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Além da parceria com a Unimed, associados passam agora a contar com os 
serviços da Laboratório de Análises Clínicas Cellula Mater

A mais recente parceria da Associa-
ção Comercial, Industrial e Empresarial 
de São Vicente (Aciesv) com o Labora-
tório de Análises Clínicas Cellula Mater 
vai oferecer aos associados descontos 
nos exames laboratoriais.

Este novo convênio vai expandir os 
benefícios aos associados e facilitar o 
acesso ao bem-estar, somando aos ofe-
recidos na área da saúde pela parceria 
com a Unimed. 

Com atuação há 27 anos no mercado 

de análises de clínicas, o laboratório 
dispõe de cerca de 637 exames e vários 
perfis de check’ups. 

MATÉRIA COMPLETA
NA PÁGINA 3

Novo convênio médico

Os foliões já estão cur-
tindo o Carnaval 2020, e as 
expectativas por esse even-
to não atingiram somente 
aos que buscam diversão. 
Os empreendedores também 
aproveitam a data, mas, para 
faturar.

 A previsão de aumento 
nas vendas faz com que os 
comerciantes já adaptem 
seus estoques para atender 
o público. Alguns segmentos 
estão preparados para lucrar 
mais, agregar valor à marca e 
serem criativos lidando com a 
busca por produtos e serviços 
relacionados ao período. 

Os donos de pequenos 
negócios relacionados à fes-
tividade, como por exemplo, 
atuantes do ramo de ali-
mentação, bebidas, turismo, 
transporte e principalmente 
fantasias e acessórios, não 
perdem a oportunidade de 
potencializar suas vendas. 

A gerente administrativa 
da Dikas Modas, Luciana 
Sakai Santos, comenta sobre 
as expectativas do Carnaval 
“Se for igual ao ano passado 
será ótimo pois vendemos 
bastante. Acreditamos que 
se o aumento chegar a, pelo 
menos, 5% já estaremos bem” 
e também relata que a já está 
preparada para o evento: 

“Renovamos o estoque. Temos 
fantasias, acessórios de todos 
os tipos como tiaras e glitter 
e um diferencial que são as 
roupas masculinas para esco-
las de samba: calças brancas, 

chapéus. Sabemos que este 
ano terá mais bandas e isso 
nos anima”.

O Carnaval de São Vicente 
contará com 60 blocos e ban-
das que prometem levar agita-

Festa aquece mercado
fantasias e acessórios dão o tom

ção para as ruas e bairros do 
município. Com a vinda dos 
turistas, a cidade estará cheia 
e a alegria será generalizada, 
tanto para os foliões, quanto 
para os comerciantes.
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Oferte produtos novos
Observe os produtos mais 
comercializados neste 
período e esteja atento as 
tendências, o diferente é o 
que chama atenção.

Aposte em embalagens 
personalizadas
Caprichar em uma em-
balagem personalizada  
pode ser uma ótima saída. 
Se conseguir que ela 
tenha alguma utilidade 
para a folia, melhor ainda. 
A criatividade não tem 
limites nessa hora!

Esteja presente
Não deixe a data passar 
em branco: arregace as 
mangas, esteja presente 
nas redes sociais, tenha o 
portal atualizado. 
Vale até usar algum 
adereço diferente se o seu 
negócio comportar e per-
mitir essa possibilidade.

Fidelize clientes
O Carnaval é um ótimo 
período de vendas, porém 
também é um bom mo-
mento para fidelizar sus 
clientes. Ofereça motivos 
para que eles voltem no 
próximo ano.
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D I C A S  P A R A  L U C R A R
N O  C A R N A V A L

Posto Regional
completa 3 anos de 
atividades em SV

Desde a inauguração, 2.838 
empresas foram abertas. Serviço 
agiliza atendimento de abertura 
ou encerramento em até 48 horas.

ÚLTIMA PÁGINA
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O Posto Regional da Jucesp, que completou três anos de atividades 
em nossa sede, registrou a abertura de 2.838 empresas na Cidade. O 
serviço disponibilizado agiliza o atendimento de abertura, alteração 
e encerramento de empresas em até 48 horas. 

