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‘CO M É R C I O  A M I G O  D O  I D O S O ’  
selo é tema de campanha na Cidade

INICIATIVA CONTA COM O APOIO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E DA SECRETARIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E NEGÓCIOS PORTUÁRIOS

Respeite o idoso. Esse é 
o lema da campanha “Selo 
Comércio Amigo do Idoso” 
lançada recentemente pelo 
Conselho Municipal do Idoso 
de São Vicente (CMI-SV). A 
iniciativa conta com o apoio 
da Associação Comercial de 
São Vicente e da Secretaria de 
Comércio, Indústria e Negócios 
Portuários (Secinp).

Durante o lançamento da 
campanha, membros do CMI-
-SV percorreram o comércio 
vicentino com o objetivo de 

explicar aos lojistas a nova 
iniciativa na Cidade. Além das 
lojas de rua, a ação também é 
voltada ao Shopping Brisamar.

Os comércios que aderirem 
à iniciativa ganharão o “Selo 
Comércio Amigo do Idoso”, o 
que reforça o compromisso 
com a terceira idade.

A campanha visa cons-
cientizar sobre os direitos 
dos idosos, dando ênfase ao 
atendimento exclusivo e de 
qualidade e à formação de filas 
preferenciais.

CONSELHO MUNICIPAL 
DO IDOSO

O Conselho Municipal do 
Idoso de São Vicente (CMI-SV)
é formado por representantes 
do poder público, sociedade 
civil e idosos. Trata-se de um 
órgão deliberativo, que atua 
em diversas situações como 
em casos de maus-tratos, ne-
gligência ou qualquer outra que 
interfira nos direitos dos idosos 
e na promoção de políticas de 
interesse da pessoa idosa.

De 5 a 8 de outubro, acon-
tece a Feira do Empreendedor 
2019 do Sebrae-SP. O evento 
será realizado no Pavilhão de 
Exposições do Anhembi, na zona 
norte da capital paulista, das 10h 
às 20h. 

São esperadas 140 mil pes-
soas nos quatro dias de feira. 
Neste ano, a Feira do Empre-
endedor vai coincidir com a co-
memoração do Dia Nacional da 
Micro e Pequena Empresa, 5 de 
outubro. A data é uma home-
nagem à criação do Estatuto da 
Microempresa e da Empresa de 
Pequeno Porte (Lei nº 9.841, de 
5 de outubro de 1999), que em 
2019 comemora 20 anos.

A oitava edição do evento 
deve reunir mais de 400 expo-
sitores numa área de 40 mil m². 
Quem for ao evento, seja dono 

ANOTE NA AGENDA: ESTÁ CHEGANDO A
FEIRA DO EMPREENDEDOR 2019

de um pequeno negócio ou um 
interessado em empreender, vai 
encontrar palestras e consulto-
rias abrangendo temas como 
marketing, finanças, tendências, 
inovação, exportação, entre 
outros, além de lojas-modelo, 
onde o público poderá conhecer 
os modelos de negócios ideais 
em diferentes áreas de atuação. 

O espaço também vai contar 
com exposições de startups, are-
na de negócios, arena de crédito 
e salas de capacitações.

SAÍDA DE SÃO VICENTE
No dia 7 de outubro, às 8 

horas, um ônibus sairá de São 
Vicente. Interessados devem 
entrar em contato pelo telefone 
(13) 3569-2910 (sede) ou 3566-
9765 (subsede Área Continen-
tal) e reserve sua vaga. Dia 7 outubro, às 8 horas, um ônibus sairá de São Vicente. Reservas na Associação

A Associação Comercial de São Vicente e o
Rotary Clube de São Vicente promovem o 1ª Passeio 
Ciclístico em prol da campanha “End Polio Now”, 
a favor da erradicação da poliomielite. O evento 
acontecerá no dia 20 de outubro, com largada às 
9 horas, na Praça Tom Jobim. O passeio ciclístico é 
aberto para a participação da comunidade.

