Cesar Morgado/PMSV

Com grande potencial
turístico, seja pela aventura
ou pela história, e ainda pouco
explorada, a Área Continental
tem piscinas naturais,
cachoeiras e trilhas. Um paraíso
a ser descoberto por turistas
que passou a ser estudado
por meio de uma parceria da
Prefeitura com a Universidade
Paulista (Unip), de Santos, e
com o Instituto Federal de
Tecnologia (IFSP), de Cubatão.
Estudantes vão desenvolver
projetos para criar roteiros.

www.acesaovicente.com.br

imprensa@acesaovicente.com.br
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Aniversário da Associação será
comemorado em grande estilo
Os preparativos para o aniversário de 69 anos
da Associação Comercial, Industrial e Empresarial
de São Vicente (ACIESV) estão prontos. A festa,
sempre prestigiada por autoridades municipais
e estaduais, será realizada no próximo dia 18 de
maio, a partir das 20 horas, nas dependências do
Golf Club de São Vicente, localizado na Avenida
Pérsio de Queiroz Filho, 101, no bairro Catiapoã.
Os ingressos são sendo vendidos antecipadamente por R$ 125,00.
O show ficará a cargo da Banda Blow Up,
sendo que, em 2016, o jornal A Tribuna a considerou como a quinta maior banda da história
do rock santista.
Para quem ainda não sabe da importância
da ACIESV, ela é uma organização que valoriza
o coletivo. Através dela e de acordos feitos entre
seus associados, muitos serviços e produtos são
disponibilizados para uma comunidade de empreendedores de forma muito mais acessível, e
de forma que há benefícios compartilhados entre
essa comunidade.
A troca de serviços, produtos, contatos, ex-

periência, tudo isso leva a um único e primordial
fator: a movimentação do mercado. Através dessas oportunidades, estar vinculado à associação
permite ao empresário estar mais próximo de
potenciais clientes e entender como se aproximar
deles de forma mais eficaz, além de reduzir custos
na busca por novos contatos comerciais. Para a
presidente, Regina do Carmo, o associativismo
é de extrema importância para as empresas por
dois motivos: representação política em questões
de interesse coletivo e oferta de serviços mais
em conta. “Ele permite que possamos trabalhar
naquilo que somos realmente bons: atender
nossos clientes com produtos e serviços de qualidade”, explica.
Na opinião dela, as oportunidades trazidas
pelo associativismo beneficiam empresas, empresários e colaboradores. As organizações podem
terceirizar atividades que não fazem parte do
seu objetivo final, reduzindo custos e se tornando
mais competitivas. Já os empresários se desenvolvem – tanto em termos profissionais quanto
pessoais – e os colaboradores se capacitam.

Divulgação

O show ficará a cargo da Banda Blow Up; o jantar dançante, será realizado
no dia 18 de maio, 20 horas, no Golf Club de São Vicente

Banco do Povo tem
crédito barato
O Banco do Povo é uma ótima opção para
empreendedores à procura de linhas de crédito
que podem chegar a R$ 20 mil, por contrato, com
a menor taxa de juros pré-fixada do mercado, de
0,35% ao mês, que pode ser pago de 12 a 36 meses,
com carência de até 90 dias.
Pode ser financiado a abertura e regularização
de empresas; compra de mercadorias e matérias-primas; compra e conserto de máquinas e equipa-

mentos; compra e conserto de automóveis e motocicletas; compra de animais e insumos agrícolas.
Para obter o crédito é necessário desenvolver
atividade produtiva no município; se pessoa física,
residir ou ter negócio no município há mais de dois
anos; ter faturamento bruto de até R$ 360 mil por
ano e não possuir restrições cadastrais.
O banco fica na Avenida Presidente Wilson,
1.126, Centro. O telefone é (13) 3468-1636.

