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As fotos e poesias de artistas vicentinos estarão expostas na sede da ACIESV até o fim deste mês

MOSTRA DE FOTOGRAFIA E POESIAS
é realizada na sede da ACIESV

Na noite de 19 de outubro, a Associação Comercial, Industrial e Empresarial de São
Vicente em parceria Academia Vicentina de Letras, Artes e Ofícios abriu oficialmente
a exposição Pessoas, Poesias e Paisagens. Com fotos do fotógrafo Gilberto Grecco e
poesias de Oswaldo Névola Filho, a mostra tem o objetivo de promover um olhar diferenciado para o cotidiano vicentino.

O material pode ser conferido até o final de novembro, no hall de entrada da ACIESV.
A visitação, que é gratuita, acontece de segunda à sexta-feira, das 8 às 18 horas. “Esta é a
segunda parceria que realizamos com a Academia. Muitas outras virão, porque acreditamos
ser de extrema importância não só valorizar o artista vicentino, mas também investir na
cultura da nossa população”, afirma a presidente da entidade, Regina do Carmo.

A Associação Comercial de São Vicente fica na Rua Jacob Emmerick, 1238, no Centro. Outras informações podem ser conferidas pelo telefone (13) 3569-2910.

Oficina do Sebrae ensina técnicas de
planejamento eficaz para empresas
Na manhã de 26 de outubro, a Associação
Comercial de São Vicente, em parceria com
o Sebrae Baixada Santista, realizou a oficina
Planeja Fácil. O evento, que aconteceu na sede
da entidade, serviu para auxiliar comerciantes
e empresários da cidade na melhor forma de
planejar seus negócios.
“Aprendemos que observar, priorizar e
decidir sobre ações, recursos, tempo e custo
do empreendimento podem ser medidas mais
claras quando desenhadas em uma ferramenta
adequada, como a que nos foi apresentada”, explicou o diretor da ACIESV, Washington Romão.
Os presentes no evento aprenderam a

ä

Com duas lojas na
cidade, Sodiê Doces
pode abrir a terceira
PÁGINA 4

ü

Os participantes aprenderam que com uma ferramenta adequada e aplicação
das medidas ensinadas podem gerir suas empresas com mais eficácia

colocar em prática as técnicas ensinadas e descobriram que com um plano de ação, controle

dos indicadores de entrega e resultados, a gestão
da empresa será ainda mais eficaz.

Seis associados são
eleitos vereadores
em São Vicente
PÁGINA 4 e 5
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REGINA DO CARMO
Presidente da ACIESV

Esperança de que
dias melhores virão

Faltam menos de 60 dias para o ano terminar. Esta é a época em que
muitos começam a refletir sobre o que não fizeram ao longo do ano. É quando
vem, muitas vezes, aquele sentimento de que a vida corre e não conseguimos
acompanhar como desejávamos. Mas, para mim, este final de ano tem trazido
a sensação de renovo. A esperança de que dias melhores estão por vir.
Talvez este sentimento se deva porque passamos, toda a população brasileira e, especialmente os vicentinos, por um período difícil. Foram muitos os
desafios que enfrentamos em 2016 e sabemos que mais coisas ainda podem
acontecer. Contudo, sei que me dediquei ao máximo para fazer cumprir o
planejamento do início do ano.

À frente da Associação Comercial de São Vicente me empenhei, junto com
os demais diretores e colaboradores da entidade, para oferecer o melhor não
apenas para os associados, mas para a sociedade vicentina em geral. Foram
muitos os cursos e palestras realizadas pela instituição, assim como o envolvimento com questões da cidade.
Como instituição forte e representativa, não poderia ficar presa só no que
diz respeito aos comerciantes e empresários filiados. A sociedade precisa de
nosso apoio e contribuição, assim como precisamos da comunidade. Tem sido
um ano em que as parcerias serviram e servem para fortalecer São Vicente.
Os resultados das ações realizadas já estão sendo colhidos. Mas sabemos
que muito ainda está por vir. Afinal, este foi o ano em que lançamos sementes
em solos férteis e, no tempo adequado, elas germinarão.
Faltando apenas dois meses para o fim do ano, acredito que ainda teremos
muitos desafios pela frente, mas temos carga suficiente para enfrentar cada um
e vencer. Afinal, aqui cabe aquela máxima, de que juntos somos e podemos mais.

