Concurso Cultural
PONTE PÊNSIL
Cartão de Maravilhas
Para celebrar uma das
belezas históricas da nossa cidade, a ACIESV em
parceria com a Master
Data, disponibilizará um
curso completo e interativo, com material incluso.
O resultado do concurso
será conhecido na próxima edição do Jornal do
Comércio Vicentino.

Ponto Turístico

www.acesaovicente.com.br

imprensa@acesaovicente.com.br
Presidente: Regina Ponte do Carmo
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Sebrae promove
Semana do MEI em
São Vicente
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Colégio Objetivo é o
novo parceiro da ACIESV
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Município realiza
III Festival
Gastronômico
PÁGINA 8

v
Agência rodoviária no
Centro beneficiará o
comércio local

Miguel e Moisés Elias, respectivamente, representante e proprietário do colégio Objetivo,
ao lado de Regina do Carmo, presidente da ACIESV, durante assinatura do convênio

também têm sido beneficiados.
O mais recente deles, assinado em 18 de
abril com o colégio Objetivo, oferece descontos de até 48% nas mensalidades da educação
infantil ao curso pré-vestibular. O privilégio
não limita-se à escola de São Vicente. Vale,

também, para as unidades de Santos, Guarujá,
Praia Grande e São José dos Campos. O convênio ainda oferece vantagens exclusivas para
os cursos de Ensino à Distância (EaD) da Universidade Paulista (Unip), parceira do grupo.

Associação Comercial apoia passeio
que reúne mais de 500 participantes

listas, no Jardim Rio Branco, e percorreram os
bairros da região. O evento contou, ainda, com
suporte da Polícia Militar e da Prefeitura Municipal de São Vicente, por meio da Secretaria de
Transportes (Setrans) e da Secretaria de Esportes
e Turismo (Sesportur).
“Este passeio tem dois objetivos distintos e
importantes, em suas diferenças. O primeiro é
combater o sedentarismo. O segundo é ressaltar
para a população a importância da nossa região,
não esquecendo que ela tem uma data para celebrarmos a sua história na sociedade vicentina”,
disse Aguinaldo Cavalcante Ferreira, idealizador
e organizador do evento.
Regina do Carmo disse que este evento é de
grande relevância para São Vicente. “É uma honra
apoiar, há três anos consecutivos, uma festa tão
importante, que movimenta a cidade. Este passeio
reuniu não apenas vicentinos, mas também pessoas vindas de outros municípios da Baixada Santista
e até da grande São Paulo. Nos orgulhamos de
fazer parte desta ação, que agrega para o bem”.

PÁGINA 8

Um lindo domingo de sol. Perfeito para um
passeio, ainda mais para um passeio de bike ao
lado de amigos, da família e em total segurança.
Foi o que aconteceu na manhã de 17 de abril,
durante o 3° Passeio Ciclístico da Área Continental
de São Vicente. O evento, realizado pela equipe
esportiva Cod. 13, serviu para homenagear a
região, que completou 106 anos de ocupação,
segundo contabilizam os moradores mais antigos.
Mais de 500 ciclistas participaram da festividade, que contou com o apoio da Associação
Comercial de São Vicente. Regina do Carmo,
Washington Romão e Willians Costa, respectivamente, presidente, diretor e gerente da entidade,
marcaram presença no evento.
Os ciclistas saíram da Praça dos Ambienta-

Mais vantagens para os associados. É
isso o que a diretoria da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de São Vicente
(ACIESV) está fazendo por seus associados.
Mas não só por eles. Nos convênios firmados
pela entidade, dependentes e funcionários

Divulgação: Cód.13

O 3° Passeio Ciclístico da Área Continental foi realizado pela
Cód. 13, em celebração aos 106 anos de ocupação da região
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Entre os dias 2 e 7 de Maio, a Praça
Coronel Lopes, no Centro de São Vicente,
sediará a Semana do Microempreendedor
Individual (MEI). O local contará com uma
tenda, onde haverá plantão de atendimento
feito por consultores e diversos parceiros,
com informações para formalização de MEIs,
acerto de boletos em atraso e orientações sobre crédito. Palestras e oficinas sobre gestão
de empresas também serão dadas no evento,
além de diversas outras atividades.
Essa é a segunda vez que o município recebe uma tenda do MEI. “No ano passado foram
mais de 700 atendimentos durante a semana e
nossa expectativa para esse ano é receber pelo
menos 10% a mais de público. Quem passar
pela tenda poderá sair com todas as pendências do MEI em dia, além de receber bastante
orientação de como manter a empresa no rumo
certo”, disse Paulo Sergio Brito Franzosi, gerente
regional do Sebrae-SP na Baixada Santista.