Esses números de aberturas são expressivos e, claro, não se pode 
alegar que somente com o Escritório essas empresas vieram a exis-
tir. Mas, temos certeza que contribuiu de qualquer forma para esse 
crescimento.

São ações como essas que muitas vezes as empresas não associadas 
não tem conhecimento da importância de uma representatividade. A 
cada dia damos passos importantes para o fortalecimento do associa-
do. Agora, fechamos uma nova parceria com o Laboratório Cellula 
Mater que oferecerá desconto de até 50% em exames.

Por isso nossas novas campanhas para atrair mais associados. 
Café da Manhã com Empresários e Boteco do Presidente visam, an-
tes de tudo, mostrar todas as ações, os serviços e os benefícios que 
tornam a entidade cada vez mais forte.

Quando os empresários Luis Carlos 
de Almeida Júnior e Reinaldo Lourenço, 
seu concunhado, pensaram em montar 
um negócio no ramo hoteleiro tinham 
como meta ter um diferencial na Cidade. 
Foi com essa proposta que nasceu o Deck 
Praia, localizado na Rua Jacob Emmeri-
ch, 845, no Centro.

O local segue o conceito hostel que 
é um tipo de hospedagem com foco em 
economia compartilhada, caracterizado 
pela socialização dos hóspedes que divi-
dem o mesmo ambiente. 

“Não há nenhum estabelecimento 
como este na cidade. É perfeito para quem 
deseja vir passear, ter um local e não quer 
pagar uma diária cara. Estamos trabalhan-
do com o valor de R$ 50,00 a diária, por 
pessoa, e pretendemos manter esse valor 
até o final do ano”, explica  Luis Carlos.

 Seu sócio Reinaldo Lourenço justifi-
ca a escolha pela Cidade: “Temos muito 
a crescer em São Vicente, estamos perto 
de tudo e o comércio do Centro é uma 
superpotência na Região”.

Além da hospedaria, dispõe a loja de 
conveniência Deck Bar que funciona ao 
lado do hostel. O local oferece produtos 
diversificados entre naturais e bebidas 
e busca atender, além dos hóspedes, o 
público em geral. 

Vip Elétrica
Luís Carlos também é proprietário da 

VIP Elétrica, desde 2004, localizada na 
Rua Campos Sales, 195, no Centro, com 
forte atuação no mercado de elétrica e 
assistência técnica autorizada de eletro-
portáteis, tornou-se a principal referêncial 
do segmento na Cidade. 

Da família aos negócios,
empresários trazem um novo 

conceito de hospedaria

Luís Carlos e Reinaldo Lourenço investiram na socialização de hóspedes

Resultados mostram 
fortalecimento e a importância 

da representatividade
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Associação Comercial firma convênio com o 
Laboratório Cellula Mater 

Recepção São Vicente

A Associação Comercial de São Vicente firmou 
convênio com o Laboratório de Análises Clínicas 
Cellula Mater para oferecer um benefício extra aos as-
sociados. A partir de ago-
ra será disponibilizado, 
gratuitamente, um cartão 
amigo que prevê até 50% 
de descontos nos exames 
laboratoriais nas unida-
des de São Vicente, Praia 
Grande e Santos.

O Laboratório é um 
dos mais renomados da 
Região, sendo reconhe-
cido no mercado pela sua 
qualidade nos serviços 
oferecidos, com certifica-
ções importantes que qua-
lificam os resultados de seus exames. 

Atualmente, a unidade de São Vicente é uma das 
maiores do grupo e conta com uma estrutura diferen-
ciada para oferecer aos pacientes muito conforto e pri-
vacidade. 

A estrutura de atendimento é dividida em: recepção, 
espaço de espera, salas de coleta individuais, espaço 
mulher, espaço homem, sala infantil lúdica (com óculos 
de realidade virtual e venoscópio), sala conforto (para 
exames com tempo maior de espera) e ainda uma copa 
que serve o dejejum para os pacientes após a coleta.

Para ter acesso a esse benefício, o associado preci-

sa preencher o formulário disponibilizado na sede da 
Associação e, após 30 dias, retirar seu cartão de bene-
fícios que não possui anuidade, mensalidade ou taxa de 

adesão.