Métodos contraceptivos
da mulher é tema de
palestra na ACIESV

A PALESTRA, EM APOIO AO OUTUBRO ROSA, fez parte da programação da
2ª ação do núcleo de beleza do Projeto Empreender
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ATENÇÃO PARA OS NOSSOS E-MAILS
SCPC | (13) 3569-2900
FALE COM A ACIESV scpc@acesaovicente.com.br
PRESIDENTE
COBRANÇA/MENSALIDADE
presidencia@acesaovicente.com.br
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wilians@acesaovicente.com.br
comercial@acesaovicente.com.br

Em apoio ao Outubro Rosa, a Associação
Comercial de São Vicente em parceria com
o Projeto Empreender Beleza realizou palestra gratuita com o médico Gerson Aranha.

“Métodos contraceptivos e saúde da mulher”
foi o tema ministrado no salão de reuniões
da entidade.
Na ocasião, os participantes puderam
conhecer mais sobre como utilizar a camisinha
feminina e outros métodos contraceptivos.
O médico também alertou sobre o câncer
de mama e formas de prevenção da doença.
A palestra fez parte da programação da
2ª Ação do Núcleo da Beleza, realizada em
18 de outubro.
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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
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
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Tenpus - Treinamentos
Rua João Ramalho, 803 - 7° andar
Conj. 72/73 - Tel.: (13) 3021-9772
www.tenpus.com.br

Diretoria da ACIESV pede
ACESSIBILIDADE NO COMÉRCIO

Prepara Cursos
Av. Antonio Emmerich, 9
Vila Cascatinha - São Vicente - SP
Tel: (13) 3304-8641
Instituto Mix de Profissões (50%)
Praia Grande - Tel.: (13) 3495.9790
São Vicente - Tel.: (13) 3395.5474
www.institutomix.com.br
Escola Fisk (20%)
Avenida Presidente Wilson, 1.146
Tel: (13) 3468.2934
www.fisk.com.br
C.C.B.E.U. – Centro Cultural
Brasil Estados Unidos (30%)
Avenida Presidente Wilson, 65
Avenida Azevedo Sodré, 101
Tel: (13) 4009.3293 / 3324.3089
www.ccbeunet.br
YES! São Vicente
Av. Pres. Wilson, 435
Tel: (13) 3467-5852

Em ofício enviado em outubro à Associação Comercial, Industrial e Empresarial
de São Vicente (ACIESV), a diretoria do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência
de São Vicente (Comdef) questionou sobre
a falta de acessibilidade no comércio local,
além da ausência de carrinhos motorizados
em mercados e hipermercados da cidade.
O documento também solicitava informações sobre os elevadores que estão
parados por falta de manutenção em
muitas lojas e prédios comerciais, além
da inexistência de provadores e banheiros
adaptados. A diretoria ainda questionou
sobre a falta de divulgação de empregos
direcionadas às pessoas com deficiências.

O ofício causou grande preocupação
na diretoria da ACIESV, que imediatamente
enviou circular aos seus associados pedindo que os comerciantes locais sejam parceiros nesta causa e adotem as providências necessárias em seus estabelecimentos.
“A deficiência não impede que essas
pessoas sejam consumidoras e trabalhadoras como as outras. Elas solicitam apenas
que seus direitos sejam atendidos, a fim
de poder se inserir com dignidade em
nossa sociedade. Suas petições são justas
e vamos batalhar ao seu lado para que o
nosso comércio seja totalmente adaptado“, revelou Regina do Carmo, presidente
da ACIESV.