REGINA DO CARMO
Presidente da ACIESV

CONFIRA AS ATIVIDADES DA SEMANA DO MEI EM S. VICENTE:
Local: Tenda do MEI São Vicente - Praça Coronel Lopes - Centro

02/05 - 14 às 17 horas
OFICINA SEI PLANEJAR

05/05 – 14 às 17 horas
OFICINA “SEI CRESCER”

03/05 - 09h30 às 10h30
PALESTRA “COMO SE TORNAR UM
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL”

06/05 - 09h30 às 12h30
BALCÃO DE MICROCRÉDITO

03/05 - 14 às 17 horas
OFICINA “SEI EMPREENDER”
04/05 - 09h30 às 10h30
PALESTRA “COMO SE TORNAR UM
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL”
04/05 – 14 às 17 horas
OFICINA “SEI FORMAR PREÇO”
05/05 - 09h30 às 10h30
PALESTRA “COMO SE TORNAR UM
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL”

Descarte de resíduos é
discutido em reunião
José Cosmo
dos Santos,
presidente
da Codesavi,
participou da
reunião e pôde
falar sobre seus
projetos para
combater o
problema na
cidade

Na noite de 20 de abril, a diretoria da
Associação Comercial de São Vicente se en-
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controu na sede da entidade para reunião
mensal. Nesta edição, o convidado foi José

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
cobranca@acesaovicente.com.br
ADMINISTRATIVO
COMERCIAL
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06/05 - 14h às 17 horas
BALCÃO DE MICROCRÉDITO
07/05 – 09 às 15 horas
PLANTÃO DE ATENDIMENTO
Local: Associação
Comercial de São Vicente
R. Jacob Emmerich, 1238
Parque Bitaru
05/05 - 09 às 11 horas
SEMINÁRIO “FINANÇAS EM
TEMPOS DE CRISE”
Cosmo de Jesus, presidente da Codesavi. Ele
foi convidado para falar, especialmente, sobre
o problema do lixo no município. Cosmo disse
que um dos principais trabalhos que realizará
na cidade será o de conscientização do munícipe sobre descarte de resíduo.
Afirmou, ainda, que mapeará a cidade
para organizar um cronograma eficaz de recolhimento de lixo nos bairros. “Estou fazendo a
sistematização dos serviços, que deixará nosso
trabalho mais eficiente”, garantiu.
Um dos principais problemas citados pelo
presidente da Codesavi é o dos carrinheiros.
“Eles cobram um valor simbólico do munícipe
ou do comerciante para levar seu lixo. O problema é onde eles descartam. Eles são pagos
ilegalmente para recolher aqui e jogam fora
duas quadras depois, em local inadequado.
Precisamos acabar com isso”, disse.

FALE CONOSCO | (13) 3569-2910
contato@acesaovicente.com.br
COMUNICAÇÃO
imprensa@acesaovicente.com.br
SUBSEDE | (13) 3566-9765
subsede@acesaovicente.com.br

