERIAS
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Treinão de Dia de Reis é
realizado com o apoio da
Associação Comercial de SV

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

COMTUR • AGENDA COMTUR
11/01 e 08/02 - 15 horas
Reúne-se na Sede da ACIESV | Rua Jacob Emmerich, 1238, Centro

Conselho Municipal
de Turismo

Um total de 100 atletas participaram da prova de
atletismo, realizada na faixa de areia da praia do Itararé

Nem a chuva atrapalhou o primeiro
Treinão do Dia de Reis realizado na noite de
6 de janeiro pela equipe Angra de Atletismo,
a mesma que promove o SV Night Run, em
parceria com a Associação Comercial de São
Vicente. O evento aconteceu na praia do
Itararé, onde os 100 competidores inscritos
tiveram que percorrer quatro quilômetros
na faixa de areia.
“Que alegria colaborar com um evento
como este, que reuniu atletas da região para
uma prova que objetivava começar 2017 com
o pé direito e ainda ajudar ao próximo”, disse
Regina do Carmo, presidente da ACIESV.

O evento, que deu placas e medalhas
para os primeiros colocados, também arrecadou alimentos não perecíveis, que serão
destinados ao Fundo Social de Solidariedade do Município.
Romildo Angra, um dos organizadores
da prova, agradeceu a todos os participantes e envolvidos na realização do evento.
“Esta foi uma corrida que fez a diferença.
Arrecadamos 150 quilos de alimentos não
perecíveis e promovemos o primeiro evento esportivo do ano em São Vicente. Sem
dúvida, este dia ficará marcado na história
da Angra Eventos”, finalizou.

Projeto Verão Limpo será
realizado nas praias do
Gonzaguinha e Itararé
Nos próximos domingos, dias 22 e 29 de
janeiro, e 05 e 12 de fevereiro, a ONG Ecomov,
em parceria com a ACIESV, estará realizando
palestras e mutirões de coleta de micro
resíduos, além de fazer a distribuição de sacolas biodegradáveis.
Voltadas para banhistas e
turistas, as ações - que serão
realizadas nas praias do
Itararé e Gonzaguinha,
fazem parte do projeto
Verão Limpo 2017. Conscientizar a população sobre os problemas causados
pelos micros resíduos descartados inadequadamente é o objetivo
do projeto. “Queremos alertar à população sobre

o impacto ambiental que este descarte irregular
causa, afetando, inclusive, animais marinhos que
se alimentam desses resíduos”, disse Rodrigo
Azambuja, responsável pelo projeto.
As ações contam com o apoio
do CNA; da C&A; Vivo; Bio Vitaly
Cosméticos, Balboa Suplementos; e Churrasco Grego. Também contam com a parceria
do Hotel Monterey; Sindicato dos Hotéis e Restaurantes
da Baixada Santista (SINHORES); Polícia Ambiental; e
Codesavi. Ainda fazem parte da
ação a Prefeitura de São Vicente, por
meio da Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer e
da Secretaria de Obras e Meio Ambiente.

• 1° CONSEG | 12/01 - 19 horas | Reúne-se toda segunda quinta-feira do
mês na Sede da ACIESV | Rua Jacob Emmerich, 1238, Centro
• 2° CONSEG | 31/01 - 19 horas | Reúne-se toda última terça-feira do mês no SEST/SENAT
• 3° CONSEG | 10/01 - 19 horas | Reúne-se toda segunda terça-feira do mês
na Subsede da ACIESV, na Avenida Deputado Ulisses Guimarães, 1671, sala 2,
Jardim Rio Branco

TODAS A TERÇAS-FEIRAS, ÀS 6H45 - HOTEL MONT REY - RUA FREI GASPAR, 133 - CENTRO
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Martim Afonso
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A Casa Martim Afonso, considerada Marco Zero do Brasil, é uma
homenagem ao fundador de São
Vicente, Martim Afonso de Souza.
Além de ter sido a residência do
fundador da cidade, o local hoje
funciona como museu e uma das
curiosidades é a primeira parede
erguida em alvenaria em terras
tupiniquins.
Márcio Pinheiro