História
O Laboratório de Aná-

lises Clínicas Cellula Ma-
ter foi fundado em 1992 
na cidade de São Vicente 
pelo biomédico, Dr. Carlos 
Eduardo Pires Campos. O 
laboratório recebeu esse 
nome justamente por ter 
sua primeira unidade na 
cidade que é conhecida 
como a “Célula Mater” do 
Brasil. 

Dirigido pelo biomédi-
co e sua irmã Dra. Fátima Pires de Campos, o Cellula 
Mater investe em tecnologias que possam contribuir à 
saúde pública, proporcionando aos moradores da Re-
gião acesso aos exames com preços populares. 

Com mais de 25 anos de experiência no mercado 
de análises clínicas, o Cellula Mater prioriza o atendi-
mento humanizado e resultados de exames rápidos e 
seguros.

Serviço
Informações podem ser obtidas pelos telefones (13)  

99647.9224 ou (13) 3225.2586.

Associados terão até 50% de desconto em exames laboratoriais;
comerciantes devem realizar o cadastro na Aciesv para emissão do cartão de benefícios 

Rua Visconde de Tamandaré, 499 - Centro

Av. Pres. Costa e Silva, 1068 - Boqueirão

Av. Dr. Bernardino de Campos, 50 - Vila Belmiro

PRAIA GRANDE

Sala de coleta adulto Sala infantil

Sala de coleta

 Dr. Carlos Eduardo Pires Campos e Alcides 
Antoneli durante assinatura da parceria

SANTOS

SÃO VICENTE

Novos parceiros

M a r i n a  A q u á r i o 
 J a p u í
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A Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD) que foi sancionada 
em agosto do ano passado e entra 
em vigor em 2020, regulamenta o 
tratamento de dados no País, para 
proteger a autodeterminação in-
formativa, o direito dos brasileiros 
à privacidade de suas informações 
pessoais.

A partir da entrada em vigor 
da LGPD, o tratamento de dados 
pessoais somente será permitido se 
obedecer a uma das 10 bases legais:

1. Proteção ao Crédito
A oferta de crédito é crucial 

para ao desenvolvimento da eco-
nomia do País e só é sustentável 
mediante a análise de dados que 
determinem riscos de inadimplên-
cia e fraude.

2. Cumprimento de obriga-
ção legal

Quando houver necessidade 
do controlador em cumprir um de-
ver contido na legislação ou em ato 

Entenda como funciona a Lei 
Geral de Proteção de Dados e 

como afeta os negócios

Oferecido pelo Sebrae 
junto com a Associação Co-
mercial, Empresarial e Indus-
trial de São Vicente (Aciesv), 
o Programa Sebrae Vocacio-
nal busca o crescimento das 
empresas e do comércio da 
cidade. A programação será 
realizada na sede da Aciesv e 
terá início no dia 10 de março 
com fim em 24 de abril. 

Com foco em redução 
de custos, aumento de pro-
dutividade e faturamento, o 
Surpreenda Varejo – Comér-
cio São Vicente conta com 
diversas atividades, dentre 
elas a consultoria setorial 

Com foco empresarial, 
programa tem início 
em março e possui 
vagas limitadas;
associados não pagam

Sebrae Vocacional realiza 
Surpreenda Varejo - Comércio 

São Vicente
Boa Vista SCPC explica as dez bases legais para o tratamento de 

dados pessoais de acordo com a lei
composta por uma entrevista 
diagnóstica, plano estraté-
gico de vendas e o plano de 
ação para redução de custos.

Se você é empresário, 
sócio, gerente ou trabalha 
no setor administrativo, esta 
é uma grande oportunidade 
para o crescimento do seu 
negócio.

As vagas são limitadas 
à 20 empresas MEI, ME ou 
EPP com CNPJ ativo e é 
permitido somente um parti-
cipante por empresa. 

Os associados à Aciesv 
possuem gratuidade, e para 
os não sócios o valor é de 
R$ 260,00 que pode ser par-
celado em até três vezes no 
cartão de crédito.