Micro e pequeno empreendedor tem crédito que chega a R$ 20 mil, com a
menor taxa de juros pré-fixada do mercado, de 0,35% ao mês
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Conferência debate os
desafios para o crescimento

REGINA DO CARMO
Presidente da ACIESV

69 anos fazendo a
diferença pelo comércio
A Associação Comercial comemora, neste mês, 69 anos de idade. Ela foi fundada mais
precisamente no dia 17 de maio de 1949, na sede do Esporte Clube Beira Mar. A entidade,
que possui a palavra congregar como uma ordem no estatuto, tem entre os seus objetivos
primordiais, unificar “todas as pessoas físicas e jurídicas que explorem quaisquer atividades”.,
com a missão de sustentar, defender e reivindicar, perante os poderes públicos, os interesses
e aspirações coletivas das entidades filiadas.
De 1949 para cá, a Aciesv assistiu a profundas transformações políticas, sociais e econômicas no País e em nosso Município. E, durante todo esse tempo, a entidade cresceu e se adaptou às transformações, reforçando a força empreendedora e agregando objetivos comuns.
Nestes anos de fundação, deixamos nosso rastro de prosperidade. Abrimos caminho para
o empreendorismo e capacitamos pessoas para isso. Estamos certos de que estamos fazendo
a nossa parte na história de São Vicente, fazendo a diferença na vida de muitas pessoas.
A cidade, que historicamente é a primeira do Brasil, ainda tem muito que construir. O
município, que contabiliza 486 anos de fundação, tem uma história consolidada e conhecida,
com pontos turísticos que recontam um pouco dessa história e mostram o que de mais belo
São Vicente tem. Nos orgulhamos de fazer parte desta história e ajudar a construí-la.
Ao longo dos anos, foram diversas ações em prol do município, que sempre retribuiu
a colaboração dada, homenageando a entidade e seus representantes através de placas,
cerimônias ou batizando ruas com o nome de empresários e comerciantes que fizeram a
diferença. Instalamos uma sub sede na Área Continental, há tempos necessário por conta
do comércio crescente a olhos vistos.
Este é o momento de celebrar e continuarmos estreitando nossos laços , contribuindo
com a história de São Vicente.

ª

www.facebook.com/associacaocomercialsv

Líderes comunitários, representantes de classe, empresários vicentinos
e sociedade civil dialogaram acerca
dos temas: “Indústria e Construção
Civil”; “Comércio e Serviços”; “Turismo e Cultura”; “Base Tecnológica” e
“Economias Solidária e Criativa”, apresentando soluções para cada área. A
Conferência Municipal de Desenvolvimento Econômico de São Vicente, que
aconteceu na Associação Comercial
de São Vicente, foi o palco dessas
discussões e representa o primeiro
passo para a construção de um plano
que vai nortear ações que promovam
o avanço de São Vicente e a atração de
mais investimentos para o município.
O evento realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
Ciência, Tecnologia e Relações do
Trabalho (SEDECT), com o apoio da
Associação Comercial de São Vicente, teve como objetivo consolidar a
participação da sociedade civil, sindicatos, associações e, em especial,
dos empresários e empreendedores

vicentinos na reflexão em torno do
desenvolvimento econômico do município para construir estratégias e
soluções que contemplem os cinco
eixos temáticos da Conferência.
A abertura da conferência ficou
a cargo de Jânio Benith, na ocasião
presidente da Junta Comercial do
Estado de São Paulo, que em sua palestra exibiu o panorama econômico
de São Vicente, dando alguns subsídios para os participantes do evento
se situarem em relação à realidade
do município e assim terem mais
informações para consolidarem suas
propostas.
A diversidade de categorias representadas no evento chamou a
atenção do secretário de Desenvolvimento Econômico, Jorge Luiz Soares
de Moura. “O clima democrático estabelecido nesta conferência, servirá
de parâmetro para planejamento da
Prefeitura na busca de melhorias no
atendimento a esse setor”, comemorou Moura.