1º Passeio Ciclístico
REÚNE A FAMÍLIA

contra  poliomielite 
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ASSOCIAÇÃO FOI PALCO DE 
ENCONTRO COM

ENTIDADES DO 3º SETOR
A Associação Comercial foi palco 

do evento “Café com o 3º Setor” com 
entidades do Terceiro Setor (ONGs, 
associações, OSCIPs, Institutos e mo-
bilizadores) para discutir legislação e 
desenvolvimento institucional com o 
intuito de disseminar conhecimento 
técnico para gestores. O encontro 

aconteceu no dia 26 de julho
A idealizadora do evento foi a 

Rede Filantrópica, união de entidades 
sem fins lucrativos. O evento teve 
apoio também da Prefeitura de São 
Vicente, Sebrae, Associação Comer-
cial, Adesaf, Instituto Limpa Brasil e 
Instituto 100% ECO.

AGO/SET

Representantes das entidades tiveram a oportunidade de esclarecer dúvidas 

No dia 8 de agosto, 
a presidente da ACIESV 

Regina do Carmo 
tomou posse no cargo 

de Coordenadora do 
Conselho da Mulher 

Empreendedora e 
da Cultura (CMEC) 

da Federação 
das Associações 

Comerciais do Estado 
de São Paulo (Facesp).

Regina do Carmo toma posse na Facesp

Semana do Empreendedor
Empresários do co-

mércio e de serviços,   
que quiseram adquirir 
habilidades na área de 
empreendedorismo, 
tiveram  a oportunidade 
de ampliar o conheci-
mento em gestão, forta-
lecer rede de contatos e 
fazer novos negócios na 
Semana do Empreende-
dor de São Vicente, que 
aconteceu de 15 a 19 
de julho, na Associação 
Comercial. 

A Semana é uma re-

Empreendedorismo e cultura são pauta das discussões

O evento contou com workshop, palestras e debates

alização conjunta com a 
Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico, Ciên-

cia, Tecnologia e Relações 
do Trabalho (Sedect) e o 
Sebrae-SP. 

O Senado aprovou a Medida Provisória (MP) da Liberdade Econômica, 
o Governo Federal vai liberar o saque de até R$ 500 por conta inativa do 
FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e a partir do fim de mês 
de agosto começam a ser liberadas a primeira parcela do 13º salário de 
aposentados e pensionistas. Essas três notícias são de profundo impacto 
positivo na economia brasileira com reflexo no comércio e na geração 
de empregos. 

A MP da Liberdade Econômica traz uma série de ações para reduzir a 
burocracia aos empreendedores e para garantir aos cidadãos o direito à 
livre iniciativa e ao amplo exercício da iniciativa privada. Entre elas estão 
a dispensa de alvará para abertura de negócios de baixo risco e a redução 
das limitações de horário de funcionamento.

A liberação da primeira parcela do 13º salário de aposentados e pen-
sionistas acontece de 27 de agosto até 10 de setembro. No ano passado, 
o dinheiro da antecipação totalizou R$ 21 bilhões, o que movimentou a 
economia brasileira e 30 milhões de benefícios foram pagos. Oura injeção 
de dinheiro na economia e de otimismo no mercado é com a proposta de 
liberar R$ 42 bilhões do saque de até R$ 500 por conta inativa do FGTS.

 Espera-se com essas medidas a expansão do consumo, produzindo 
movimentos na economia, com consequências positivas em aumento dos 
negócios e alívio no desemprego.

FGTS, 13º e mini reforma:
um alento ao comércio
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A tecnologia é cada vez mais alia-
da dos departamentos e setores de 
Cobrança das empresas quando o as-
sunto é recuperação de crédito. Mui-
to mais sustentável, ágil, econômico 
e com o melhor retorno financeiro, 
o SMS (mensagens de texto pelo ce-
lular) tem se tornado um dos instru-
mentos mais eficazes para comunicar 
clientes que estão com o pagamento 
de contas em atraso, e assim ajudar 
aumentar as chances de recuperarem 
o crédito.

A Boa Vista, empresa que oferece 
uma série de serviços de análise e re-
cuperação de crédito para o mercado, 
informa que 88% dos seus clientes já 
utilizam Aviso Eletrônico de Débito 
– AED, seja por e-mail seja por SMS, 
para acionar os seus clientes inadim-
plentes. E destes, é cada vez maior o 
número dos que fazem este aciona-
mento via SMS.