As inscrições devem 
ser feitas pelo número: (13) 
3569-2910 até o dia 28 deste 
mês. Para mais informações 
ligue: (13) 3208-0022.

regulatório.
3. Execução de políticas pú-

blicas
Previstas em leis e regulamen-

tos, ou que tenham respaldado em 
contratos, convênios ou outros ins-
trumentos.

4. Estudos por órgãos de pes-
quisa

Determinadas instituições po-
dem tratar dados, garantindo, sem-
pre que possível, a anonimização 
dos dados pessoais.

5. Contratos
Em procedimentos jurídicos 

relacionados a contrato do qual o 
titular seja parte ou a pedido dele.

6. Exercício regular dos di-
reitos

Em processo judicial, adminis-
trativo e arbitral.

7. Proteção da vida
Quando o tratamento dos da-

dos for necessário para proteger a 
vida de uma pessoa.

8. Tutela da saúde
Quando há a necessidade do 

tratamento de dados pessoais para 
identificar riscos à saúde pública, 
em procedimento realizado, exclu-
sivamente, por profissionais de saú-
de, serviços de saúde ou autoridade 
sanitária.

9. Consentimento
É exigido, exceto quando há 

alguma das hipóteses mencionadas 
acima. Nesta base legal o titular 
deve dar seu consentimento inequí-
voco para a realização do tratamen-
to dos dados.

10. Interesse legítimo do con-
trolador ou terceiros

Neste caso não é necessário 
o consentimento do titular, e sim 
identificar dentre as hipóteses pre-
vistas na lei aquelas que permitam 
o tratamento com base no legítimo 
interesse. Esta base legal possibili-
tará a promoção do direito à livre 
iniciativa nas empresas.



5ACIESV | Tel.: 3569.2910 | imprensa@acesaovicente.com.br                         www.facebook.com/associacaocomercialsvFEVEREIRO2020

SEGURO DE VIDA 
CONVENÇÕES COLETIVAS
É um seguro direcionado para os funcionários das Empresas Empre-

gadoras. Assim, o empregador deverá verificar se nas convenções de sua 
categoria de atividade está prevista a condição de seguro de vida para os 
funcionários. Este seguro é de baixo custo e atende as condições dos acordos 
das Convenções Trabalhistas.

SEGURO DE
RESPONSABILIDADE CIVIL
Este seguro garante maior tranquilidade para o Empresário. Visa amparar 

danos materiais e/ou danos corporais causados involuntariamente a terceiros, 
durante a execução das atividades de cada Empresário.

SEGURO DE
RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL
Destina-se a Profissionais de várias áreas de atividade. .Atende a necessi-

dade de diversos perfis e especialidades profissionais. Durante muito tempo 
era muito seletivo. Nos dias de hoje, as Seguradoras aceitam a contratação 
em condições razoavelmente aceitáveis. É uma garantia que gera maior 
tranquilidade ao profissional, no desempenho de sua atividade.

Até a próxima!

FOLHAS SOLTAS

Seguros de interesse 
particular de Empresários e 

de Profissionais Liberais

MODESTO DE CARVALHO PEREIRA

FVV

1 Tenha atitude empreendedora 
Crie as suas oportunidades e tenha 
persistência para contornar os pro-
blemas.

2 Prototipe sua ideia de negócio 
Antes de executar a sua ideia, faça 
um protótipo do seu negócio, para 
ver o que dá certo e o que pode ser 
melhorado.

3 Invista no modelo de negócio
Ele tem a ver com a forma como o 
seu negócio será executado. Pense 
num formato de empresa que seja 
sustentável.

4  Faça planejamento financeiro
Calcule com cuidado os custos do 
seu negócio. Só assim você saberá 
o quanto deverá investir na empresa 
nascente.

5  Valorize seus clientes
Valorizar a clientela é um passo es-
sencial. Com um bom atendimento, 
o cliente fica satisfeito e sua empresa 
tem mais chances de crescer.

Para passar por 
todas as etapas de um 
negócio, é importante 
conhecer bem cada fase

Comece bem: 
10 dicas para 
empreender com 
sucesso

6 Tenha um planejamento
Planejar com cautela é fundamental 
para que o seu negócio evolua de 
maneira sustentável.

7  Faça um plano de negócios
O plano de negócios é um guia para 
o empreendedor ou empresário. 
Trata-se de um documento em que 
se descreve um negócio e se analisa 
a situação do mercado, projetando 
ações futuras.