O caminho para a
transformação
Vivemos um momento histórico em nosso País.
Um período tão delicado quanto complexo, que envolvem muitas questões. Independente de qual seja
a sua opinião político partidária, é importante que
entenda o que está acontecendo. Não busque este
entendimento por redes sociais, onde muito se fala,
mas pouco realmente se diz. Leia publicações sérias,
busque em livros e arquivos passados sobre a nossa
história. Da ditadura à democracia. Só conhecendo o
que realmente se incidiu, muitas vezes num passado
nem tão distante, para compreender a atualidade e
assim se posicionar com maior clareza.
Digo isto porque ainda noto pessoas perdidas em
suas opiniões e muitas repetindo conceitos vazios e
até irreais. Quantos links de sites não confiáveis são
compartilhados sem que ao menos sejam checados
antes? São muitos os colaboradores da desinformação. Mas você não é um deles. Pelo menos não mais
a partir deste momento. Sabe por quê? Porque este
período delicado e complexo é propício para estudar.
Não por redes sociais, mas por colégios confiáveis. Sua
escola pode ser o livro de história ou os arquivos dos
principais jornais do País. Sua aula pode ser feita à
distância ou presencial.
Seu ensino pode ser de história, de atualidades
ou de especialidades. O aprendizado existe e não
pode ser ignorado. Este é o momento de estudar, de
se atualizar e evoluir. Se educação não é a solução
para os problemas do País, creio que ela é o caminho
para a transformação. Os holofotes estão acesos e
podemos ver com clareza a ferida que foi aberta no
brasileiro por conta da situação político-econômica
que enfrentamos. Um grande passo já foi dado na
Câmara dos Deputados, mas ainda temos um longo
caminho pela frente. A situação geral só mudará com
um choque de reformas, que envolvem a educação.
Se na década passada impressionamos o mundo com
a nossa economia, nesta perdemos totalmente a
noção. A boa notícia é que o rumo já está sendo mudado. E os empresários continuarão unidos, lutando
pela transformação.
Aquela que começa com a educação.
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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%)
Av. Conselheiro Nébias, 337 - Santos
Telefone: (13) 3232-9273
Rua Costa Rego, 50/60 - S. Vicente
Telefone: (13) 3013-2445
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
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PARCERIAS

O convênio abrange as unidade de São Vicente,
Santos, Guarujá, Praia Grande e São José dos Campos

Associados terão até 48% de
desconto no colégio Objetivo
A Associação Comercial, Industrial e
Empresarial de São Vicente (ACIESV) firmou
mais uma parceria significativa para associados e seus dependentes. Assinado em 18
de abril, o convênio com o Colégio Objetivo
oferecerá até 48% de descontos nas mensalidades escolares. As deduções valem para
a educação infantil; ensinos fundamental e
médio; e curso pré-vestibular.
Abrangendo funcionários da ACIESV, o
convênio também oferece isenção na taxa
de inscrição dos cursos de Ensino à Distância
(EaD) da Universidade Paulista (Unip), parceira
do grupo. Outra vantagem, é a redução de 50%
do valor da primeira mensalidade destas aulas.
A iniciativa contempla as escolas instaladas em São Vicente, Santos, Guarujá,
Praia Grande e São José dos Campos. Os
abatimentos serão dados de acordo com
a unidade, ano letivo e período das aulas.
Para Regina do Carmo, presidente da
ACIESV, esta parceria abrirá portas para
muita gente. “Este convênio é expressivo
para nossa entidade. Ele será relevante
tanto para o associado quanto para nossos

funcionários, especialmente nesta época
em que precisamos nos readequar economicamente”.
Ela completa: “Certamente, é uma
parceria que trará novas oportunidades,
pois contribuirá para o aperfeiçoamento da
comunidade. Ficamos satisfeitos em oportunizar esta possibilidade educacional”, diz.
Para Moisés Elias, proprietário das unidades do Colégio Objetivo que contemplam
o termo, também vê este convênio com
grande importância. “Temos sempre que
oferecer um ensino de qualidade para aqueles que procuram se aprimorar. A entidade
escola significa futuro”, explica.
MAIS ESCOLAS – Além do Objetivo,
a ACIESV mantém convênio com outras escolas da cidade e universidades da região.
“São, pelo menos, 20 centros educacionais e
várias unidades oferecendo descontos interessantes aos nossos associados. Vale a pena
conhecer os preços especiais oferecidos por
cada empresa parceira”, disse a presidente
da entidade, Regina do Carmo.

Para outras informações, acesse o site www.acesaovicente.com.br ou ligue
para a sede da ACIESV, pelo telefone (13) 3569-2910.
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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
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
Master Data Informática
R. Ipiranga, 183 - Centro
Tel.: (13) 3467-7374
Nurture Recursos Humanos
Rua Jacob Emerick, 1238
Tel: (13) 3569-2914
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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CURSOS
& PALESTRAS