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

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

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
Pça 22 de Janeiro, 415, Centro, SV
EDIÇÃO

Autoridades estiveram presentes no evento que reuniu líderes
comunitários, empresários e a sociedade civil

Silvio Lousada - MTB 24.000
REDAÇÃO E FOTOS

Antônio Henrique Leoneli
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

A abertura da conferência ficou a cargo de Jânio Benith (à esq.), na época presidente da Junta
Comercial do Estado e Jorge Moura secretário municipal de Desenvolvimento Econômico
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Colégio Itá (20%)
Rua Djalma Dutra, 07
Av. Pres. Wilson, 1.232
Tel: (13) 3468.5967
www.colegioita.com.br
Colégio Integração (15% a 20%)
Avenida Capitão-mór Aguiar, 572
Tel: (13) 3569.8100
www.souintegracao.com.br
Colégio Nascimento (10%)
Rua Costa Rego, 50
Tel: (13) 3561.2606 / 3561.4318
www.colegionascimento.com.br
Colégio Notre Dame (10%)
Rua Coronel Pinto Novaes, 34
Tel: (13) 3579-1212
www.colegionotredame.g12.br
Colégio Cellula Mater
Av. Pres. Wilson, 1252
Tel: (13) 3467-6160
www.colegiocellulamater.com.br
Colégio Batista da Primeira
Avenida Presidente Wilson, 1.437
Tel: (13) 3329.8771
Colégio Primo Charles
Av. Dom Pedro II, 993
Cidade Náutica
Tel.: (13) 3464-6937
www.primocharles.com.br
Colégio Objetivo
Av. Presidente Wilson, 424
Boa Vista - São Vicente
Tel: (13) 3569-1919
Colégio Exemplo
Rua Sebastião Ribeiro da Silva, 5,
Humaitá - São Vicente
Tel: 3564-2887
Escola Politécnica Treinasse (20%)
Rua Campos Melo,190 – Santos
Tel: 3232-9273
R. Sylvio Pereira Mendes, 35 - S. Vicente
Tel: 3324-3666
Circuito Escola Técnica
Rua Frei Gaspar, 2450
Tel.: (13) 3466-1000
www.circuitoescola.com.br
Escola Fortec (10%)
Avenida Presidente Wilson, 1.013
Tel: (13) 3569-2525
www.fortec.edu.br
União Brasileira
Educacional – UNIBR (15%)
Avenida Capitão Mor Aguiar, 798
Tel: (13) 3569.8200
www.unibr.com.br
Universidade Santa Cecília
R. Oswaldo Cruz, 277
Tel: (13) 3202.7100
Fax: (13) 3234-5297
www.unisanta.br

www.facebook.com/associacaocomercialsv

Investe São Paulo
A importância da Agência
Paulista de Promoção de
Investimentos e Competividade
O Estado de São Paulo responde por
quase um terço do comércio brasileiro. O
setor paulista registra uma receita bruta
anual de mais de R$ 1 trilhão, congregando 28,7% dos estabelecimentos e 29,1%
do pessoal ocupado no País. O varejo é o
principal segmento do comércio do Estado,
com 49,7% de sua margem de comercialização. Em seguida vêm o atacado e o grupo que agrega
o comércio de
veículos, peças
e motocicletas,
conforme dados
de 2014, do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE - 2014).
Com mais de 515 mil estabelecimentos, o setor comercial paulista emprega 3
milhões de pessoas, que recebem por volta
de R$ 67 bilhões em salários, retiradas e
outras remunerações. O comércio varejista é o maior empregador, com 72,7% das
pessoas ocupadas. No varejo, o principal
segmento é o de comércio de outros produtos em lojas especializadas, que agrega
34,7% de seus estabelecimentos comerciais

e 30,9% do pessoal ocupado do setor. Estão
computadas nesse grupo atividades como
o comércio varejista de produtos farmacêuticos, eletrodomésticos, equipamentos
de informática e comunicação, móveis e
material de construção.
O ramo de supermercados e hipermercados, com 0,9% dos estabelecimentos do comércio, participa com 11,5% do
pessoal ocupado, 10,6% da
margem de comercialização
e 11,7% dos
salários e retiradas do setor.
O comércio atacadista, com mais de 70 mil
estabelecimentos no Estado, responde por
43,4% da margem de comercialização. Com
aproximadamente 35,2% da margem do
setor atacadista, o principal segmento é o
de equipamentos e artigos de uso pessoal
e doméstico.
Já o comércio de veículos, peças e motocicletas participa com 7,0% da margem de
comercialização e 8,1% do pessoal ocupado
do Estado no comércio.