“O AED é um comunicado sobre 
a inclusão do documento de clientes 
inadimplentes, tanto pessoas físicas 
quanto jurídicas, no banco de dados 
do SCPC (Serviço Central de Proteção 
ao Crédito), feito por e-mail e/ou SMS 

Empresário: utilize o SMS como ferramenta de recuperação de dívida

MUITO MAIS SUSTENTÁVEL, 
ÁGIL, ECONÔMICO E COM 

O MELHOR RETORNO 
FINANCEIRO, TORNOU-SE UM 

DOS INSTRUMENTOS MAIS 
EFICAZES PARA COMUNICAR 
OS QUE ESTÃO COM CONTAS 

EM ATRASO

de Negativação Seguro Boa Vista”, ex-
plica Alexandre Xavier, diretor de Pro-
dutos Clássicos da Boa Vista.

“A Carta de Negativação enviada 
pelos Correios está sendo substituída, 
velozmente, pelo SMS, por ser muito 
mais ágil, seguro e com melhor retor-
no, tanto na recuperação do crédito 
quanto sobre o investimento. O SMS é 
mais acessível porque chega no celu-
lar, que está sempre na palma da mão 
do consumidor, tornando a leitura da 
informação muito mais rápida”, com-
pleta Xavier.

O SMS de Negativação é mais se-

guro porque possui tecnologia que 
permite entregar a mensagem ao 
consumidor com integridade, além 
de possuir mecanismo de validade e 
comprovação jurídica.

O produto também é mais rentá-
vel porque é entregue quase que ime-
diatamente ao disparo, dando mais 
agilidade à entrega da informação 
que pode levar à quitação do débito.

No Brasil, para se entender melhor 
a magnitude da capilaridade do SMS, 
existem cerca de 138 milhões de ce-
lulares em uso, o que representa 77% 
da população com aparelho celular.

AVISO ELETRÔNICO DE
DÉBITO DA BOA VISTA
Desde o início da operação do 

AED, o iROI (índice que mede a efi-
ciência de uma operação de recupe-
ração em um determinado período, 
e que mostra o custo-benefício do 
investimento feito) tem se mostrado 
superior quando comparado a tra-
dicional Carta de Negativação enca-
minhada via Correios. Com uma taxa 
de recuperação ainda melhor, o iROI 
do SMS de Recuperação pode ser até 
27% maior do que o iROI do e-mail.

Exemplo disso é o caso de uma fi-
nanceira que, em um período de até 20 
dias após o envio do SMS, recuperou 
38% a mais do que na comparação com 
as cartas, cuja recuperação é de até 
13% no mesmo período informado.

O AED da Boa Vista tem o respaldo 
Jurídico e o seu uso amparado no Có-
digo de Defesa do Consumidor. Porém 
os dados cadastrais, como e-mail e 
número do celular, para que as men-
sagens de fato sejam entregues com 
êxito, são de responsabilidade da em-
presa credora.

I N F O R M E
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ESTAÇÃO CIDADANIA CULTURA É 
INAUGURADA NA ÁREA CONTINENTAL

Um novo equipamento da Pre-
feitura de São Vicente foi inaugu-
rado no bairro Humaitá, na Área 
Continental, a fim de receber ati-
vidades de lazer, saúde, interação 
social, esporte e cultura. A Estação 
Cidadania Cultura foi desenvolvida 
em parceria com o Ministério da Ci-
dadania.

A área, de três mil metros qua-
drados, fica localizada na Rua Nival-
do Leite da Silva, e é uma praça que 
conta com espaços e equipamentos 

disponíveis para uso da comunidade.
Além da área externa, há dois 

prédios com biblioteca, um tele-
centro com mais de 12 computado-
res, cineteatro para exibição de fil-
mes e peças e duas salas multiuso.

O Centro de Referência de As-
sistência Social (CRAS) do Humaitá 
- que estava instalado na Rua Qua-
renta e Oito, 5 - passou a atender 
na nova Estação Cidadania Cultura. 

As crianças já podem se divertir 
com os brinquedos do playground e 

com as rampas de skate. Além destas 
áreas externas, a Estação Cidadania 
Cultura dispõe de uma grande qua-
dra poliesportiva coberta. 

“É realmente um equipamento 
maravilho que a gente inaugurou 
na Área Cont inental .  Aqui  terá 
oportunidade para a comunidade 
participar de diversas atividades, 
valorizando a cultura de raiz, aquela 
cultura feita pelos moradores. Esse é 
o nosso compromisso com a popula-
ção”, disse o prefeito Pedro Gouvêa.