10 DE MAIO

• NOÇÕES BÁSICA DE HIGIENE E
MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS
- Evento que faz parte da programação
paralela do III Festival Gastronômico de São
Vicente, promovida pelo SinHores - Sindicato
de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares
Palestrante: Erivelto Mello da Silva
Horário: 10 às 11 horas
Local: ACIESV - R. Jacob Emmerich, 1238
Inscrições: (13) 3223-7372 ou pelo e-mail
sindhrbs@litoral.com.br
Ingresso: 2kg de alimentos não perecível
- entrega no local e dia do curso (não será
fornecido certificado).
13 DE MAIO

• TÉCNICAS DE QUALIDADE DE ATENDIMENTO
- Evento que faz parte da programação
paralela do III Festival Gastronômico de São
Vicente, promovida pelo SinHores - Sindicato
de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares
Palestrante: Paulo Silas Ozores Flores
Horário: 16 às 17 horas.
Local: ACIESV - R. Jacob Emmerich, 1238
Inscrições: (13) 3223-7372 ou pelo e-mail
sindhrbs@litoral.com.br
Ingresso: 2kg de alimentos não perecível
- entrega no local e dia do curso
06 E 07 DE JUNHO

• MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS
Realização: ACIESV/SCVBS
Palestrante: Erivelto Mello
Local: ACIESV - R. Jacob Emmerich, 1238
Horário: 18 às 22h30
Inscrições: (13) 2101.2868 ou 3569.2910
Investimento: Associados R$ 30,00
Não-Associados R$ 100,00
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Projeto Empreender lança núcleo
de Beleza e Estética em São Vicente
Na tarde de 18 de abril, empresários
do setor de beleza e estética reuniram-se
na sede da Associação Comercial, Industrial
e Empresarial de São Vicente (ACIESV) para
lançamento do primeiro núcleo do Projeto
Empreender no Município. Cerca de 15 pessoas entre cabelereiros, manicures e esteticistas
participaram do evento, coordenado por
Márcia Custódio.
“O principal objetivo deste projeto é
ajudar os empresários do setor a realizar
seus sonhos. Para isso, nos reuniremos quinzenalmente a fim de elaborar um plano de
trabalho que beneficie a cada participante.
Traremos o que necessitam para crescer, mas
só conseguiremos se agirmos juntos”, revelou
a coordenadora.
O trabalho realizado na ACIESV é feito por
meio de parceria entre Sebrae e Federação
das Associações Comerciais do Estado de São
Paulo (FACESP). Seu objetivo é desenvolver
e fortalecer as micros e pequenas empresas
por meio do associativismo. A estratégia
usada para isso é a união de empresários na
realização de ações conjuntas, a fim de que
obtenham melhor estruturação e visualização.

Cabelereiros, esteticistas e manicures integram primeiro
núcleo do projeto Empreender na Associação Comercial

O PROJETO – O Empreender já é aplicado em diversas cidades do Estado, com resultados
positivos para os participantes. Sua essência é a formação de núcleos setoriais, compostos por grupos
de empresários de um mesmo segmento que promovem ações coletivas para melhorar o desempenho
das empresas do ramo. “Esse projeto é muito importante para a nossa entidade. Está trazendo novas
alternativas para o nosso comércio e nossos empresários”, comemorou a presidente da ACIESV, Regina
do Carmo. As reuniões do núcleo serão abertas à novos participantes do setor. Os encontros, que visam
ampliar a capacitação dos profissionais da área e reunir fornecedores interessados, são gratuitos.
PARA SABER AS DATAS DOS PRÓXIMOS ENCONTROS ENTRE EM CONTATO COM MÁRCIA
CUSTÓDIO, PELO TELEFONE (13) 3569-2910.

Tecnologia aplicada no varejo
foi tema de palestra na ACIESV
A manhã de 19 de abril começou com
capacitação na sede da Associação Comercial
de São Vicente. Isto porque, Larissa Forjanes
ministrou palestra gratuita sobre as novidades tecnológicas que podem ajudar gerentes
e comerciantes a atrair o consumidor atual.
“O cliente de hoje está ainda mais
exigente, por isso é necessário termos
iniciativa para atender às expectativas e
até surpreender. Conquistar esse cliente
exigente não é difícil”, garantiu.
Durante a aula, a palestrante destacou
algumas ações de divulgação que podem se
mostrar eficientes e acessíveis. Entre elas,
Larissa destacou: campanhas de e-mail ma-