S.O.S. Computadores (20%)
Av. Pres. Wilson, 1.501
Tel: (13) 3467.2496
www.sos.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
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Dr. José Eduardo
Médico e filho do ex-vereador Dr. José Eduardo Otoni, o novo edil afirma que trabalhará
mais pela saúde, mas sem deixar de lado a educação, segurança e o social. “Mas os principais pontos que vamos começar a lutar são pelas creches e para acabar com o lixo que está
espalhado na cidade”, ressalta.
Ele, que foi eleito com 2016 votos, diz que o objetivo inicial dos novos vereadores é resgatar o município. “Temos muito trabalho pela frente, mas contamos com um câmara bem
jovem e acreditamos que a dinâmica será outra, diferente da que a cidade está acostumada.
Isso será importante para que São Vicente evolua em todos os setores”, acredita.
Com experiência em saúde da família, o médico revela que tem bastante novidades nesta
área e que irá trazer essas novidades para a cidade, além de fazer fiscalização intensa nas
Unidades Básicas de Saúde e no Programa de Saúde da Família.

Seis associados são
eleitos vereadores
em São Vicente
Pedro Zebrão
Com comércio firmado há 26 anos no Jockey Clube, Pedro Zebrão foi eleito com 1300
votos e projeto de cobrar e fiscalizar a prefeitura em todos os setores. “Nosso maior
desafio é colocar a saúde em dia, depois cuidar da educação e pavimentação das ruas,
que estão muito esburacadas”, afirmou.
Ele ainda disse que todos os problemas da cidade refletem no comércio local. “Comerciante também sofre com as condições da cidade, por isso vamos trabalhar em busca
de parcerias que beneficiem São Vicente em todas as áreas”.
Segundo Zebrão, os comerciantes serão favorecidos na medida em que as condições
gerais do município forem melhorando.

NOV 2016

Adilson da Fa

Eleito com 2651 votos, Adilson da
todas as áreas, o que fará com que os
mais de quatro décadas de experiência
forte voltado para esta questão.
“Como estou há 44 anos atrás de
minha atuação no legislativo trabalha
população, ao lado da educação”, disse
Ele explica que seu plano é criar pro
pulação nestas áreas, além de fazer um t
“Estes setores são fundamentais para o d

Dos 15 vereadores vicentin

tubro, 11 são novos e 10 farão

Legislativa Municipal. Desses, s

empresários filiados à Associaç

cente. A eleição de Adilson da F

Dr. José Eduardo, Higor Ferrei

Felipe Rominha promete maior
comércio e à entidade.

Apesar de só tomarem posse

edis já estão se reunindo regula

Higor Ferreir

Resgatar o comércio forte que São
objetivo deste vereador, eleito com 31
de obra, trabalhar por qualificação pro
dentro do poder público”, afirma.
Para isso, Higor diz que parcerias s
mentício, é importante deixar de lado a
o executivo e a iniciativa privada, a fim
“O primeiro passo que temos que
nada. Depois temos que voltar nossos
dar condições das mães voltarem a tra
na qualificação profissional do vicentin
Tudo isso junto fará com que a cidade
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armácia

Farmácia afirma que São Vicente está precária, em
vereadores tenham muito trabalho pela frente. Com
a na área da saúde, ele revela que fará um trabalho

HOMENAGEM

Gustavo
Palmieri

um balcão, atendendo a comunidade, vou enfatizar
ando pela saúde – que é a necessidade principal da
e.
ojetos de leis que visam amenizar o sofrimento da potrabalho intenso que incentive o comércio e o turismo.
desenvolvimento econômico de São Vicente”, finalizou.

nos eleitos em 2 de ou-

conversas. O objetivo é iniciar esta nova etapa legislan-

o sua estreia na Câmara

do, não por partidos – como afirmaram os entrevistados

seis são comerciantes e abaixo, mas pelo município.