HUMAITÁ GANHOU TRÊS MIL METROS QUADRADOS VOLTADOS AO LAZER, CULTURA E ESPORTES

LOJAS CEM É 
REINAGURADA

A unidade está instalada na
Rua Frei Gaspar, 655, no Centro

SÃO VICENTE 
PARTICIPA DA 
SEMANA DO 

BRASIL
De 6 a 15 de setembro aconte-

ce a primeira Semana do Brasil. Um 
movimento que une o poder públi-
co e a iniciativa privada para movi-
mentar nossa economia, para gerar 
oportunidades únicas para quem 
produz e para quem consome e, 
principalmente, para valorizar o or-
gulho de sermos brasileiros.

Empresas e empreendedores 
de todos os tamanhos e setores 
podem participar. Para participar 
basta entrar no site brasil.gov.br/
semanadobrasil e se cadastrar.
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CIDADÃO VICENTINO

CONFIANÇA, SEGREDO 
DO SUCESSO DA

LIMA IMÓVEIS

Domingos Lima Monteiro, Marcos Alexandre Favacho Monteiro 
e Márcio Alexandre Favacho Monteiro são os proprietários

Se você está pensando 
em sair do aluguel e com-
prar um imóvel, é bem pro-
vável que você se depare 
com diversas questões liga-
das ao preço e a confiança 
ao fazer o negócio com uma 
imobiliária. 

E é esse o segredo do 
sucesso da Lima Imóveis. 
Somente uma empresa 
construída de forma sólida, 
consegue se manter no mer-
cado imobiliário por mais de 
25 anos, que desde 1997, ou 
seja, há 22 anos, faz parte da 
Associação Comercial de São 
Vicente.

A Lima Imóveis é admi-
nistrada por Domingos Lima 
Monteiro, Marcos Alexandre 
Favacho Monteiro e Márcio 
Alexandre Favacho Montei-

ro. Completam a equipe as 
funcionárias Márcia Alessan-
dra Monteiro Fischer e Laris-
sa Barbosa Carini. 

Para conquistar essa 
confiança trabalham com o 
diferencial do atendimento 
personalizado. A imobiliária 
busca sempre manter o con-
tato pessoal com o cliente e 
esclarece todas as dúvidas 
sobre os imóveis cadastra-
dos. O atendimento é com 
hora  marcada para visitas. 

Seja qual for o negócio, 
compra, venda ou locação 
a Lima Imóveis vai buscar a 
melhor opção para o cliente 
antes de fechar o contrato.

Está sediada na Av. Antô-
nio Emmerich, 630, Vila Valen-
ça, São Vicente. O site é www.
imoveislima.com.

FERNANDO AKAOUI, PAULO 
MENDES E SALVADOR LOPES SÃO 

HOMENAGEADOS

O promotor de justi-
ça, professor titular e co-
ordenador pedagógico da 
Faculdade de Direito da 
Universidade Santa Cecília 
(Unisanta) Fernando Akaoui 
recebeu o  título de Cida-
dão Vicentino. Na ocasião, 
centenas de pessoas, entre 
amigos e familiares, estive-
ram presentes na soleni-
dade. O  vereador Roberto 
Rocha foi o autor da propo-
situra.

“Agora, posso definitiva-
mente chamar os vicentinos 
de irmãos. Isso é uma gran-
de marca na minha trajetó-
ria”, disse.

FERNANDO
AKAOUI

Salvador Gonçalves Lo-
pes recebeu o Título de Ci-
dadão Vicentino pela sua 
trajetória empreendedora 
e brilhante participação no 
setor de Turismo. 

A homenagem foi reali-
zada em Sessão Solene, no 

dia 22 de agosto, na Câmara 
Municipal pelo vereador Adil-
son da Farmácia. “Agradeço a 
todos que lembraram de mim 
e também aos que estiveram 
presentes na minha homena-
gem. Sou grato a todos vo-
cês”, disse emocionado.

