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O JORNAL EMPRESARIAL DA BAIXADA SANTISTA

487 anos de incontáveis belezas naturais

No dia 22 de janeiro, São Vicente celebra seus 487 anos 
de fundação. Linda por natureza, a Primeira Cidade do 
Brasil promete uma programação intensa para os festejos 
de aniversário que incluem, em destaque, a Encenação da 
Fundação da Vila de São Vicente. 

Suas belezas naturais refletem o que há de mais bonito 
para se apreciar, seja na área urbana ou rural, que podem 
ser apreciadas de graça por qualquer pessoa. 

A vista da baía de São Vicente é de encher os olhos. 
Não importa o ângulo em que o cenário for contemplado: 

Plataforma de Pesca, Ponte Pênsil ou Ponte dos Barreiros, 
são um dos locais mais inesquecíveis do País. 

Além desses, existem muitos outros lugares em que 
é possível ter experiências memoráveis por meio da ob-
servação da natureza: o Monumento 500 Anos, no alto da 
Ilha Porchat, é um deles. Outro é o Morro da Asa Delta, 
que pode ser alcançado depois de um passeio no telefé-
rico e que permite uma visão macro de cinco cidades da 
Baixada Santista.

Se a pessoa opta por aproveitar um pouco mais da 

natureza, através de um banho de mar, a cidade conta, 
ainda, com belas praias: Itararé, Gonzaguinha e Milio-
nários – onde a prática de stand up é comum entre seus 
frequentadores.

Aqueles que gostam de aventura podem andar de Tele-
férico, que possui uma extensão de 700 metros, dos quais, 
560 metros são percorridos sob a Mata Atlântica. Ele liga a 
Praia do Itararé ao alto do Morro do Voturuá e possibilita 
vista para o Morro do Japuí. Enfim, algumas das belezas que 
atraem os turistas e divertem nossa gente.

Parabéns São Vicente



2 OPINIÃO

JORNAL DO COMÉRCIO 
VICENTINO

Publicação mensal de responsabilidade da 
Associação Comercial, Industrial e 

Empresarial de São Vicente (ACIESV).
Sede: Rua Jacob Emerick, 1238 
Parque Bitaru - S. Vicente - SP 

Tel.: (13) 3569-2910

Subsede: Av. Deputado Ulisses Guimarães, 1671
Sala 2 - Jardim Rio Branco - S. Vicente - SP 

Tel. (13) 3566-9765

PRESIDENTE
Regina Ponte do Carmo

Os artigos e textos assinados não representam 
necessariamente a opinião deste jornal, sendo de 

responsabilidade de seus autores 

Associado escreva neste jornal ou sugira 
uma pauta de seu interesse. Participe!

EXPEDIENTEª

www.facebook.com/associacaocomercialsv 

ATENÇÃO

FALE COM A ACIESV
PRESIDENTE
presidencia@acesaovicente.com.br
ADMINISTRATIVO
wilians@acesaovicente.com.br

COBRANÇA/MENSALIDADE
cobranca@acesaovicente.com.br

SCPC | (13) 3569-2900
scpc@acesaovicente.com.br

COMERCIAL
comercial@acesaovicente.com.br

FALE CONOSCO | (13) 3569-2910
contato@acesaovicente.com.br

COMUNICAÇÃO
imprensa@acesaovicente.com.br

SUBSEDE | (13) 3566-9765
subsede@acesaovicente.com.br

São Vicente completa 487 anos de fundação. Celebrar o aniversário da primeira 
cidade do Brasil é sempre especial, principalmente num ano em que a perspectiva 
é por mudanças. Em comemorações como esta, costumamos desejar o melhor para 
quem aniversaria e, na nossa cidade, o aniversário é nosso!

Aspiro que cada vicentino viva um ano de transformações positivas em seu am-
biente pessoal e em sua comunidade. Almejo que tenha força, foco e sabedoria, para 
lutar por seus sonhos e planos. Desejo que estas mudanças sejam boas para todos nós. 
Como empresária, comerciante e presidente de entidade de classe também torço para 
que os 487 anos de São Vicente seja visto como um bom ano para a nossa economia.