Pontos Turísticos
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Golf Club

Fundado em 1915, o Santos São Vicente
Golf Club é o segundo campo de golfe mais
antigo do Brasil. Localizado no coração da
cidade, o local possui amplas instalações e
estrutura que deixa qualquer vicentino orgulhoso. O espaço, que conta com campo de
nove buracos, possui uma agradável estrutura
de lazer para a família. Mas é seu espaço
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Sítio Acaraú

Na Área Continental da Cidade, o Sítio
Acaraú é um pedaço do paraíso perto do
mar. Ali é possível desfrutar da vida saudável
do campo, onde se concentra muito verde e
o mais puro ar, além da natureza intocável,
cachoeiras, animais selvagens e alimentos
orgânicos. Localizado no entorno do Núcleo
Itutinga-Pilões do Parque Estadual da Serra
do Mar, o bairro – onde vivem centenas de
famílias, e indiscutivelmente um quadro de
beleza inigualável em solo vicentino.

Praia do Gonzaguinha

Com 800 metros de exte nsão, a praia do
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Memorial 500 Anos

Projetado por Oscar Niemeyer, o
mirante conta com uma visão panorâmica e cinematográfica das praias
da cidade mais antiga do Brasil. A
arrojada edificação, localizada no topo
da Ilha Porchat, está a 76 metros do
nível do mar e tem, como curiosidade,
sua ponta voltada para Brasília. Para
aqueles que curtem apreciar a deslumbrante vista, vale visitar o local,
também à noite.
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ACIESV EM AÇÃO

Empresa vicentina recebe o
prêmio Exporta São Paulo
A Megatech Dumon Ltda, empresa fabricante de motores e peças marítimas localizada na
Vila Margarida, recebeu o prêmio Exporta São
Paulo. A honraria foi dada no dia 12 de dezembro, na sede da Associação Comercial de São
Paulo (ACSP), pela Federação das Associações
Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp).
A presidente da Associação Comercial de
São Vicente, Regina do Carmo, assim como diretores da entidade, prestigiaram o evento. O
Exporta São Paulo aconteceu em sua 12ª edição, com o objetivo de reconhecer o trabalho
dos exportadores paulistas ao longo do ano.
Luiz Paulo de Faria, representante comercial da Megatech, recebeu o prêmio ao lado
de outros 19 empresários. “A gente fica até
sem fôlego, principalmente neste momento
em que trabalhamos tanto para vencer a crise.
Mas sabemos que este destaque só aconteceu porque podemos contar com parceiros
fortes e apoio de entidades como a ACIESV
e a Facesp. Trabalhando juntos, poderemos

continuar investindo e ousando no mercado
nacional e internacional”.
Alexandre França, administrador da
Megatech, afirma que receber a premiação
foi surpresa. “Os últimos dois anos têm sido
difíceis para nós brasileiros que vivemos no
Brasil e estamos num momento bem crítico na
empresa. Então veio esta notícia boa. Fomos
a segunda empresa vicentina a receber tal
honraria. Ficamos muito felizes”, disse.
Ele acredita que este destaque se deu por
meio do trabalho realizado pela empresa há
alguns anos, quando era mais competitiva.
“Quando o dólar era dentro da realidade,
nós concorríamos com mais força lá fora,
exportando para a Europa, Estados Unidos
e América do Sul. Acredito que foi isso nos
levou a ganhar este prêmio”.
O prêmio - Criado em 2005 para estimular produtores paulistas a se engajar em
operações de exportação e reconhecer seus

ACIESV terá posto
da JUCESP

O escritório regional da Jucesp, instalado no primeiro andar da sede da
ACIESV, deverá atender o público a partir da última semana de janeiro

VLT

O Veículo Leve Sobre
Trilhos (VLT) da Baixada Santista, possui uma
única linha e conta, atualmente, com sete estações – sendo cinco delas
em São Vicente. O novo
sistema de transporte
público intermunicipal já
é considerado um marco
para a região, isso porque
vai de uma cidade à outra
em poucos minutos.
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O Exporta São Paulo
aconteceu em sua 12ª
edição, com o objetivo de
reconhecer o trabalho dos
exportadores paulistas ao
longo do ano.