SALVADOR GONÇALVES

PAULO MENDES

O empresário Paulo Men-
des,  sempre ligado à área de 
hotelaria, eventos e constru-
ções, filho do saudoso fun-

dador do Grupo Mendes, o 
português Armenio Mendes, 
foi homenageado na Câmara 
Municipal. 
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Uma das grandes dúvidas dos donos de micro 
e pequenos empreendimentos é como precificar 
corretamente os seus produtos. O preço tem um 
peso estratégico em qualquer negócio e pode ser a 
diferença entre o sucesso e a falência de uma em-
presa. A definição de um valor adequado de venda 
de um produto/serviço depende do equilíbrio 
entre o preço de mercado e o valor calculado em 
função do custos e despesas da empresa. Assim, 
a precificação envolve diretamente a identificação 
de qual valor gera competitividade, atratividade 
e lucratividade para o negócio. Nesse cálculo, o 
empresário deve considerar dois aspectos básicos: 
o mercadológico (externo) e o financeiro (interno).

Confira abaixo algumas dicas do Sebrae que 
podem ajudar na hora de tomar uma definição. 
Não deixe de conferir também as orientações para 
o seu negócio no canal do Sebrae no Youtube. 

1. FIQUE ATENTO AO GIRO DO SEU PRODUTO 
Quanto maior o giro do produto, menor tende 

a ser a sua margem de lucro. O giro do seu produto 
precisa ser suficiente para cobrir os gastos fixos da 
sua empresa, superando o “ponto de equilíbrio” 
a cada mês. Para isso, a sua margem de lucro, 
multiplicada pelo giro, deve ser igual ou superior 
às suas despesas fixas.

2. OBSERVE O PREÇO DA CONCORRÊNCIA 
Procure se diferenciar dos concorrentes, seja na 

COLUNA CONTÁBIL

SEBRAE MAPEIA 
CINCO DICAS PARA 

DEFINIR PREÇOS
Maria Cristina Pereira Araújo

Contadora e 1º tesoureira da ACIESV

AGO/SET   2019

apresentação do produto, processo de venda, ponto 
comercial, ou na venda de kits, que podem reduzir a 
sua margem de lucro, mas aumentam o ticket médio 
do cliente.

3. SAIBA IDENTIFICAR SEU PÚBLICO-ALVO 
A depender do seu público e das expectativas, o 

preço de venda dos seus produtos e serviços pode 
ser alterado e/ou ajustado. Se o seu cliente busca 
agilidade (produto ou serviços entregue em menor 
tempo), conforto (preço fechado, você cuida de tudo 
e apenas entrega o produto ou serviço pronto para 
o cliente) ou exclusividade (produto ou serviços de 
baixa disponibilidade), ele é menos sensível ao preço 
e você pode melhorar a sua margem com um maior 
valor de venda. Ou, se a sua margem permitir, como 
forma de se diferenciar dos seus concorrentes, entre-
gue agilidade e/ou conforto mesmo em uma disputa 
pelo menor preço

4. EVITE PROMOÇÕES A TODO MOMENTO
Se você fizer promoções continuadamente, o 

cliente vai se acostumar com o preço promocional 
e deixar de adquirir pelo preço regular. Tenha datas 
especiais de promoção e, nestas datas, incentive a 
compra em maiores valores. Por exemplo, em uma 
feira, se na última hora você liquida os produtos, 
seus clientes deixarão para te visitar apenas nessa 
última hora para aproveitar o seu desconto. 

5. COMPRAR BEM É O SEGREDO QUE TODO 
MUNDO CONHECE

Como o preço de venda é definido pelo mer-
cado, sua melhor chance de aumentar os lucros é 
reduzindo o preço de aquisição dos seus produtos. 
Negocie com fornecedores, planeje suas compras 
para otimizar os custos com frete e/ou embalagem 
e, assim, melhorar a sua margem de venda. Quando 
possível, faça compras em conjunto com parceiros 
para aumentar o poder de barganha pelo sensível 
aumento na quantidade.

RELAÇÕES CONTRATUAIS
ASSIMÉTRICAS E PODER
ECONÔMICO
De Carlos Willians Osório

No Brasil, as pequenas 
empresas são maioria. Com 
isso, o empreendedorismo de 
pequeno porte acaba servindo 
como meio de resistência das 
classes desfavorecidas, que nele 
projetam sua sobrevivência, 
formando expressivo pilar de 
sustentação na economia, 
tanto pelo número de 
estabelecimentos, quanto 
pela sua capacidade de gerar 
empregos. 