Espaço para eventos de startups
Um dos efeitos do crescimento do número de apoiadores às startups no Brasil é
o aumento da realização de eventos ligados
ao tema. Na capital e no interior de São
Paulo, essas iniciativas são importantes e
contribuem para o amadurecimento e consolidação do ambiente de inovação paulista.

Com a realização do Get in The Ring,
foram 7 eventos no ano. Até agora, mais 9
eventos já estão programados para serem
realizados no espaço. A relação completa
deles e outras ações em prol do ecossistema
de startups podem ser acessadas no site
www.investespstartups.org.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, 877
Vila Cascatinha - São Vicente - SP
Tel: (13) 3304-8641 / 98122-3878

TECNOLOGIA

TODAS AS TERÇAS-FEIRAS, ÀS 6H45 - HOTEL MONT REY - RUA FREI GASPAR, 133 - CENTRO
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Instituto Mix de Profissões (50%)
Praia Grande - Tel.: (13) 3495.9790
São Vicente - Tel.: (13) 3395.5474
www.institutomix.com.br
Escola Fisk (20%)
Avenida Presidente Wilson, 1.146
Tel: (13) 3468.2934
www.fisk.com.br
C.C.B.E.U. – Centro Cultural
Brasil Estados Unidos (30%)
Avenida Presidente Wilson, 65
Avenida Azevedo Sodré, 101
Tel: (13) 4009.3293 / 3324.3089
www.ccbeunet.br
S.O.S. Computadores (20%)
Av. Pres. Wilson, 1.501
Tel: (13) 3467.2496
www.sos.com.br
UPTIME - Comunicação em inglês (40%)
Rua: Jacob Emerick, 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
AgênciadeTurismoSãoVicente (3%)
Rua Martin Afonso, 220
Tel.: (13) 3467.7744
www.turismosaovicente.com.br
Auto Escola Primeira
Av. Antônio Emerich, 380
Tel: (13) 3467.2826
Costabela Apart Hotel (5% a 10%)
Rua Teotino Lopes de Oliveira, 193,
Praia do Perequê - Ilhabela
(12) 3896.6099 / (12) 99627.6329
www.costabela.com.br
Genpac Soluções de TI
Tel: (13) 3406-4082 / (13) 9 9677-7371
www.genpac.com.br

ASSOCIE-SE
A ACIESV

(13) 3569.2910

4

ACIESV EM AÇÃO

ACIESV | Tel: 3569.2910 | imprensa@acesaovicente.com.br

www.facebook.com/associacaocomercialsv

ABR · MAI 2018

CIEC é inaugurado em São Vicente;
população será beneficiada
São Vicente tem agora um lugar que concentra diversos serviços públicos. Entre eles, é possível
conseguir emitir vários tipos de
documentos, se capacitar, receber
orientações e ainda capacitar e
oferecer recursos para os micro e
pequenos empreendedores.
Essa é a proposta do Centro
Integrado de Empreendedorismo
e Cidadania (CIEC), onde também
funciona uma unidade do Centro
de Integração da Cidadania (CIC).
O espaço conta com vários
serviços. Empresários e empreendedores poderão formalizar
empresas, receber capacitação e
gestão empresarial, além de obter
orientação sobre microcréditos
além dos serviços do Banco do
Povo Paulista, o programa Via
Rápida Empresa, a sala do Micro-

empreendedor Individual (MEI),
balcão de atendimento sobre o
Imposto Sobre Serviços (ISS) e da
Secretaria de Comércio, Indústria
e Serviços Portuários (Secinp).
No andar superior, acontecem
os atendimentos do Centro de
Integração da Cidadania (CIC).
As pessoas vão poder tirar 2ª via
de certidões de nascimento, casamento, óbito; fazer a primeira
via do RG. Haverá também um
espaço para mediação de conflitos, defensoria pública, o Centro
de Referência e Apoio à Vítima,
entre outros.
O Sebrae Aqui também terá
um canal de atendimento presencial que auxiliará empresários,
empreendedores e microempreendedores: uma sala com capacidade para 70 pessoas poderá

O local foi entregue na segunda quinzena de abril e a nova sede é resultado de
um convênio entre a Prefeitura de São Vicente e Governo do Estado

abrigar cursos, palestras, oficinas
e consultorias. A iniciativa foi viabilizada com apoio da Associação
Comercial de São Vicente.