Luiz Paulo de Faria, representante da Megatech, recebeu o prêmio ao lado da presidente da
ACIESV, Regina do Carmo, e do vice-presidente da Facesp RA-5, Eliseu Braga Chagas.

esforços num setor que tem ajudado o Brasil a
sobreviver à crise, o Exporta, São Paulo avalia
o desempenho de exportadoras de cada uma
das 20 regiões administrativas da Facesp. A
avaliação leva em conta, além de critérios
econômicos, o trabalho das empresas nas
áreas de responsabilidade social e ambiental.

Para análise do desempenho exportador,
a comissão organizadora conta com apoio da
Coordenação de Estatística do Departamento
de Planejamento e Desenvolvimento do Comércio Exterior, da Secretaria de Comércio Exterior,
do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior (DEPLA/SECEX/MDIC).

No dia 21 de janeiro, às 9 horas, será
inaugurado na Associação Comercial de São
Vicente, durante as comemorações pelo aniversário de 485 anos da cidade, o posto de
atendimento da Junta Comercial do Estado de
São Paulo (Jucesp). Será o segundo escritório
regional da entidade no Litoral Paulista e visa
atender não somente às necessidades do
município, como das cidades que compõem o
Litoral Sul e Vale do Ribeira.
A nova estrutura, que funcionará por
meio de convênio entre a ACIESV, Prefeitura e
Jucesp, visa facilitar tanto a vida do empreendedor quanto dos escritórios de contabilidade.
“Eles não precisarão mais se deslocar até São
Paulo para abrir empresa, realizar alterações
contratuais, registrar atas ou fazer quaisquer
outros serviços disponibilizados pela entidade,

pois terão tudo isso aqui, em nossa própria
cidade”, disse Regina Ponte do Carmo, presidente da ACIESV.
O posto ajudará na desburocratização,
amparo e qualificação do empresário da
região. Ele também facilitará ainda mais o
dia a dia dos empreendedores, otimizando
tempo e recursos financeiros.
“Estamos realmente felizes em dar
mais este passo, que tanto beneficiará e
fortalecerá o comércio vicentino. Ter o
posto da Jucesp aqui era um desejo antigo
e que trabalhamos com afinco para realizar.
Iniciamos 2017 mostrando, mais uma vez,
nosso comprometimento com o desenvolvimento da cidade e temos certeza que este
será um marco para o município”, finalizou
a presidente.
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Hospital São José passa por reformas,

oferecendo mais conforto para funcionários e clientes
Quem frequenta o hospital São José ou visitou a entidade nos últimos meses pôde conferir
as mudanças que foram feitas nas instalações da
Irmandade. Isto porque, reformas foram realizadas em quase toda a estrutura do local. A transformação deixou o ambiente mais agradável para
pacientes e mais confortável para os funcionários.
“Ainda estamos longe do ideal, mas entre o
ideal e o possível, fizemos o possível”, explicou
Rose Marye Hoyer, administradora do local e
presidente da Associação dos Funcionários e
Amigos do Hospital São José.
O possível, segundo conferido pela nossa
reportagem, já fez grande diferença. A iluminação,
a climatização, a decoração e os assentos – sejam
para espera ou para algum procedimento imediato, como exames ou inalações, trazem mais
conforto para os seus frequentadores.
As reformas provocaram, também, mudanças
expressivas nos funcionários. “Procuramos dar
melhores condições de trabalho para nossos co-

laboradores e percebemos que eles passaram a
trabalhar com mais disposição e alegria, tratando
muito melhor o paciente. Esta reforma ajudou
na humanização do atendimento”, revelou Rose.
A reforma foi realizada com recursos próprios em todo o pronto-atendimento e no Serviço
de Nutrição e Dietética (SND) – este último salta
aos olhos de quem visita o lugar. A cozinha, o refeitório e a área para descanso dos funcionários
chamam a atenção pelo cuidado e dedicação com
que cada peça foi instalada.
“Reutilizamos muitos dos materiais que tínhamos, dando uma cara nova a eles, assim como
nova função. Vou dar um exemplo: contávamos
com uma luz quente para aquecimento dos bebês
que estava quebrada e seria descartada. Coloquei
luz fria e transformei numa bela luminária para a
sala de descanso dos funcionários”, contou a administradora, que também é decoradora e colocou,
junto com outros funcionários, as próprias mãos
na reforma do hospital.