O otimismo de estarmos entrando numa nova era econômica no País é grande, 
especialmente depois da recessão pela qual passamos nos últimos anos e da recu-
peração lenta no último biênio. Se tivermos um crescimento econômico moderado 
já fará diferença para cada brasileiro. Estamos otimistas e este sentimento positivo, 
gerado pela promessa do Governo Federal de reformas fiscais em âmbito nacional, 
dá novo fôlego para nossos associados.

Se nos anos que se passaram tivemos que nos reinventar, esta poderá ser a hora 
de estabelecermos um meio mais consistente de trabalhar, em que todos saiam 
beneficiados: empresários e comerciantes, consumidores e administração pública.

O que posso garantir é que a união, o diálogo e as parcerias serão mantidas em 
nossa entidade e isto nos fortalece para comemorar mais um aniversário da nossa 
amada São Vicente. Festejamos esta data com brilho no olhar de quem espera por 
dias melhores e sapiência para enfrentar os desafios que aparecerem.

Parabéns São Vicente.
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São Vicente completa 487 anos de 
fundação no próximo dia 22, com o direito 
de comemorar importantes conquistas nos 
últimos dois anos. 

O desenvolvimento da Cidade, inclusi-
ve, tem-se mostrado intenso neste perío-
do e um dos setores 
que mais contribuem 
para este crescimen-
to é o comércio.

Considerado o 
mais atrativo e di-
nâmico de toda a 
Baixada Santista, tra-
zendo consumidores 
de outras cidades da 
região e até mesmo 
da Capital, o comér-
cio de São Vicente 
mantém, atualmen-
te, 9.652 estabelecimentos em plena 
atividade.

Do total, 1.909 foram inscritos entre 1º 
de janeiro e 31 de dezembro do ano passa-
do, tendo como destaques os seguimentos 
de lanchonetes, casas de chá, de sucos e 
similares, com 114 inscrições; serviços 
ambulantes de alimentação, com 88; e 
comércio varejista de artigos do vestuário 

e acessórios, com 72.
“O crescimento de São Vicente nos 

últimos dois anos é fruto de um trabalho 
intenso e de muita dedicação. A união de 
todos também tem sido essencial para 
as conquistas obtidas. Por isso, no ani-

versário de nossa 
Cidade temos muito 
a comemorar. Além 
disso,  este é  um 
momento especial 
para reforçarmos o 
nosso empenho em 
prol do Município”, 
comenta o prefeito.

Pedro Gouvêa 
destaca,  a inda,  a 
força do comércio 
vicentino e o seu 
potencial. “Todos os 

setores contribuem expressivamente para 
a retomada do crescimento vicentino. No 
caso do comércio, temos uma ampla varie-
dade de segmentos, o que nos faz manter 
um ritmo dinâmico ano após ano. Também 
temos bons produtos, bom atendimento e 
preços competitivos. Fatores que atraem 
milhares de consumidores para a nossa 
Cidade”, completa.

Pedro Gouvêa destaca a 
força do comércio vicentino

CONSIDERADO O MAIS ATRATIVO E DINÂMICO DA REGIÃO, 
MANTÉM 9.652 ESTABELECIMENTOS EM PLENA ATIVIDADE

ACIESV PASSARÁ A EMITIR 
CERTIFICADO DIGITAL

Em breve, os empresá-
rios de São Vicente passa-
rão a contar com mais um 
serviço. Trata-se da emis-
são do Certificação Digi-
tal, que é um documento 
eletrônico, com valor de 
uma assinatura digital, 
que garante proteção às 
transações on-line e a tro-
ca virtual de documentos, 
mensagens e dados com 
validade jurídica. 
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Em fevereiro começam as aulas. 
E nada melhor do que pedir um des-
conto especial, seja em faculdades, 
escolas ou cursos. Todo associado 

pode usufruir das  inúmeras vantagens. 
Os descontos anunciados chegam a 
50%, dependendo do estabelecimento. 
Algumas oferecem desconto especial 

negociado diretamente com o estabe-
lecimento. 

Além disso, inúmeros serviços são 
disponibilizados pela entidade, tais 

como: orientação jurídica, cursos e 
palestras. Entre em contato com a 
entidade e aproveite das vantagens. 
Ligue 3569-2910.