Todos os serviços prestados
por CIEC e CIC são gratuitos,
basta ir à Avenida Presidente
Wilson, 1.126 – Centro e agendar

o atendimento. O horário de funcionamento é de segunda a sexta
das 9 às 17h. O telefone é (13)
3468-1636.

Policiais recebem diploma e condecoração

A cerimônia é uma forma de reconhecer o
serviços prestados para a comunidade

Em recente cerimônia realizada na 1ª Cia. do 39º
Batalhão, que contou com
a presença de autoridades,
homenageados, familiares e
convidados, foram homenageados policiais militares com
o Diploma do Mérito Militar
pelo reconhecimento público de prestação de serviço
à comunidade vicentina. A
cerimônia foi conduzida pelo
do Capitão PM Abreu.
O evento acontece desde
12 de junho de 2009, quando

teve início o procedimento
idealizado pelo Tenente-coronel PM Marcelo Afonso Prado,
comandante do 39º Batalhão
de Polícia Militar do Interior.
Para o Tenente-coronel
Marcelo Prado, “a função do
comandante, além de cobrar
produtividade, é a de motivar
seus colaboradores, fazendo com que atinjam simultaneamente seus objetivos
pessoais e profissionais para
que possam prestar melhores
serviços”.
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São Vicente promove 1º Fórum
Regional de Compras Públicas
Empresários terão a oportunidade de conhecer as
maneiras eficazes de se entrar no mercado licitatório e
com isso alavancarem seus negócios. São Vicente foi a
cidade escolhida para ser a anfitriã do 1º Fórum Regional
de Compras Públicas, que acontece no dia 23 de maio,
às 8 horas, na Câmara Municipal (Rua Jacob Emmerich,
1195 – Parque Bitaru). O evento é promovido pela empresa Forseti Tecnologia em Licitação, em parceria com a
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Relações do Trabalho (SEDECT). As inscrições são
gratuitas e podem ser realizadas no site www.elicitacao.
com.br/forum.
Sucesso em outras cidades como Guarulhos e Recife,
o Fórum Regional de Compras Públicas vai reunir as principais lideranças e especialistas sobre o tema Licitações
Públicas, tanto da Administração Pública, como Privada e
apresentar as vantagens de realizar negócios com o Governo, reunindo os principais palestrantes sobre o tema.
Além disso, o Fórum possibilitará a análise dos principais
pontos e o futuro das Licitações em nossa região, com
a apresentação de dados estatísticos de situações que
deram certo em outras cidades.
O evento contará com a participação do prefeito Pedro
Gouvêa; da secretária da Fazenda, Miriam Cajazeira; do
subsecretário estadual de Empreendedorismo e da Micro e
Pequena Empresa, Roberto Sekiya; do consultor especialista
em Licitações Públicas, Ricardo Dantas; do presidente da
Comissão Especial de Vereadores que trata Desenvolvimen-
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Apartamentos
são entregues no
Tancredo Neves

O governador Márcio França esteve em São Vicente,
juntamente com outras autoridades estaduais e municipais
realizando o sonho de 280 famílias

to Econômico, Alfredo Moura, além de representantes da
administração pública e outros licitantes convidados.
De acordo com o secretário da SEDECT Jorge Luiz Soares de Moura, o evento tem como público-alvo, grandes e
pequenos empresários, microempreendedores da Cidade
e região, além de representantes de órgãos públicos que
realizam suas compras por meio de processo licitatório. “A
ideia é apresentar a opinião de todas as partes envolvidas
em processos licitatórios para fortalecer ainda mais as compras públicas e estimular o empreendedor local a participar
de licitações e ter um bom retorno financeiro com isso”.