ção Comercial de São Vi-

Sobre o grande número de novos vereadores, os

Farmácia, Pedro Zebrão, associados eleitos para a casa de leis afirmaram, em

ira, Gustavo Palmieri e

unanimidade, que a renovação da Câmara foi a resposta

r representatividade ao do povo, que anseia por mudanças e melhorias.
Eles ainda acreditam que ao trabalhar pelo todo, re-

e em janeiro de 2017, os

vitalizarão o comércio vicentino e, como consequência,

armente para alinhar as

voltarão a aquecer a economia da cidade.

ra

o Vicente tinha até poucos anos. Este será o principal
190 votos. “Precisamos resgatar a qualidade da mão
ofissional e incentivar a participação do empresariado

serão essenciais. Na visão do empresário do setor alias brigas políticas e buscar a união entre o legislativo,
m de resgatar a cidade.
e dar é cuidar da saúde, pois sem saúde não temos
s olhos para as creches, abrindo mais unidades para
abalhar. Também precisamos investir em empregos e
no, para então partir para o investimento em turismo.
volte a crescer”, finalizou.

Para este novo vereador, eleito com
4101 votos, a meta principal do próximo
ano deve ser trabalhar em conjunto entre
o legislativo e o executivo de forma a
colocar a cidade em ordem. Para isso,
segundo afirma, é essencial que a câmara
comece a agir o quanto antes e por isso
defende que não haja o habitual recesso
de janeiro.
“Precisamos arregaçar as mangas
e trabalhar para limpar a cidade, fazer
serviço de zeladoria em São Vicente para
tirar o lixo do município”, disse. Segundo
ele, este primeiro passo já dará uma boa
revitalizada na cidade e contribuirá para
revigorar, também, o comércio vicentino.
Palmieri, que é veterinário e já faz
um trabalho forte em defesa do bem
estar animal, promete levar essa causa
para a câmara. “A ideia é criar a coordenadoria de proteção animal, fazer feiras
de adoções permanentes e reabrir os
serviços de Zoonoses do município, além
de levar este mesmo serviço para a Área
Continental”, revela.
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Felipe
Rominha
Nascido no comércio, este vereador
– eleito com 2841 votos, acredita que
2017 será o ano da renovação em São
Vicente. Isto porque, como enfatiza,
a cidade quebrou um ciclo vicioso ao
eleger 11 novos edis. “Estou bastante
otimista pelo que virá. Vamos trabalhar
para ter uma cidade melhor, dar uma
injeção de ânimo na população”, disse.
Segundo ele, a proposta é tirar o
município da UTI, cuidando de dois itens
prioritários: saúde e saneamento. “Vamos
fazer um forte serviço de zeladoria, a fim
de limpar a cidade do lixo. Neste momento,
São Vicente vive a pior gestão de todos os
tempos, mas vamos trabalhar em unidade
a fim de reverter essa situação”, afirma.
Rominha ainda diz que fará um forte
trabalho social, com a meta de erradicar
a população de rua. “Vamos batalhar
para ressocializar estas pessoas e aqueles
que são de fora, reintegrar à sua cidade
de origem. Ainda farei um trabalho intenso no esporte – que servirá para resgatar
as pessoas, tirando as crianças das ruas,
da marginalidade e dando-lhes como
referências atletas de sucesso”, finaliza.
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Alunos do campus da
UNESP participam de
reunião do CONSEG
Os participantes puderam conhecer o
trabalho que o IPEM tem desenvolvido

Delegado do IPEM fala
sobre a fiscalização do
órgão para associados
Luís Antonio Godinho, delegado regional
do Instituto de Pesos e Medidas (IPEM), esteve
na sede da Associação Comercial de São Vicente
apresentando o trabalho da instituição para os
associados da entidade. A conversa aconteceu
após a Assembleia Geral Extraordinária, realizada
na noite de 19 de outubro.
Para o delegado, a reunião foi bastante produtiva, pois pôde esclarecer para os comerciantes
o trabalho que o IPEM tem desenvolvido e ainda
tirar algumas dúvidas dos presentes. Ele também
deixou na ACIESV cartilhas com orientações para
os comerciantes. O livreto é bem ilustrativo e de

fácil linguagem.
Como é feita a fiscalização e como o fiscal se
apresenta foram algumas das questões surgidas
durante a reunião. Godinho também esclareceu
aos presentes como balanças, bombas de combustíveis e outros instrumentos de medir são
fiscalizados; além de falar sobre a importância
de que os produtos certificados tenham selo
do IMETRO.
“É de extrema importância que nossos
comerciantes fiquem a par deste assunto.
Muitos são multados por desconhecer como
atua o IPEM. A informação é a arma principal
para combater as infrações. Por isso, convido os
nossos associados a irem até a sede da ACIESV
para retirar, gratuitamente, a sua cartilha”, disse
Regina do Carmo, presidente da entidade.