Aproveite a matrícula escolar e peça seu desconto

AGÊNCIA DE TURISMO 

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

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

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

ASSOCIE-SE. SAIBA COMO:

(13) 3569.2910
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DOCES VOLTAM À BIQUINHA DE ANCHIETA  
E CIDADE ATRAI MAIS TURISTAS 

Os doces que por muito tempo agra-
dam o paladar de vicentinos e turistas 
voltaram para o lugar tradicional: a Bi-
quinha de Anchieta. Cocadas, maçãs do 
amor, bolos, tortas e pudins estão entre as 
atrações, além da água da histórica fonte, 
que sai de torneiras ornamentadas.

Durante a reforma do espaço, os 
comerciantes seguiram com a venda dos 
doces do outro lado da Praça 22 de Ja-
neiro. “Esse foi um compromisso com o 
permissionário, que eles não saíram de 
lá (ao lado da Biquinha). Agora estão de 
volta”, disse Adão Ribeiro, secretário de 
Projetos Especiais.

APÓS REFORMA DO ESPAÇO, COMERCIANTES RETOMAM ATIVIDADES AO LADO DA HISTÓRICA FONTE DE ÁGUA

A obra contou com melhorias no sistema de drenagem, substituição das pedras por piso de concreto, instalação de deck de madeira 
para acesso ao cruzeiro, rampa de acessibilidade à praça, novo paisagismo, além de mobiliário urbano e instalação de bicicletário

MARCO PADRÃO

Localizado dentro de uma ilhota co-
nhecida popularmente como Pedra do 
Mato, próxima a Praia do Gonzaguinha,foi 
construído para ser o marco da come-
moração do aniversário dos 400 anos da 
fundação de São Vicente, em 1.933.

CASA MARTIM AFONSO

Abriga acervo permanente que conta 
a história da formação da Vila de São Vi-
cente, objetos arqueológicos encontrados 
em escavações ocorrentes na Cidade e 
cartas cartográficas da chegada de Martim 
Afonso de Souza. 

PONTE PÊNSIL 

Localizada entre os Morros dos Barbosas 
e Japuí, é responsável pela ligação da ilha 
ao continente é considerada um marco na 
construção de pontes pênseis no Brasil: ela 
foi a terceira da nossa história. A ponte foi 
inaugurada em 21 de maio de 1914.

DECK DO PESCADOR

Com vista para a Praia do Gonzaguinha,  
é um local de tranquilidade e contempla-
ção da natureza que é frequentado por 
pescadores amadores e profissionais du-
rante todo dia e noite. É possível ter toda 
a vista da orla da praia.
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NOVAS EMPRESAS APOSTAM NO 
POTENCIAL DA CIDADE

A Clínica Fares é um polo médico que trabalha com 
humanização, excelência no atendimento e acessibilida-
de da população à saúde. Tanto que, reúne dezenas de 
especialidades médicas em um único lugar.

São mais de 450 médicos distribuídos em quatro 
regiões: Osasco, Penha, Santo Amaro, São Vicente e Vila 
Nova Cachoeirinha. Em todas as unidades é possível 
realizar consultas e exames, além de cirurgias, tudo com 
tecnologia de ponta e preços que cabem no bolso. Há 
30 anos no mercado cuidando da saúde dos pacientes, 
oferecendo um serviço completo e acessível. 

A unidade de São Vicente fica na Rua 15 de Novembro, 
176, no Centro. O telefone da central de agendamento é 
330.4242. Atende de segunda a sexta, das 8 às 18 horas 
e aos sábados das 8 às 17 horas. A gerente da Unidade  
é Ana Correia.

SOMENTE NO ANO PASSADO FORAM ABERTAS 1.909 EMPRESAS EM SÃO VICENTE

O Sicredi, primeira instituição cooperativa do Brasil, 
inaugurou sua primeira agência em São Vicente. Com cerca 
de 500 metros quadrados, o local segue a nova identidade 
visual e o conceito de ambientação arquitetônica da ins-
tituição financeira cooperativa. A unidade está localizada 
na Avenida Presidente Wilson, 874, no Centro.

Segundo o presidente da Cooperativa Sicredi Grandes 
Lagos PR/SP, Orlando Muffato, a expansão para a cidade, 
considerada a primeira fundada pelos portugueses no 
Brasil, vai acelerar o desenvolvimento econômico e social 
no litoral paulista. “Em uma cooperativa, o associado atua 
como dono do empreendimento e nós precisávamos trazer 
essa autonomia para uma cidade que possui grande im-

Consultas, exames e cirurgias

Cooperativa de crédito com serviços financeiros bancários

portância histórica. Nós oferecemos soluções financeiras 
em vários segmentos, para facilitar a vida das famílias, 
dos comerciantes e do município de forma geral”, destaca.