DICAS DE LEITURA

O PODER DA AÇÃO
De Paulo Vieira 
 
No livro, o autor promete 
fazer a sua vida ideal sair do 
papel. Estimula seus leitores a 
mudarem de vida, por meio de 
incentivos, desafios e exercícios 
que ajudarão a começar uma 
nova etapa. “O Poder da Ação” 
apresenta a metodologia 
chamada “coaching integral 
sistêmico”, que estimula a ação e 
a busca dos objetivos. A principal 
lição que o livro traz é por mais 
que a metodologia seja a melhor 
opção, o que realmente importa 
são suas ações.

GUIA DIVERSIDADE PARA
EMPRESAS E BOAS PRÁTICAS
De Ricardo Voltolini
 
A publicação aborda o conceito 
de diversidades e valorização 
das diferenças relacionadas 
a gênero, idade, orientação 
sexual, etnia, condição física 
etc. O autor aborda a riqueza 
encontrada na pluralidade no 
mundo corporativo, apoiado 
em estudos e pesquisas. O 
livro procura tirar dúvidas e 
fala dos desafios enfrentados 
pelos gestores interessados em 
incorporar a diversidade em suas 
empresas.

LEI DO DESCONTO 
COMPLETA 2 ANOS

Sancionada em junho de 2017, a lei permite aos empre-
sários do setor de comércio e serviços conceder desconto 
ao consumidor mediante a forma de pagamento escolhido 
pelo mesmo.

Com a lei é permitido a prática de conceder desconto 
em compras pagas à vista e em dinheiro. A proposta obje-
tivou melhorar o ambiente de negócios, estimular a econo-
mia em meio à crise e oferecer um maior poder de barga-
nha aos consumidores.

A prática sempre foi comum no País, uma vez que pechin-
char sempre foi importante para o brasileiro. Mas a lei impõe 
ao varejista ou prestador de serviço informar em lugar visível 
os descontos que serão oferecidos no pagamento em dinhei-
ro, ou parcelado no cartão de crédito, por exemplo.

PECHINCHAR É REGRA
Pesquisas revelam que, ainda, pechinchar faz parte da 

cultura do brasileiro. Sete em cada 10 consumidores as-
sumem o costume de pedir desconto ao realizar compras. 
Além disso, 76% dos consumidores se sentem mais estimu-
lados a pedir descontos nos pagamentos à vista.

MEDIDA PERMITE CONCEDER DESCONTO EM 
COMPRAS PAGAS À VISTA
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Vai viajar? Seu filho se matriculou 
na universidade ou no colégio?  Está 
procurando um curso de qualificação? 
Bem, antes de utilizar os serviços 

consulte os convênios firmados pela 
Associação. Mas, mesmo que você 
seja sócio agora, é possível solicitar a 
inclusão para os serviços futuros.

No caso de matrícula em univer-
sidade, muitas vezes o valor do des-
conto é superior ao da mensalidade 
da Associação. Portanto, não deixe de 

conferir os descontos oferecidos. Mais 
informações, entre em contato com a 
entidade e aproveite das vantagens. 
Ligue 3569-2910.

Convênios garantem desconto para associado

A G Ê N C I A  D E  T U R I S M O 

Agência de Turismo São Vicente  (3%) 
Rua Martin Afonso, 220, Loja 103 
Tel.: (13) 3467-7744 
www.turismosaovicente.com.br

COLÉGIOS

Colégio Batista da Primeira
Avenida Presidente Wilson, 1.437
Tel: (13) 3329.8771 
www.colegiobatistasv.com.br

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 (15% a 20%) 
Avenida Capitão-mór Aguiar, 572
Tel: (13) 3569-8100
www.souintegracao.com.br

Colégio Itá (20%)              
Rua Djalma Dutra, 07 
Av. Pres. Wilson, 1.232
Tel: (13) 3468-5967
www.colegioita.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 Objetivo
Av. Presidente Wilson, 424 
Tel: (13) 3569-1919
www.objetivo.br

Escola Politécnica Treinasse (20%)
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 (10%)
Avenida Presidente Wilson, 1.013
Tel: (13) 3569-2525
www.fortec.edu.br

CURSOS

AllNet - Idiomas e Informática (20% a 50%)
Rua Frei Gaspar, 128 - Centro
Tel.: (13) 3569-1200
www.grupoallnet.com.br

C.C.B.E.U. – Centro Cultural 
Brasil Estados Unidos (30%)               
Av. Azevedo Sodré, 101 - Santos
Tel: (13) 4009-3293 
www.ccbeunet.br