_

CURSOS & PALESTRAS

05 E 06 DE DEZEMBRO

• CURSO DE MANIPULAÇÃO
Palestrante: Erivelto Mello
Local: ACIESV
Av. Jacob Emmerich, 1238, Centro
Inscrições:
(13) 2101-2868
ou (13) 3569-2910
Investimento:
Associados: R$ 30,00
Não-Associados:
R$ 100,00

Conseg ouviu dados sobre a violência em
torno do campus, no Parque Bitarú

Na noite de 13 de outubro, alunos de Ciências Biológicas da Unesp (Universidade Estadual
Paulista) participaram de reunião do 1° Conselho
de Segurança Pública da Cidade (CONSEG), realizada na sede da Associação Comercial de São
Vicente. Durante o evento, eles apresentaram
uma pesquisa contendo o número de roubos,
furtos e assédios na região do campus, localizado
no Parque Bitarú.
Os dados, coletados pelos universitários, são
alarmantes. Das 300 pessoas entrevistadas, mais

de 90 já foram vítimas da violência na região. “Isto
equivale a 1/3 da população da universidade”,
explicou o estudante Sérgio Alves Júnior.
O objetivo da pesquisa foi apresentar o
problema para a sociedade, além de cobrar
soluções dos representantes das Polícias Militar,
Civil, Guarda Municipal e Exército, presentes no
encontro. “Vamos conhecer essas demandas
e imediatamente agir e reagir da forma que é
esperada pela sociedade”, disse o Coronel da PM
Ricardo Ferreira de Jesus.

• 1° CONSEG | 10/11 - 19 horas | Reúne-se toda segunda quinta-feira do
mês na Sede da ACIESV | Rua Jacob Emmerich, 1238, Centro
• 2° CONSEG | 29/11 - 19 horas | Reúne-se toda última terça-feira do mês no SEST/SENAT
• 3° CONSEG | 8/11 - 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
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Com duas lojas na cidade,
Sodiê Doces pode abrir a
terceira unidade em 2017
Com duas unidades em São Vicente, a Sodiê
Doces é sucesso absoluto no município. De propriedade de Flávio Ramos Brogio, as franquias
refletem a qualidade do negócio na cidade. “A
primeira loja foi aberta há quatro anos, no Centro da cidade. O empreendimento foi tão bem
aceito que há seis meses, inauguramos a segunda
unidade, no Itararé”, conta Lidiane Silva Salina,
esposa de Flávio.
A Sodiê vai na contramão da crise, isso
porque a marca preza pela qualidade, tanto nos
produtos quanto no atendimento ao cliente.
“Aqui oferecemos o melhor e o brasileiro é

exigente quando se trata do ramo alimentício.
Prova disso, é que temos as lojas sempre cheias.
As pessoas vêm para degustar nossas delícias, se
reunir com amigos e até utilizam nosso espaço
para reuniões de negócios”, disse.
Lidiane afirma que a aceitação na cidade
foi tamanha, que já planejam abrir a terceira
unidade da doceria no município. “Talvez no
meio do ano que vem tenhamos mais novidades
sobre isso”, revela.
Com 15 funcionários, a maior franquia de
bolos artesanais do País oferece bolos inteiros e
em pedaços, além de café goumert.