Duzentas e oitenta famílias realizaram o sonho
da casa própria no último dia 27 de março. Na
ocasião, o governador de São Paulo, Márcio França,
o prefeito Pedro Gouvêa, autoridades estaduais e
municipais entregaram as chaves dos apartamentos
das unidades pertencentes aos lotes 10 e 14 do
Conjunto Habitacional Tancredo Neves.
Com isso, ficam concluídas as entregas de
unidades na parte vicentina do conjunto. Cada
apartamento possui 45,02 m², dois quartos, sala,
cozinha, banheiro e área de serviço, com piso de
cerâmica em todos os ambientes. Os prédios contam com revestimento, protegendo a estrutura.
Além disso, os empreendimentos são equipados
com infraestrutura completa, pavimentação, redes de água, esgotamento sanitário, drenagem e
energia elétrica.
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Alckmin deixa governo
e Márcio assume
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Vendas crescem no
primeiro trimestre
No primeiro trimestre de 2018, as
vendas no comércio paulista tiveram
uma alta de 4,5%, resultado extremamente positivo, se comparado ao
mesmo período de 2017, quando o
comércio registrou uma baixa de 3,8%.

Os números são do Balanço de Vendas
da Associação Comercial de São Paulo
(ACSP). Um dos principais fatores pelo
número foi a aquisição de itens de
maior valor, como eletrodomésticos,
comprados a crédito.

Regina do Carmo, ao lada da primeira-dama do Estado,
Lúcia França e do ex-governador Geraldo Alckimin

Em solenidade concorrida, do
anúncio da saída do governador Geraldo Alckmin (PSDB), ocorrida no dia
6 de abril, para se dedicar à sucessão
presidencial, Márcio França assume o
Governo do Estado até o final do ano,
com o objetivo de buscar a reeleição
para o cargo.
Ao assinar o termo de posse e fazer
o juramento à Constituição, o governador discursou na tribuna de honra

do Legislativo e ressaltou a tradição e
a longa trajetória dos paulistas, que
sempre contribuíram com o país nos
momentos mais decisivos da história.
Dada a importância da ocasião, a
presidente Regina do Carmo esteve
presente representando os comerciantes de nossa cidade e também
destacou com entusiasmo o fato de
um vicentino governando o mais importante Estado da nação.

São Paulo tem bons
índices de segurança
Dados preliminares do Datasus, relativos a
2016, apontam que o estado de São Paulo é o
único em todo país que possui taxa de assassinatos dentro do nível considerado “aceitável” pela
Organização Mundial da Saúde (OMS). O índice
paulista, de 9,5 mortes violentas a cada 100 mil
habitantes, é 2,7% menor do que o registrado
em 2015. Fica, além disso, bem abaixo do valor
registrado para o Brasil todo, de 28,1 homicídios
por 100 mil habitantes.
O bom resultado acompanha a tendência

registrada no estado desde os anos 2000. Entre
o início do século e 2016, a queda no número
absoluto de homicídios foi de 73%. Os dados preliminares do Datasus apontam para 4.238 mortes
violentas no último ano do intervalo – número
bem inferior aos 15.641 do início do período. Em
outras regiões do país, por outro lado, os demais
crimes se somam, na maior parte dos estados, a
um aumento no número de assassinatos. Segundo
os dados preliminares do Datasus, quase 58 mil
pessoas morreram em todo o Brasil em 2016.
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Audiência do novo Plano Diretor
é realizada na Associação Comercial
A segunda audiência pública para debater o
novo Plano Diretor foi realizada no último dia 7 de
maio, em nossa sede. Foi uma grande oportunidade
para o empresário discutir e tirar suas dúvidas sobre
a proposta que tem como objetivo organizar o Município para os próximos anos.
As ideias apresentadas mostrarão o quanto o
planejamento pode trazer novidades significativas
para o Município. No setor portuário, por exemplo,
o intuito é atrair terminais offshores e estaleiros.
No turismo, fomento da hotelaria e gastronomia.
Já no âmbito industrial, o texto prevê a instalação
de indústrias, especialmente na Área Continental.
Pela proposta, a Cidade passará a ser subdividida em 19 macrozonas e três macroáreas. Após as
audiências públicas, o projeto seguirá para votação
da Câmara Municipal. Se aprovado, a Prefeitura inicia
as discussões da Lei de Uso e Ocupação do Solo.
Ainda há a oportunidade de participar em
outros encontros. No dia 14, na Emef Luiz Pinho, na
Av. José Singer, 369, Humaitá; dia 21, na Emef Pastor