A reforma do espaço contribuiu para humanizar o
atendimento, tanto do funcionário quanto do cliente

Endoscopia é um dos
novos procedimentos
oferecidos no local
O hospital conta, também,
com um novo serviço: o Centro
de Diagnóstico do Aparelho
Digestivo, onde realizada
endoscopia, colonoscopia, entre
outros procedimentos

Além das mudanças estéticas na área
interna do Hospital São José, o local também
traz novidades para o seu público. Desde o
início deste ano, a entidade conta com o Centro
de Diagnóstico do Aparelho Digestivo e realiza
endoscopia, entre outros procedimentos desta
área. O local – que só atende convênios e
particulares, deverá contar, ainda, com uma
sala de imagens mais moderna, já que está
firmando parceria com uma conceituada
clínica da região.
“Nosso objetivo é oferecer um atendimento mais completo e de excelência pra os nossos
clientes. Queremos que além de se sentir bem,
também saiam satisfeitos com o atendimento
que tiveram”, revela a administradora do local,
Rose Marye Hoyer.
Com 98 anos de fundação, o Hospital São

José conta com 44 leitos, sendo 22 adultos; 10
para Unidade de Terapia Intensiva (UTI); 10 para
emergências e 5 pediatria. Contudo, o local tem
capacidade para 200 leitos. “Enfatizo que trabalhamos com o possível e hoje, esses 44 leitos são
nossas possiblidades. Precisamos de parcerias
para mudar essa realidade”, afirma Rose.
O local possui o maior e mais moderno
centro cirúrgico da Baixada Santista, com oito
salas amplas. Mas a falta de equipamentos
fez com que o espaço ainda não esteja sendo
aproveitado. A administradora explica que há
poucos anos receberam verbas do Governo do
Estado para equipar a área. Mas só utilizaram
uma pequena parte da verba. “Perdemos o
resto por falta de diálogo entre a Prefeitura e
o Estado, e acabamos subtilizados. Esperamos
que esta situação mude logo”.

Aconteceu
A Associação Comercial de São
Vicente decorou sua fachada para
os festejos de final de ano. “Tivemos
um ano cheio de desafios, mas isso não diminuiu nossa força, garra e vontade de vencer.
A decoração, apesar de simples, serviu para
trazer um pouco de alegria e esperança para
os vicentinos. Iluminamos o prédio, mas o
desejo é que a nossa sociedade tenha um 2017
cheio de luz”, disse a presidente da entidade,
Regina do Carmo.

A diretoria da ACIESV alerta os comerciantes e lojistas que fiquem
atentos à legislação estadual. Estabelecimentos comerciais de São Paulo que
exigirem valor mínimo para compras com
cartão de crédito ou débito podem pagar multa
superior a R$ 570. De acordo com a gravidade
da infração, a vantagem auferida e a condição
econômica do fornecedor, a multa pode chegar
a R$ 8,5 milhões.
Gilberto Grecco

Em parceria com a Associação Comercial
de São Vicente, o Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente (IHGSV) realizou
entre os dias 21 e 23 de dezembro,
a Cantata de Natal. Além das canções
natalinas interpretadas por corais, o local
também recebeu a visita do Papai Noel, que
distribuiu doces e guloseimas às crianças
presentes.

Na primeira semana de janeiro, a secretaria
da ACIESV recebeu comunicado da Prefeitura
Municipal de São Vicente dando um alerta aos
comerciantes, empresários e vendedores ambulantes da cidade. O documento informa
que os estabelecimentos comerciais
estão sujeitos à fiscalização, de acordo com o Código Tributário Municipal Lei nº
1.745/1977, pelos Fiscais de Tributos da Secretária de Comércio, que possuem identificação
oficial. O comunicado ainda destaca que os
empreendedores não aceitem ser fiscalizados
por agente sem credencial.