Os empresários
participantes
aprenderam
que ações na
Internet podem
ser eficientes
na conquista do
cliente

rketing; anúncios no Facebook; e produção
de site ou blog.
A apresentação faz parte do projeto Ca-

pacita Comércio 2016, projeto do Sindicato
do Comércio Varejista da Baixada Santista
(SCVBS).
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Reunião do CONSEG
discute transtornos
causados por nova
casa noturna
Os transtornos causados pela nova casa
noturna instalada no alto do Ilha Porchat foi o
principal assunto discutido na noite de 14 de
abril, durante reunião mensal do 1° Conselho
de Segurança Pública de São Vicente (Conseg).
Realizada na sede da Associação Comercial, o
encontro contou a presença de moradores do Ilha
Porchat, da Biquinha e do Morro dos Barbosas.
Um vídeo, feito por um morador local, foi
apresentado na reunião. O filme, feito da janela
do sétimo andar, foi realizado numa madrugada
e expõe com clareza o alto volume do som aparentemente emitido pelo estabelecimento. Os
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PRÓXIMAS
REUNIÕES
DO CONSEG

Na reunião, a maior reclamação dos presentes foi a
aparente falta de acústica eficiente no local

presentes acusaram acústica ineficiente na boate.
Outro problema discutido foi a falta de estacionamento da casa. Segundo os reclamantes
presentes, a quantidade de carros nas ruas do Ilha
faz com que o trânsito fique intrafegável para os
moradores do bairro.
Presente no encontro, o capitão Renato dos
Santos Abreu, da 1ª Companhia da Polícia Militar,
revelou que já está realizando ações para combater o problema. Ele afirmou que apesar de suas
ações, precisará de um trabalho conjunto com
outros órgãos para resolver a questão.
A segurança em torno da Biquinha, da Praça

22 de Janeiro e proximidades do Morro dos Barbosas também foi debatida na reunião. Segundo
o capitão, a região concentra um alto índice de
moradores de rua e criminalidade não registrada.

os muitos reclamos da população local. “Os
moradores da região nos procuraram na
subsede, por meio do 3º CONSEG, para falar
da insegurança e do risco à saúde pública
que esta população de rua está causando
na comunidade. Por isso pedimos que algo
seja feito para combater este problema”,
disse.

A ACIESV sediou o curso de Normas, Procedimentos e Boas PrátiABR cas para profissionais da área da
beleza. A capacitação, promovida
pelo Sebrae em parceria com o Senac, teve
como meta apresentar aos participantes as
principais exigências da Vigilância Sanitária.
O evento aconteceu no dia 11 de abril.

3° CONSEG – A reunião do 3° CONSEG da
Área Continental aconteceu no dia 12 de abril.
Realizada na subsede da ACIESV, no Jardim Rio
Branco, o encontro teve como tema principal os
constantes roubos no Pronto-Socorro do Parque
das Bandeiras. No evento foi esclarecido que a
Polícia Militar estará dando apoio aos médicos
durante à madrugada.

• 1° CONSEG | 12/05 - 19 horas
Reúne-se toda segunda quinta-feira do mês
Sede da ACIESV - Rua Jacob Emmerich, 1238, Centro
• 2° CONSEG | 31/05 - 19 horas
Reúne-se toda última terça-feira do mês
SEST/SENAT
• 3° CONSEG | 10/05 - 19 horas
Reúne-se toda segunda terça-feira do mês
-Subsede da ACIESV - Avenida Deputado Ulisses
Guimarães, 1671, sala 2, Jardim Rio Branco