8  Estude o mercado
A análise de mercado é pré-requisito 
para trilhar um caminho de sucesso. 
E isso passa não só pela análise dos 
clientes, mas também pela de concor-
rentes e de fornecedores.

9 Avalie o financiamento
Antes de pegar um empréstimo, 
avalie se ele é fundamental para a 
sua empresa e planeje bem como 
vai quitar as dívidas, para não passar 
sufoco no futuro.

10  Formaliza-se
Com a documentação da sua empresa 
em dia, você poderá abrir conta no 
banco para pessoa jurídica, poderá par-
ticipar de concorrências públicas e não 
terá de se preocupar com a fiscalização.

As mensagens desta edição são 
direcionadas para a área de seguros 
de interesse particular de Empre-
sários e de Profissionais Liberais. 
Não apresentamos os custos de cada 
modalidade, porém, ficamos à dispo-

sição para a análise de cada caso, 
sem qualquer ônus para o leitor. Na 
dúvida, consulte, tire suas dúvidas e 
tenha uma visão mais ampla da sua 
atividade e as garantias securitárias 
de que poderá dispor. Vejamos:
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Foi aprovada a atualização da legislação 
que regulamenta o sistema de franquia em-
presarial. A nova Lei de Franquias entra em 
vigor a partir do dia 27 de março, e garante 
transparência e simplicidade nas negociações.

Sancionada em dezembro do ano passado, 
a nova lei promove mais segurança jurídica ao 

COLUNA CONTÁBIL

Remodelação da Lei de 
Franquias garante mais 

facilidade nas negociações 

Maria Cristina Pereira Araújo
Delegada do C.R.C. Regional e 1º tesoureira da ACIESV
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detalhar pontos tidos como “comuns” na lei ante-
rior. Ela aperfeiçoa e atualiza as relações privadas 
entre franqueador e franqueado, com o intuito de 
ser simples e objetiva, possibilitando que essa 
relação seja transparente e segura.

Para implantação de franquia e concretização 
do negócio, foram inseridas novas obrigações e 
aprimoradas as já existentes, que devem constar 
na Circular de Oferta de franquia. 

O foco principal desta lei, são os destaques e 
remodelação de alguns pontos não apresentados 
pela antiga legislação. Deixando mais explícita 
a lista de deveres e direitos, o que possibilita a 
aceleração de alguns processos, como a abertura 
de novas unidades. 

Outro ponto essencial, é a previsão que diz 
respeito à ausência do vínculo empregatício entre 

franqueadoras e funcionários do franqueado, 
mesmo em período de treinamento, sobre o 
qual, a norma exige constar duração, conteúdo 
e custos. Também aborda de forma detalhada 
regras de concorrência territorial e abrangência 
do negócio, determinando que o franqueador 
relate como será efetuado o suporte e apresente 
uma previsão de incorporações inovadoras ao 
seu setor.

Olhando pelo lado comercial, esta lei cria 
novas possibilidades para o franqueador, como 
sublocar pontos comerciais ao franquiado, des-
de de que determinadas regras sejam definidas 
claramente na Circular de Oferta, o que simpli-
fica a expansão. Com as mudanças, a nova lei 
é capaz de fortalecer a relação entre as partes 
(franqueador e franqueado).

GATILHOS MENTAIS 
De Gustavo Ferreira

Descubra como aplicar na prática 
32 “gatilhos” no seu negócio, 
indo muito além de uma simples 
comunicação de vendas. 
Entenda das estratégias sólidas 
para aplicar de forma íntegra 
e ética os “gatilhos mentais” 
na  comunicação, de como 
aumentar as vendas e impactar 
positivamente a vida de pessoas. 
Essas são estratégias provadas 
para você construir um negócio 
sólido usando todos os recursos 
da mente humana a seu favor, de 
forma ética, íntegra e lucrativa.

DICAS DE LEITURA

Tem alguma sugestão para 
melhoria da segurança pública 
de São Vicente? 