Parceria entre a ACIESV e os Correios
beneficiará os comerciantes
No próximo dia 16 de novembro, Rogério
Martins, gerente do Correio da Praça Coronel Lopes,
estará na sede da Associação Comercial de São
Vicente apresentando aos associados da entidade
o Cartão Correios Fácil. A conversa acontecerá às 20
horas, após reunião mensal de diretoria.
O Cartão Correios Fácil é um produto que
promove vantagens exclusivas para os comerciantes e empresários. Ele oferece preços diferenciados, créditos de pagamentos e atendimento
rápido. “É uma solução que visa facilitar a gestão
dos negócios, fazendo toda a diferença para que
as micros e pequenas empresas ganhem mais
força”, afirmou o gerente.

O Cartão
Correios Fácil

Os interessados em obter o Cartão Correios
Fácil devem ir a qualquer agência dos Correios,
levando os dados de sua empresa, junto com o
contrato social para realizar o cadastro.
Para obter mais informações, entre
em contato pelo telefone (13) 3569-2910.

Lidiane Salina, gerente da Sodiê em
São Vicente, na loja do Itararé

A unidade 1 da Sodiê fica na Rua Jacob Emmerick, 377, no Centro. A segunda
loja fica na Rua Onze de Junho, 96, no Itararé. Outras informações podem ser
obtidas pelo telefone (13) 3304-7337 ou pelo site www.sodiedoces.com.br.

2ª ação do Empreender Beleza
é realizada na cidade
Em 18 de outubro, o Projeto Empreender Beleza
- realizado por meio de parceria entre a Associação
Comercial de São Vicente, Sebrae e Facesp (Federação das Associações Comerciais do Estado de São
Paulo) realizou sua segunda ação no município. O
evento aconteceu na sede da ACIESV e resultou em
vários atendimentos na área de estética, além da
exposição e comercialização de produtos diversos.
Nesta edição, a ação contou com a participação de equipes dos salões Extravagance,
D,Mellos Coiffer e Salão da Roberta. Também
participaram a Alkimia da Beleza; Juliana Aquino,
com arte em unha; Samantha Cecci, com depilação, estética e massoterapia; Suelen Hair, fazendo

Ação cumpriu o
papel proposto

arte em cabelos; e o salão escola Evolution.
Para Márcia Custódio, coordenadora do projeto, a intensa procura pelos serviços oferecidos
com preços diferenciados, cumpriu o objetivo
do dia: divulgar os salões e serviços envolvidos,
assim como seus profissionais.
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Helbor Offices

é inaugurado em São Vicente

A massouterapeuta Samanta Cecchi abriu seu espaço após
ingressar no núcleo de beleza do Projeto Empreender

Diretores da ACIESV reuniram-se com os da Abyara e os coordenadores
do projeto para celebrar o lançamento do empreendimento n cidade

O Helbor Offices fica na Rua XV de Novembro, 576 (entrada na Rua Benjamin Constant, 61), no
Centro. Outras informações podem ser obtidas no site www.helbor.com.br/officessaovicente
Parte da diretoria da Associação Comercial de São Vicente
prestigiou, na noite de 27 de outubro, a inauguração do Helbor
Offices – o maior empreendimento vertical destinado à salas
comerciais da cidade. O prédio, que pode ser visto por todos os
lados do município, é um marco na história comercial vicentina.
“São Vicente entra numa nova fase comercial com a inauguração deste empreendimento. Acredito que ele irá contribuir
muito com o desenvolvimento de nossa região”, disse Regina
do Carmo, presidente da ACIESV.
O local, que conta com 472 salas de 45 m2, 26 andares –
sendo sete de estacionamento, já está 50% comercializado.
“É certo que este empreendimento irá trazer muitos negócios
para a cidade, além de alavancar o centro vicentino. E isto é
de extrema importância, pois coloca São Vicente num novo

Como criar
uma página
empresarial
no Facebook
foi tema de
capacitação

patamar social na região”, afirmou a presidente.
Regina foi ao evento acompanhada do vice-presidente da
entidade, Alcides Antonelli, dos diretores Ana Cristina Ferraz
e Donizetti Tavares, além dos colaboradores Willians Costa e
Márcia Mendes.
No Helbor, a equipe foi recepcionada pela gerente do
projeto, Sandra Poderosa; pelo incorporador, Rodrigo Afonso;
e pelo corretor Edyval Santos. Também marcaram presença
no lançamento do empreendimento, os diretores da Abyara,
Renato Saraiva, Ronaldo Roldão e Flávio Barros.
“Estamos de portas abertas para receber os filiados da Associação Comercial de São Vicente. Fazemos questão que venham
conhecer o empreendimento para entender o que ele pode
significar para a história econômica da cidade”, disse Poderosa.