UNIVERSIDADES

União Brasileira 
Educacional – UNIBR (15%)
Avenida Capitão Mor Aguiar, 798
Tel: (13) 3569.8200
www.unibr.com.br

Circuito Escola Técnica
Rua Frei Gaspar, 2450 
Tel.: (13) 3466-1000
www.circuitoescola.com.br

Escola Fisk (20%) 
Avenida Presidente Wilson, 1.146
Tel: (13) 3468.2934 
www.fisk.com.br

Instituto Mix de Profissões (50%) 
Praia Grande - Tel.: (13) 3495-9790
São Vicente - Tel.: (13) 3395-5474 
www.institutomix.com.br

Master Data Informática
R. Ipiranga, 183 - Centro
Tel.: (13) 3467-7374
www.masterdatacursos.com.br

UPTIME - Comunicação em inglês (40%)
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

UniCesumar ( até 40%)
www.ead.cesumar.br
Tel: (13) 3048-5225
polo-saovicente@unicesumar.edu.br

Unisantos
Universidade Católica de Santos
Av. Cons. Nébias, 300, Santos
Tel: (13) 3205-5555
www.unisantos.br

Universidade Santa Cecília
R. Oswaldo Cruz, 277, Santos
Tel: (13) 3202.7100
Fax: (13) 3234-5297
www.unisanta.br

  

SEBRAE E ASSOCIAÇÃO 
COMERCIAL REALIZAM

NOVAS OFICINAS

Até dezembro, em parceria com 
o Sebrae, a Associação Comercial 
promove uma série de oficinas na 
subsede da Área Continental, que 
fica na Avenida Deputado Ulisses 
Guimarães, 1671, sala 2, no Jardim 
Rio Branco.

As atividades duram quatro horas 
cada e abordam diferentes temas 
para alavancar a empresa, como fluxo 
de caixa, formalização, expansão, 
entre outros. Informações pelos 
telefones (13) 3569-2910 (sede) ou 
3566-9765 (subsede).

CAPACITAÇÕES SERÃO NA SUBSEDE
DA ÁREA CONTINENTAL 

PROGRAMAÇÃO 

DATA OFICINA (Há taxa de R$ 50,00 para participar)        HORÁRIO

18/09* RODADA DE NEGÓCIOS    8 às 12 horas

09/10 OFICINA EQUIPE MOTIVADA    9 às 13 horas

04/11 OFICINA FLUXO DE CAIXA    9 às 13 horas

02/12 OFICINA COMEÇAR BEM - FORMALIZAÇÃO 9 às 13 horas

AGENDA ABERTA PARA 
ALUGAR O NOVO SALÃO 

DE EVENTOS
O salão de eventos da Associação 

foi totalmente reformado. O novo 
espaço foi ampliado e conta agora com 
banheiros masculino, feminino e para 
pessoa deficiente.

A cozinha também passou por 
melhorias e possui churrasqueira, fogão 
industrial e forno para pizzas. Há também 
sistemas de ar-condicionado e de som, 
com telão e projetor. 

Localizado no andar térreo do prédio, 
o local possui 180 metros quadrados e 
capacidade para 200 pessoas (festa) e 
300 pessoas (reuniões), considerando 
o espaço para mesas e cadeiras para 
palestras ou apresentações.  

Associados têm desconto especial. 
Entre em contato com a secretaria pelo 
e-mail contato@acesaovicente.com.br ou 
telefones (13) 3569-2910 (sede) 3566-
9765 (subsede Área Continental).

A capacidade de lotação é de 300 
pessoas. A Associação possui mesas,  

cadeiras, telão e projetor

GRÁFICA & COPIADORA

SOMATORIUM - Gráfica, 
Copiadora e Com. Visual (5%)
Praça 22 de Janeiro, 415 - Centro
Tel: (13) 3467-7156 | 99609-7210
www.somatorium.com.br
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DIA DO COMERCIANTE
Para comemorar o Dia do Comerciante, a Associação promoveu  uma noite especial regada 

de muita pizza.  Foi assim, com muita alegria, que foi realizada a Noite da Pizza, no último dia 
19 de julho. Mais de 100 pessoas, entre associados e convidados, prestigiaram o evento que  

aconteceu no novo salão de festas, com rodízio de pizzas variadas e música ao vivo. 
Confira abaixo algumas fotos do evento.