Então, participe das reu-
niões mensais do 1º Conselho 
Comunitário de Segurança 
(Conseg) que são realizadas 
todas as segundas quintas-feiras 
do mês, a partir das 18 horas, na 
sede da Associação Comercial 
de São Vicente, localizada na 

Rua Jacob Emmerich, 1238, 
Centro. A participação é aberta 
a qualquer pessoa interessada.

O Conseg é o principal 
órgão de ligação entre a comu-
nidade e a Polícia Militar. Local 
onde a comunidade pode expor 
suas observações e contribuir 
com a gestão da segurança nos 
bairros. Em março, acontecerá 
no dia 12.

Participe das reuniões do 
Conselho Comunitário de 
Segurança

GESTÃO DE NEGÓCIOS DE 
ALIMENTAÇÃO: CASOS E 
SOLUÇÕES
De Erli Keiko Nishio e Alexandre 
Martins Alves 

Neste livro, dois especialistas 
que já atuaram em 
estabelecimentos de pequeno 
a grande porte compartilham 
técnicas de gestão e operação 
em A&B, relatando casos 
reais e as soluções aplicadas 
em cada situação, as quais 
foram aprimoradas em anos 
de consultoria e que ajudam 
o leitor a profissionalizar seu 
empreendimento.

EMPREENDEDORES 
INTELIGENTES 
ENRIQUECEM MAIS
De Gustavo Cerbasi 

Em geral, os novos 
empreendedores buscam 
desenvolver sem se preocupar 
com um plano de negócios ou a 
parte financeira.
Este livro reúne o conhecimento 
que todos precisam para entender 
as finanças do próprio negócio. 
São apresentados os principais 
conceitos e termos técnicos dessa 
área, dando dicas para assumir o 
controle financeiro e estratégias 
para o crescimento sustentável.

Nova lei que entra 
em vigor dia 27 

de março, garante 
transparência e 

fortalece a relação 
entre as partes



FVV 7

Aproveite os convênios educacionais

ACIESV | Tel: 3569.2910 | imprensa@acesaovicente.com.br                         www.facebook.com/associacaocomercialsv  2020 FEVEREIRO

Colégio Cellula Mater
Av. Pres.  Wilson, 1252
Tel: (13) 3467-6160
www.colegiocellulamater.com.br

Colégio Exemplo
Rua Sebastião Ribeiro da Silva, 5 
Humaitá
Tel: (13) 3564-2887 / 3406-4233 
www.colegioexemplo.com.br

Colégio Integração 
Avenida Capitão-mór Aguiar, 572
Tel: (13) 3569-8100
www.souintegracao.com.br

Colégio Itá              
Rua Djalma Dutra, 07 
Av. Pres. Wilson, 1.232
Tel: (13) 3468-5967
www.colegioita.com.br

Colégio Nascimento
Rua Costa Rego, 50
Tel: (13) 3561-2606 / 3561-4318
www.colegionascimento.com.br

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

Colégio Objetivo
Av. Presidente Wilson, 424 
Tel: (13) 3569-1919
www.objetivo.br

Escola Politécnica Treinasse 
Rua Campos Melo,190 - Santos
Tel: 3232-9273
R. Sylvio Pereira Mendes, 35 - S. Vicente
Tel: (13) 3324-3666
www.treinasse.com.br

Colégio Primo Charles
Av. Dom Pedro II, 993
Cidade Náutica
Tel.: (13) 3464-6937
www.primocharles.com.br

Escola Fortec 
Avenida Presidente Wilson, 1.013
Tel: (13) 3569-2525
www.fortec.edu.br