Aconteceu
A diretoria da Associação Comercial participou, em 17 de março,
MAR de reunião do Grupo de Atuação
Especial do Meio Ambiente da
Baixada Santista (GAEMA – BS) em que a principal discussão foi sobre a coleta e a correção
destinação dos resíduos sólidos, como pilhas
e baterias. A fim de colaborar com a ação, a
entidade passou a ser ponto de coleta e de
informações desses materiais.
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No fim de março, Regina do Carmo, presidente da ACIESV, enviou
MAR ofício ao deputado estadual Caio
França. O documento solicita
informações sobre a doação de um terreno
da E.M.T.U. ao 39° Batalhão da Polícia Militar de São Vicente. O objetivo é que nesta
área, localizada na Avenida Martins Fontes,
seja futuramente instalada a 1ª Companhia
do Batalhão.
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Em 4 de abril, a Associação
Comercial de São Vicente reABR quereu, junto à Prefeitura,
providências quanto aos moradores de rua embaixo do viaduto no bairro
Humaitá. O documento foi enviado e protocolado após a diretoria da entidade ouvir
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Informações quanto à locação de
imóvel para abrigar as instalações
ABR do 3° Departamento de Polícia na
Área Continental de São Vicente
foram solicitadas em ofício enviado pela diretoria da Associação Comercial ao Dr. Carlos
Toffer Schnaider, delegado de polícia titular
da delegacia sede de São Vicente.
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Em ofício, a presidente da ACIESV
solicitou ao prefeito municipal
ABR informações sobre a instalação da
unidade de Corpo de Bombeiros
na Área Continental de São Vicente. “Entendemos que é uma área promissora para o
desenvolvimento econômico da cidade e que
possui uma população expressiva. Por isso,
queremos saber quando a unidade entrará
em funcionamento”, disse Regina do Carmo
no documento.
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Coronel da PM
falará sobre medidas
primárias de segurança
na Associação
A fim de inteirar ainda mais a população
sobre as medidas de segurança que devemos
ter no dia a dia, a Associação Comercial de São
Vicente abrirá suas portas para a comunidade no
dia 12 de maio, data em que receberá o coronel
da polícia militar Marcelo Afonso Prado, que
discorrerá sobre o assunto.
Marcada para iniciar às 19 horas,
a palestra é gratuita.

Em documento enviado ao presidente da Codesavi, José Cosmo
ABR de Jesus, a presidente da ACIESV,
Regina do Carmo, cobrou resposta
sobre a manutenção dos logradouros públicos.
“Havíamos pedido instalação de lixeiras e varrição das ruas antes da abertura do expediente
comercial, tendo em vista que todas as manhãs
o quadrilátero da cidade amanhece com lixos
espalhados nas calçadas e ruas”, disse. Regina
aproveitou para solicitar a lavagem em algumas
praças da cidade.
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FUNCIONÁRIO
ANIVERSARIANTES

A equipe da ACIESV deseja parabéns
aos aniversariantes:

28

Stefani
Santos

18

Márcia
Mendes

ABR

MAI

6

PANORAMA
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Banco do Povo oferece linhas
de crédito de até R$ 20 mil
Quem precisa investir no próprio negócio,
mas está sem condições financeiras deve ficar
atento à alternativa oferecida pelo Banco do Povo
Paulista - programa de microcrédito desenvolvido
pelo Governo do Estado de São Paulo. Oferecendo linhas de crédito para pessoa física e jurídica,
com juros de 0,35% ao mês para capital de giro,
os empréstimos vão de R$ 200 a R$ 20 mil. É
considerado a menor taxa do País.
As linhas de créditos servem para abertura e regularização de empresas; compras de
mercadorias e matérias-primas; além de aquisição e consertos e máquinas e equipamentos.
Elas contemplam, ainda, compra e conserto
de automóveis e motocicletas; compras de

animais e insumos agrícolas.
Além dos benefícios aos empreendedores, o Banco do Povo Paulista também fornece
linhas especiais de crédito para taxistas, motofretistas, produtores rurais e mutuários da
Companhia do Desenvolvimento Habitacional
e Urbano (CDHU).
Os beneficiários têm até 36 meses para
pagar e carência de até 90 dias.
Para solicitar é necessário que a pessoa
desenvolva atividade produtiva, formal ou
informal, na cidade. Se for pessoa física, deve
residir ou ter negócio no município há mais de
dois anos; ter faturamento bruto de até R$ 360
mil ao ano e não possuir restrições cadastrais.

Os interessados devem entrar em contato com o Banco do Povo,
pelos telefones (13) 3569-2384 ou (13) 3576-5217

www.facebook.com/associacaocomercialsv
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SAT Paulista e NFCe/CF será
tema de palestra gratuita
A Associação Comercial de São Vicente
em parceria com a Alterdata Software realizará, no dia 14 de junho, palestra sobre SAT
Paulista e NFCe/CF com José Luiz Fondacaro.
O evento, que é voltado para gestores do comércio obrigados ao ECF e para profissionais
da contabilidade com clientes do comércio
em geral, é gratuito.
O objetivo da palestra é orientar contribuintes e seus contadores sobre a sistemática
para substituição dos Emissores de Cupom
Fiscal (ECF) pelos novos sistemas Nota Fiscal
Consumidor eletrônico e/ou Sistema Autenticados e Transmissor (S@T) CFe - SP.
O evento, que acontecerá no auditório
da ACIESV, terá vagas limitadas, por isso é
importante que o interessado inscreva-se com

antecedência. A palestra iniciará às 19 horas,
mas será necessário chegar pelo menos 15
minutos antes para fazer o credenciamento.