A cooperativa, que em 2018 completou 30 anos de 
fundação, conta atualmente com cerca de 24,5 mil asso-
ciados e 20 agências, sendo 15 em municípios paranaenses 
e duas em Santos (SP): Agência Santos Centro, inaugurada 
em 2015, e Agência Santos Gonzaga, inaugurada 2017. 
Até 2023, a Sicredi Grandes Lagos PR/SP planeja chegar 
a 30 agências em cidades do Paraná e São Paulo. Na Bai-
xada Santista, são oito municípios na área de atuação da 
cooperativa: Santos, São Vicente, Praia Grande, Peruíbe, 
Guarujá, Bertioga, Itanhaém e Cubatão. 
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A Portaria nº 443/2018 estabelece os serviços 
que serão preferencialmente objeto de execução 
indireta mediante contratação, ou seja, serviços 
terceirizados. O normativo regulamenta o art. 2º do 
Decreto nº 9.507/2018 e aplica-se às contratações 
realizadas pela administração pública federal direta, 
autárquica e fundacional, às empresas públicas e às 
sociedades de economia mista controladas pela União. 

A Portaria apresenta uma lista exemplificativa 
dos serviços que podem ser terceirizados, sempre 
de caráter auxiliar, instrumental ou acessório. Caso 
haja outras atividades que não estejam contem-
pladas nessa lista, elas poderão ser executadas de 
forma indireta, desde que observadas as vedações 
estabelecidas no art. 3º do Decreto nº 9.507/2018. 

As atividades relacionadas ao plano de cargos 
do órgão ou da entidade não serão passíveis de 
execução indireta, exceto quando se tratar de cargo 
extinto. Dentre outras atividades estabelecidas no 
referido Decreto, também estão vedadas àquelas 
relacionadas ao poder de polícia, de regulação, de 
outorga de serviços públicos e de aplicação de sanção. 

Serviços que serão preferencialmente terceirizados:
- Alimentação;
- Armazenamento;
- Atividades técnicas auxiliares de arquivo e bibliote-

conomia;
- Atividades técnicas auxiliares de laboratório;
- Carregamento e descarregamento de materiais e 
equipamentos;
- Comunicação social, incluindo jornalismo, publicidade, 
relações públicas e cerimonial, diagramação, design grá-
fico, webdesign, edição, editoração e atividades afins;
- Conservação e jardinagem;
- Copeiragem;
- Cultivo, extração ou exploração rural, agrícola ou 
agropecuária;
- Elaboração de projetos de arquitetura e engenharia e 
acompanhamento de execução de obras;
- Geomensuração;
- Georreferenciamento;
- Instalação, operação e manutenção de máquinas e 
equipamentos, incluindo os de captação, tratamento e 
transmissão de áudio, vídeo e imagens;
- Limpeza;
- Manutenção de prédios e instalações, incluindo 
montagem, desmontagem, manutenção, recuperação 
e pequenas produções de bens móveis;
- Mensageria;
- Monitoria de atividades de visitação e de interação 
com público em parques, museus e demais órgãos e 
entidades da Administração Pública Federal;
- Recepção, incluindo recepcionistas com habilidade 

de se comunicar na Linguagem Brasileira de Sinais - 
Libras;
- Reprografia, plotagem, digitalização e atividades 
afins;
- Secretariado, incluindo o secretariado executivo;
- Segurança, vigilância patrimonial e brigada de 
incêndio;
- Serviços de escritório e atividades auxiliares de apoio 
à gestão de documentação, incluindo manuseio, digi-
tação ou digitalização de documentos e a tramitação 
de processos em meios físicos ou eletrônicos (sistemas 
de protocolo eletrônico);
- Serviços de tecnologia da informação e prestação de 
serviços de informação;
- Teleatendimento;
- Telecomunicações;
- Tradução, inclusive tradução e interpretação de - 
Língua Brasileira de Sinais (Libras);
- Degravação;
- Transportes;
- Tratamento de animais;
- Visitação domiciliar e comunitária para execução 
de atividades relacionadas a programas e projetos 
públicos, em áreas urbanas ou rurais;
- Monitoria de inclusão e acessibilidade; e
- Certificação de produtos e serviços, respeitado o 
contido no art. 3º, §2º do Decreto 9.507, de 2018. 