C.C.B.E.U. – Centro Cultural Brasil 

Estados Unidos           
Av. Azevedo Sodré, 101 - Santos

Tel: (13) 4009-3293 

www.ccbeunet.br

Circuito Escola Técnica

Rua Frei Gaspar, 2450 

Tel.: (13) 3466-1000

www.circuitoescola.com.br

Escola Fisk  
Avenida Presidente Wilson, 1.146

Tel: (13) 3468.2934 

www.fisk.com.br

Instituto Mix de Profissões  
Praia Grande - Tel.: (13) 3495-9790

São Vicente - Tel.: (13) 3395-5474 

www.institutomix.com.br

UPTIME - Comunicação em inglês 

Rua: Jacob Emerick, 1241

Tel.: (13) 3356-0702

www.uptime.com.br

SOS - Tecnologia e Educação

Av. Presidente Wilson, 1501 - Itararé 

Tel.: (13) 3467-2496

www.sos.com.br

CURSOS

COLÉGIOS

Oportunidade
no ramo de
alimentos

Para os atuantes do setor alimentício, 
a Associação Comercial, Empresarial e 
Industrial de São Vicente (Aciesv) em 
parceria com o Sebrae oferece uma gran-
de oportunidade de profissionalização. 
Nos dias 2 e 3 de março, das 18 às 22 
horas, acontecerá o Curso de Manipula-
ção de Alimentos, na sede da Aciesv, Rua 
Jacob Emmerich, 1238, Centro. 

O curso com validade de 2 anos 
oferece capacitação no processo de 
elaboração dos alimentos, nas formas 
de armazenar, conservar e compreender 
melhor as questões relacionadas à segu-
rança alimentar.

As inscrições devem ser feitas na 
própria sede da instituição e custa R$ 
50,00 para associados e R$ 100,00 
para não sócios. Mais informações (13) 
3569-2910.

O Sistema Financeiro Aberto ou 
Open Banking tem como objetivo facili-
tar o trânsito financeiro, o que aumentará 
a concorrência entre os bancos. 

O modelo deve ser adotado em eta-
pas pelo Banco Central (BC), previsto 
com início para o segundo semestre 
deste ano.

O novo sistema força as instituições 
bancárias a abrir para os concorrentes 
as informações de seus clientes – desde 
que, autorizados – sob as condições da 
Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), 
na qual, a informação pertence ao usuá-
rio e não à empresa. 

Sendo assim, qualquer usuário 
pode compartilhar seu histórico com 
outros bancos e comparar as condições 
para escolher o que dispõe melhores 
benefícios.

Open Banking 
mudará ação entre 
bancos e clientes
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Posto Regional da Jucesp completa
3 anos de atividades em São Vicente

ASSOCIE-SE.

(13) 3569.2910

Desde sua inauguração, 
2.838 empresas foram abertas 
na Cidade; 
serviço agiliza atendimento 
de abertura, alteração ou 
encerramento em até 48 horas

Posto está localizado 
no 1° andar, e atende de 
segunda a sexta-feira, das 
8 às 18 horas

Inauguração, em 21 de 
janeiro de 2017, contou 

com a presença de 
inúmeras autoridades

O escritório regional da Junta 
Comercial do Estado de São Paulo (Ju-
cesp), que funciona no 1º andar da sede 
da Associação Comercial, Industrial e 
Empresarial de São Vicente (Aciesv), 
está comemorando três anos do fun-
cionamento desta estrutura, que é a 36° 
unidade do Estado na Baixada Santista.

Desde sua inauguração, em 21 de 
janeiro de 2017, 2.838 empresas foram 
abertas na Cidade. O serviços oferecido 
pelo Posto agiliza o atendimento de aber-
tura ou encerramento em até 48 horas.

 O Posto funciona como órgão 

descentralizador de serviços e está  
mais próximo do usuário, reduzindo a 
burocracia dos processos empresariais. 

A administradora do escritório regio-
nal Marianna Souza de Oliveira explica 
que a unidade tem também como função 
a de dar veracidade e autenticidade 
para os documentos de atos mercantis 
registrados, como abertura de empresa, 
encerramento e alterações. 

“Com a alta demanda e o grande 
volume de atos registrados, essa des-
centralização possibilitou que os escri-
tórios regionais realizassem alguns dos 
serviços antes feitos somente na sede. 
As competências desses escritórios são 
com relação à análise singular que é 
feita por um assessor e atende aos tipos 
jurídicos de Sociedade Limitada, Eireli, 
Empresário Individual e Cooperativa”, 
explica Marianna.

Para o presidente da Aciesv, Alcides 
Antoneli, o serviço traz facilidade aos 
empresários porque torna as operações 
mais dinâmicas, sem muita burocracia, 
trazendo avanços à cidade.