A aula será ministrada por
José Luiz Fondacaro

As inscrições podem ser feitas pelo
telefone (13) 3329-9001

ABR/MAI 2016 ACIESV | Tel: 3569.2910 | imprensa@acesaovicente.com.br

www.facebook.com/associacaocomercialsv

COMERCIANTE

7

ESCOLA ROSA DE SAROM

onde a afetividade é valorizada

Ponto Turístico

PONTE PÊNSIL

Em maio, o Berçário Educação Infantil
Rosa de Sarom completará um ano de funcionamento. A escola, localizada na Rua
Santa Cruz, 78, no Centro, é a concretização
de um sonho para a família de Gustavo Gabriel Gonçalves Oliveira e Thays de Oliveira
Santos, mantenedores do local.
“Somos de uma família de professores.
Minha mãe e irmã são educadoras. A Thays,
apesar de bem nova, tem uma experiência
de sete anos com educação. Esta é a nossa
missão, é o que gostamos de fazer e o que
continuamos a nos preparar para fazer cada
vez melhor”, afirmou Gustavo.
A escola, que atualmente contabiliza 42
alunos, recebe crianças entre 4 meses e 6

anos e 11 meses. O diferencial, segundo os
mantenedores, está na afetividade proporcionada ao aluno. “Primeiro conquistamos
a criança, para só depois focarmos em sua
educação. Se a criança se sentir segura e
amada, ela estará aberta para construir seu
aprendizado”, afirmam.
Com nove funcionários e ambiente
climatizado, a Rosa de Sarom alia o ensino
tradicional ao sistema Positivo. A instalação
escolar possui seis salas de aula – sendo um
berçário amplo e devidamente equipado,
refeitório, cozinha, secretaria e área de
lazer. A escola funciona das 7 às 19 horas,
com atividades em períodos matutino, vespertino e integral.

102 ANOS DE PURO GLAMOUR
Em maio a Ponte Pênsil completa 102
anos de construção. O principal cartão postal
de São Vicente, pode ser considerado uma das
maravilhas do litoral paulista. Belíssima e de
importância sem igual para o desenvolvimento da região, o monumento é, também, patrimônio histórico tombado pelo Condephaat
(Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico,
Arqueológico, Artístico e Turístico).
Beleza e história unidas para garantir
muito mais que prestígio à baía vicentina.
Itens que unidos geram maior fluidez ao
trânsito local, proporcionando um melhor ir
e vir dos munícipes do litoral.
Mas quando foi construída, sua função
era outra. A ponte foi feita para levar o esgoto de Santos e São Vicente para a ponta do
Itaipu, hoje Praia Grande. A obra, projetada
pelo engenheiro sanitarista Saturnino de Bri-

to, previa, inicialmente, a construção de uma
estrutura que transportasse os canos com os
dejetos para a outra margem da ilha.
Os soldados da Fortaleza de Itaipu solicitaram, então, que o projeto fosse modificado
para ser utilizado, também, como travessia de
veículos e pedestres. Alteração que ajudaria
no transporte de mercadorias e mais acessibilidade ao local.
A construção durou três anos e, por
décadas, foi a única ligação entre a ilha o
continente, já que a Ponte do Mar Pequeno só
foi inaugurada em 1981. Considerada a mais
antiga do Brasil no estilo pênsil, a ponte passou
por apenas duas obras de restauro e reforma.
A primeira em 1980 e a segunda, em 2013.
Nesta mais recente obra, a ponte ficou
interditada por 27 meses. Foi a quinta ponte
suspensa a ser restaurada no mundo.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone
(13) 3466-7838 ou pelo e-mail bercario.ei.rosadesarom@gmail.com.
A escola também pode ser encontrada pela fanpage
www.facebook.com/beirosadesarom.