Em caso de dúvida, ligue para 3569-2211
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UPTIME propõe inglês fluente
em tempo reduzido
Aberta há apenas três meses em São Vicente, a UPTIME Comunicação em Inglês conta com
uma proposta diferencial das demais escolas
de línguas estrangeiras do mesmo segmento:
ensinar inglês fluente ao aluno, em tempo reduzido. A escola promete a fluência – tanto escrita
quanto falada, em 12 meses, seis meses a menos
que a sua concorrente na cidade.
Outro diferencial está na metodologia das
aulas, que se utilizam de conhecimentos da neurolinguística e mnemônica para que o aluno aprenda
de forma rápida e definitiva. Também vale destacar a flexibilidade de horários para as aulas. “Na
nossa escola, os alunos podem combinar o horário
semanalmente. Ele liga e marca a aula para o dia
e hora que melhor lhe convier, podendo conciliar,
com mais eficácia, trabalho e estudos”, revelou o
proprietário da franquia vicentina, Rafael Freitas.
Sua sócia, Karine Oliveira, explica que para
a fluência se dar em 12 meses, a escola trabalha
com turmas reduzidas e aulas voltadas 100% para
a conversação. “Mas os alunos têm que trabalhar
conosco. Eles levam lições para fazer em casa e

contam com apoio online e presencial sempre
que precisar, fora do horário estipulado”.
Os sócios contam que atualmente só trabalham com alunos a partir de 16 anos. Mas revelam
que em breve abrirão turmas para adolescentes,
de 11 a 15 anos.
Outra vantagem da escola é que ela garante a
devolução do valor investido durante todo o ano
no curso se o aluno não sair fluente em 12 meses.
“É o nosso certificado de garantia”, diz Karine.

Karine e Rafael comandam a escola de inglês, que funciona de
segunda à sexta, das 9 às 21 horas e aos sábados, das 9 às 17 horas.

Para saber mais, acesse www.uptime.com.br. A escola pode ser
encontrada, ainda, nas redes sociais pelo @uptimeoficial. Em São
Vicente, a franquia fica na Rua Jacob Emmerick, 1241, no Centro – ao lado
da Câmara Municipal. Outras informações pelo telefone (13) 3356-0702

Novo serviço
do SCPC ajuda
empresas a acertar
nas vendas

A escola – A UPTIME que trabalha com
inglês americano, conta 12 prêmios nacionais.
São sete Selos de Excelência em Franchising,
dados pela Associação Brasileira de Franchising
(ABF) entre 2006 e 2016, e três dados pela revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios que
em 2009, 2013 e 2014 a considerou a melhor
franquia do Brasil.
Segundo os sócios, os preços oferecidos para
os cursos são acessíveis. Filiados à Associação
Comercial de São Vicente, assim como seus
dependentes, têm 40% de desconto.

O Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC) ganhou uma
nova alternativa para que as empresas tenham mais chances de
acertar nas vendas e obter melhores resultados nos negócios.
Batizado de “Acerta”, a consulta está disponível em quatro
versões: Acerta, Acerta Essencial, Acerta Mais e Acerta Completa,
sendo que esta última faz a avaliação de risco e sugestão de aprovação ou não de venda. Ela ainda indica o limite de parcela, além
de apresentar a renda estimada, dados cadastrais, restritivos e
comportamentais do cliente.
Outras informações podem ser obtidas pelo
telefone (13) 3569-2910, com Heliane Muniz.

São Vicente
completa 485 anos
Celebramos esta data com a alegria de quem renasce. Isso porque testemunhamos a Primeira Cidade do
Brasil passar por uma nova fase, a da reconstrução. Isso
reforça a nossa convicção de a Associação Comercial de
São Vicente está no lugar certo, na hora certa.
Renascer, reconstruir e reforçar – esses são os
nossos 3Rs do momento. Palavras que mexem com a
autoestima do cidadão e do empreendedor vicentino.
Mas mais do que falar de sentimentos, falamos de
ações. O povo calunga está tendo a chance de ver um
novo capítulo da sua história ser escrita. O enredo deste
tópico é tão cativante quanto envolvente e faz com que
desejemos fazer parte disso.
A boa notícia é que a quase 68 anos fazemos parte
deste livro e certamente contribuiremos para que este
novo capítulo da obra que narra a vida da nossa cidade,
seja o melhor já narrado até aqui. Afinal, o nosso hoje
sempre deve ser melhor do que o ontem – ou pelo
menos é para isso que temos que trabalhar.
Então nosso desejo é que você também sinta que
está no lugar certo, na hora certa. Que os 3Rs citados
acima te envolvam nesta nova fase que se inicia e que
você anseie por contribuir com cada linha desta história,
de forma participativa.
Lembrando que o que fazemos hoje é a herança que
deixaremos para as próximas gerações.

Parabéns
São Vicente