Na manhã de 17 de outubro, a Associação
Comercial de São Vicente, em parceria com
o Sebrae Baixada Santista, realizou a Oficina
“Como criar uma página empresarial no Facebook”. Voltada para comerciantes e proprietários das marinas da cidade, a capacitação foi
realizada na sede da ACIESV.
O curso teve como objetivo apresentar o
passo a passo para criar uma fanpage na rede social de maior acesso no mundo. O evento ainda
possibilitou aos presentes conhecimentos eficazes para inserir seus negócios no mundo virtual.
“Para vender na internet é importante
conhecer o cenário atual e a maneira como tem
evoluído. Além disso, distinguir as principais
ferramentas e como elas podem contribuir para
potencializar este canal é essencial”, explicou
consultor de Marketing do Sebrae, César Ossamu, durante a aula.
Na Oficina também foram apresentadas

Projeto Empreender
ajuda empresários
deixar a informalidade
Lançado há pouco mais de seis meses, o Projeto Empreender
está trazendo grande retorno aos envolvidos. Este é o caso da
massoterapeuta Samantha Cecchi. Quando ingressou no núcleo
de beleza de projeto, era apenas uma prestadora de serviços
estéticos faciais e corporais. Atendia sua clientela em casa e num
box no Centro. “Com o projeto, vi que precisava ter um espaço
adequado para trabalhar. Não dava mais para fazer massagem ou
depilação num box. Vi que isso precisava ser mudado rapidamente
se eu quisesse evoluir profissionalmente e foi o que fiz”, relata.
Há cerca de um mês, Samantha inaugurou sua sala e já pode
atender os clientes com a privacidade e adequação que o trabalho
exige. “Mexer com o corpo humano é muita responsabilidade e
aprendi que não posso fazer isso em qualquer lugar. Aqui o cliente
se sente mais à vontade e relaxado para o tratamento terapêutico ou estético que busca”, revela. A profissional, que também
trabalha com designer e micropigmentação de sobrancelhas,
faz shiatsu, terapia com pedras quentes, drenagem linfática e
modeladora, além de massagem relaxante, afirma que o novo
local já tem lhe trazido novos clientes.
“Estou perto da Associação Comercial e da Câmara dos
Vereadores. Isto é uma referência boa, porque os profissionais
que trabalham nesses prédios já estão vindo nos procurar”, diz.
Além desses novos clientes, Samantha revela que o Empreender
tem lhe rendido uma boa clientela e muitos amigos. A massoterapeuta, que atende de segunda à sábado, das 8 às 18 horas, está
dando desconto de 10% em qualquer serviço para associados,
funcionários e colaboradores da ACIESV, além de seus familiares.
O Espaço Samantha Cecchi fica na Rua Jacob Emmerich,
1074. Informações podem ser obtidas pelo telefone (13)
3043.1041 ou (13) 97411.6844. Ela também pode ser encontrada na internet, pelo endereço www.facebook.com/
samanthadepilacaosv

A aula oportunizou conhecimentos eficazes para que os
participantes possam inserir seus negócios no mundo virtual

as características do Facebook no universo das
redes sociais, conceitos e expressões essenciais
desta mídia social, além do alcance de uma
página empresarial.
“Esta aula foi uma oportunidade de reunir

as informações necessárias para que os empresários e comerciantes vicentinos possam
se relacionar com o público utilizando a rede
social”, disse Regina do Carmo, presidente
da ACIESV.