TODAS A TERÇAS-FEIRAS, ÀS 6H45, NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO VICENTE
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Convites para o aniversário da
ACIESV já estão sendo vendidos
Boas notícias aos interessados em celebrar os 67 anos de fundação da Associação
Comercial de São Vicente. Os convites para
o tradicional jantar dançante da entidade já
estão sendo comercializados.

No evento, marcado para
acontecer no dia 20 de
maio, jantar e bebidas estão
inclusos no ingresso que
custa R$ 100,00.
O diferencial desta festa, que será totalmente animada pela banda Blow Up, é o local de realização. Neste ano, a comemoração acontecerá no
Clube Vasco da Gama, em Santos. Uma mudança
que causou comoção nas redes sociais.

Em comunicado oficial, a diretoria da
ACIESV esclareceu os motivos que resultaram
nesta alteração de área. “A comissão que organiza a festa já tinha negociado e reservado a
data no Ilha Porchat Clube, local que já abrigou
eventos em anos anteriores. No entanto, para
esta edição, o clube não estará disponível,
mediante uma decisão judicial vigente desde
o fim do ano passado, que aponta falta de
tratamento acústico”, explicou o documento.
A busca para encontrar outro espaço em
São Vicente com capacidade adequada para
evento deste porte, que tem público estimado
em 600 pessoas, foi ineficaz. A diretoria afirma
que identificou no município a ausência de um
salão apropriado para o tamanho da comemoração, que exige - segundo reiteraram, segurança e conforto para todos os convidados.

Os convites estão sendo comercializado na sede da ACIESV, que fica
na Rua Jacob Emmerich, 1238. Outras informações pelo telefone (13) 3569-2910.

Parceiros

Agência rodoviária no Centro
beneficiará o comércio local

A agência foi instalada em frente à Igreja
Matriz e o Parque Cultural Vila de São Vicente

Uma novidade na dinâmica vicentina traz nova
perspectiva para o comércio local. A venda de passagens
rodoviárias no Centro da cidade pode aquecer a economia
do município. Pelo menos é o que acredita a presidente da
Associação Comercial de São Vicente, Regina do Carmo.
A comercialização dos bilhetes, assim como o embarque e desembarque de passageiros na Praça João Pessoa
incentivará o turismo em São Vicente. “Por estar no principal centro turístico da cidade e em frente à Igreja Matriz,
que teve seu primeiro templo construído por Martim Afonso

de Sousa, em 1532, o visitante já se sentirá impelido a
conhecer, também, nosso centro comercial. O que deverá
ser muito bom para o município”, acredita.
Apesar da situação em que se encontra a cidade, a
presidente faz questão de frisar que acredita muito no
potencial vicentino. “Temos uma forte riqueza cultural, histórica, ecológica e comercial que não dá para ser ignorada.
Precisamos valorizar isso, acreditar na cidade e trabalhar
pelo seu crescimento, para que o visitante também passe
a enxergar o valor de São Vicente”.

SV realiza III Festival
Gastronômico
Maio será um mês de delícias
em São Vicente, pelo menos para
o paladar dos vicentinos e daqueles que visitam a cidade. Isso
porque será realizado no município o III Festival Gastronômico. O
evento, que acontecerá
durante todo o mês,
conta com 20 estabelecimentos participantes. Cada prato ou
porção nos locais inscritos custa R$ 44,90.
Os interessados em
saborear os menus
oferecidos devem fazer reservar com 24 horas
de antecedência.
O festival é uma iniciativa da
Secretaria de Esportes, Turismo e
Lazer de São Vicente (Sesportur),
em parceria com o Conselho
Municipal de Turismo (COMTUR

SV). O evento conta com apoio do
Sindicato de Hotéis, Restaurantes,
Bares e Similares (SinHoRes),
Santos e Região Convention and
Visitor Bureau e Foto Clube São
Vicente.
Valorizar a culinária local,
movimentar o comércio e promover entretenimento aos vicentinos
e turistas é a meta
da festa. Neste ano, vários
bares, quiosques e restaurantes da cidade participarão, oferecendo promoção
especial.
As fotos dos locais participantes e dos pratos podem ser
conferidas no blog do evento, pelo
endereço eletrônico www.festivalgastronomicosv.blogspot.com ou
na fanpage www.facebook.com/
festivalgastronomicosv.