Joaquim Rodrigues, na Av. João Francisco Bensdorp,
301, Cidade Náutica; Dia 28, na Emef Francisco
Martins dos Santos, Rua Doutor Donald A. Kelman,
255, Jardim Rio Branco; Em junho, dia 4, Emef União
Cívica Feminina, Praça Rui Barbosa, s/n°, Parque São
Vicente; Dia 11, na Câmara Municipal, Rua Jacob
Emmerich, 1.195, Parque Bitaru.

Pela proposta, a Cidade passará a
ser subdividida em 19 macrozonas e
três macroáreas. Após as audiências
públicas, o projeto seguirá para
votação da Câmara Municipal

Sebrae disponibiliza
cursos on-line gratuitos
Hoje em dia, com menor diferenciação entre
os produtos e maiores pressões dos clientes e da
concorrência, o trabalho torna-se cada vez mais
difícil e complexo. Independentemente do tamanho
e do ramo de atividade do negócio, é preciso ser
mais profissional e criativo para ter a preferência
dos compradores.
Uma das formas de se atualizar é buscar os
cursos gratuitos oferecidos pelo Sebrae. Entre as
soluções educacionais estão oficinas por celular,
jogos, minicursos, vídeos, ebooks, e podcasts. A
ferramenta ajuda para quem quer abrir um negócio
ou já tem um e deseja melhorar.

O sucesso dos negócios não dependem somente da apenas da oferta de bons produtos e
serviços, mas do gerenciamento de gastos, lucro,
investimentos, colaboradores e clientes. Para isso,
o Sebrae ainda disponibiliza planilhas que facilitam
a gestão empresarial.
Curse como controlar as finanças, fazer planejamento, lidar com fornecedores e muito mais.
Planejando e administrando suas vendas, sua
empresa terá grandes oportunidades no mercado
empresarial.
Acesse o site www.sebrae.com.br ou visite a
unidade da Baixada Santista.

SEBRAE - Serviço Apoio As Micros Empresas São Paulo
Av. Washington Luiz, 176 - Vila Matias, Santos/SP
Telefone: (13) 3208-0010
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São Vicente realiza 5º Festival Gastronômico
Com objetivo de fomentar a gastronomia cultural
e incentivar o turismo, a Secretaria de Turismo (Setur),
com apoio da Associação Comercial, promove o 5º
Festival Gastronômico de São Vicente, que vai de 1 a
31 de maio.
Os 37 estabelecimentos participantes oferecem ao
público pratos típicos variados da Cidade e região pelo
valor fixo de R$ 49,90. As iguarias servem para duas
pessoas. Não precisa reserva com antecedência.
O cardápio conta com massas, comida japonesa
e chinesa, comida mexicana, lanches, petiscos, pizza,
sobremesas e variadas carnes. O público pode conferir
mais informações na página do evento no Facebook:
Festival Gastronômico de São Vicente.

Pesquisa aponta
importância do
Dia da Mães
De acordo com pesquisa realizada
pela Associação Comercial de São Vicente
(ACIESV) a estimativa é de que o valor dos
presentes do Dia das Mães deste ano varie
entre R$ 50 e R$ 100, com 70% da pessoas
optando pelo maior valor em razão do significado especial da data.
O que os consumidores mais procuram
são artigos de vestuário (43%), perfumes e
cosméticos (26%), joias e relógios (10%) e
jantares e almoços (9%).
Comerciantes devem ficar atentos na
hora de oferecer promoções voltadas à data,
pois 55% dos entrevistados consideram os
preços um fator decisivo.
Diferenciais, inovação e novas tendências também são campos a serem levados
em consideração. Outro fator importante
para a economia da cidade está no fato de
mais de 65% dos consumidores optarem
pela compra à vista.

Cesar Morgado/PMSV
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