COLUNA CONTÁBIL

GOVERNO EDITA LISTA DE SERVIÇOS 
QUE PODEM SER TERCEIRIZADOS

EMPRESA

*Maria Cristina
Pereira Araújo
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Como sua empresa 
define se aprova 
ou reprova uma 
venda a crédito?

Alguns produtos PJ do seu menu serão subs-
tituídos, para que você venda ainda mais e com 
mais segurança.

A Boa Vista SCPC desenvolveu o Define, uma 
solução para você analisar o cliente, recomendar 
o melhor negócio e facilitar sua venda, com inte-
ligência analítica agregada aos relatórios.

Conheça os principais benefícios do Define:
• Tempo: análise de crédito e sugestão do 

melhor negócio em apenas um click
• Risco sob controle: alerta sobre a venda para 

empresas com alta probabilidade de se tornarem 
devedoras

• Melhores vendas: indica o melhor limite a ser 

concedido, adequado ao risco de cada empresa
• Redução de custos: análises de crédito mais 

seguras podem diminuir gastos futuros com ações 
de cobrança e inadimplência

• Facilidade de acesso: enriqueça seu relatório 
com novas informações sem precisar fazer outra 
consulta

• Monitoramento das restrições: gratuito por 
30 dias após a consulta

Planeje o futuro da sua empresa com a Boa 
Vista SCPC!

Para saber mais:
Telefone: (13)3569-2910
E-mail: scpc@acesaovicente.com.br

ALERTA 30 DIAS GRÁTIS
Ganhe o Alerta 30 Dias, solução que moni-

tora as informações restritivas de um CNPJ por 
um mês e avisa por e-mail caso haja alterações. 
Assim, sua empresa poderá vender com mais 
segurança. O que a solução oferece:

•Inteligência analítica para recomendar 
ou não uma negociação, sugerindo o valor do 
limite de crédito e informando o risco de um 
cliente tornar-se inadimplente;

• Dados cadastrais do CNPJ consultado;
• Informações comportamentais;
• Informações restritivas;
• Quadro societário e participações.
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Adriana 
Flosi assume 
presidência 
interina da 
Jucesp

Nascida em Botucatu e radicada 
em Campinas há 38 anos, Adriana Flosi 
tomou posse como vice-presidente da 
Junta Comercial do Estado de São Paulo 
(Jucesp). Ao longo de janeiro, ela ainda 
ocupará de forma interina a presidência 
da autarquia, dando lugar ao deputado 
federal Walter Ihoshi (PSD) a partir de 
fevereiro. É a primeira vez na história da 
Jucesp, desde sua fundação, em 1890, 
que uma mulher ocupa os mais altos 
cargos da diretoria.

“A honra da nomeação para o cargo 
é imensa, bem como a responsabilida-
de para exercê-lo com a tecnicidade, 
a ética e o empenho necessários para 
perpetuar a missão da Jucesp de man-
ter-se alinhada às políticas públicas de 
desenvolvimento econômico, desbu-
rocratização e incentivo ao empreen-
dedorismo”, afirma Flosi, que também 
exerce o cargo de vice-presidente da 
Associação Comercial e Industrial de 
Campinas (Acic) — já presidiu a própria 
entidade entre 2010 e 2016.

Por meio das entidades às quais 
representa, ela atua para garantir aos 
empreendedores o suporte para o 
desenvolvimento de seus negócios por 
meio da promoção de conhecimento, 
geração de novos negócios e discussão 
de problemas inerentes ao universo 
empreendedor. Entre as suas principais 
pautas está também incentivar uma 
presença mais efetiva de mulheres nas 
várias instâncias dos poderes público 
e privado.

EMPRESÁRIA ATUA NO 
RAMO DE NEGÓCIOS 
EDUCACIONAIS E EVENTOS 
CORPORATIVOS

ENCENAÇÃO DE SÃO VICENTE TERÁ 
MARCOS FROTA, CAROL NAKAMURA 

E FERNANDA PONTES NO ELENCO
A 37ª edição do espetáculo da 

Encenação da Fundação da Vila de 
São Vicente terá a presença do ator 
Marcos Frota e das atrizes Fernanda 
Pontes e Carol Nakamura.

As apresentações acontecem 
entre 18 e 22 de janeiro, na arena 
que está sendo montada nas areias 
da Praia do Gonzaguinha, em frente 
à Praça Tom Jobim.

Frota interpretará “Loucura”, 
personagem atemporal que é res-
ponsável por conduzir e contar a his-
tória da chegada de Martim Afonso. 
Fernanda e Carol vão interpretar as 
personagens Ana Pimentel e Índia 
Bartira, respectivamente.

FROTA  - 
Ator e dono 
de circo, Frota 
é natural de 
Guaxupé, em 
Minas Gerais. 
Seu primei-
ro papel foi

 na extinta TV Tupi, atuando em “Es-
crava Isaura”. No seu currículo, estão 
as atuações em novelas como “Vereda 
Tropical”, “América”, “A Próxima Vítima”, 
“O Clone”, “Vamp” e “Sassaricando”.

F E R N A N DA 
PONTES - Tam-
bém é apresenta-
dora, atualmente 
comanda o pro-
grama Planeta 
Brasil, da Globo 
Internacional.

Antes, ainda quando criança, era 
uma das apresentadores da TV Glo-
binho. Mais tarde, atuou em novelas 
como Gabriela, As Cariocas e Flor do 
Caribe.

CAROL NA-
KAMURA - In-
tegrou o corpo 
de dançar inas 
do Domingão do 
Faustão. No de-
correr de sua pas-
sagem pelo 

programa, também foi assistente de 
palco. Iniciou a carreira de atriz no 
teatro e fez parte do elenco da novela 
Sol Nascente.
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Nova Rodoviária inicia atividades

 2019

EQUIPAMENTO FOI PROJETADO PARA RECEBER ENTRE 120 E 150 PASSAGEIROS EM SUA SALA DE ESPERA
E É DOTADO DE REDE WI-FI, LANCHONETE E LOJAS DE SOUVENIRS

Desde o dia 10 de janeiro, embar-
ques, desembarques e emissão de 
passagens são feitos exclusivamente 
na nova Rodoviária de São Vicente. 
A empresa que faz o transporte com 
destino a Resende e ao Rio de Janeiro 
também passará a atender no local. As 
operações no antigo prédio (Mercado 
Municipal) foram encerradas.

A Rodoviária conta com infraestru-
tura necessária para atender bem aos 
seus usuários. Idealizada para receber 
entre 120 e 150 passageiros em sua 
sala de espera, o terminal é dotado 
de rede Wi-Fi, lanchonete e lojas de 
souvenirs. Na área de embarque e de-
sembarque, no lado esquerdo externo 
ao prédio, são sete baias, para receber 
os ônibus de viagens. O projeto tam-
bém preservou o espaço destinado ao 
Teatro Municipal.

O terminal faz parte de um conjunto 
de obras que estão sendo executadas 
no Parque Bitaru, que incluem também 
as instalações da sede da Guarda Civil 
Municipal (GCM) e do Canil Municipal.

Ao lado da nova Rodoviária, no pré-
dio onde funcionava o Centro de Con-

Em 21/12/2018 as informações de 
veículos no módulo CERTOCAR foram des-
continuados devido aos diversos problemas 
com reajustes de preços constantes de 
fornecedores das informações veiculares. 

Mesmo com o esforço da Boa Vista 
SCPC, investindo e absorvendo ao máximo 
os impactos, tentando evitar transtorno 
aos clientes, foi inviabilizada a continuidade 
deste serviço. 

Para mais informações sobre passagens, embarques, desembarques e itine-
rários operados na Rodoviária de São Vicente, os passageiros podem entrar em 
contato com as próprias empresas.

Viação Cometa (São Paulo e ABC):  4004-9600
Ultra e Rápido Brasil (São Paulo):  0800-7711126
São João Turismo (Jundiaí):  3469-8966
Útil (Rio de Janeiro e Resende):  0800-8861000 / 0800-8838830 / 0800-888845

venções de São Vicente, estão sendo 
implantados a sede do 39º Batalhão de 
Polícia Militar do Interior (39º BPM/I), 
o Centro Administrativo Municipal e 
o Terminal Urbano Municipal, que vai 
estar interligado à nova Rodoviária, 
facilitando e agilizando a locomoção 
de vicentinos e visitantes.

Serviço CERTOCAR
é descontinuado


