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O JORNAL EMPRESARIAL DA BAIXADA SANTISTA

U N I ÃO  E  E M P R E E N D E D O R I S M O 
marcas dos 70 anos de fundação

Os preparativos para o aniversário de 70 
anos da Associação Comercial, Industrial e 
Empresarial de São Vicente (ACIESV) já estão 
a todo vapor. A festa, sempre prestigiada por 
autoridades municipais e estaduais, será 
realizada no dia 31 de maio, a partir das 20 
horas, nas dependências do Clube Vasco da 
Gama, na Av. Alm. Saldanha da Gama, 33/35, 
Ponta da Praia, em Santos.

As apresentações serão do cantor Tony 
Angeli, intérprete da música italiana, e da 
Banda Blow Up, uma das maiores e mais 
tradicionais bandas da história da Região.

A festa tem o patrocínio da Unimed de 
Santos e apoio do Sicredi.

ACIESV COMEMORA ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE MAIO

A Associação Comercial, Industrial 
e Empresarial de São Vicente (ACIESV),  
completará 70 anos no dia 17 de maio. 
A entidade foi fundada em 1949, na 
sede do Esporte Clube Beira Mar, e 
tem como seus principais objetivos 
o de promover e fortalecer a união 
de  todas as pessoas físicas e jurídicas 
que explorem quaisquer atividades 
empresariais ou comerciais.

Durante toda sua existência, a 
entidade contou com a passagem de 21 
presidentes, sendo que alguns estiveram 
no cargo por mais do que um mandato. 
Como é o caso da atual presidente 
Regina do Carmo, que foi reeleita.

Alguns presidentes tiveram mais do 
que duas passagens - Eugênio Francisco 
Marques Cação e Vitor de Jesus 
Figueiredo. O reconhecimento público 
da notoriedade do cargo que ocupa, 
muitas vezes, também é compartilhado 
por estes, utilizando seus conhecimentos 
nas esferas públicas e em entidades 
sociais. 

JANTAR DANÇANTE TERÁ 
APRESENTAÇÕES DO CANTOR TONY 

ANGELI E DA BANDA BLOW UP

Galeria dos presidentes está exposta no primeiro andar da sede da entidade

TONY ANGELI é considerado hoje o maior intérprete da música ita-
liana no Brasil. Nascido em Veneza, cidade italiana onde também deu seus 
primeiros passos na arte de cantar e representar. Em suas apresentações, 
interpreta os grandes sucessos da música italiana como: Roberta, Al Di La, 
Dio Come ti Amo, O Mio Signore, Volare, Sole Mio, Caruso e tantos outros 
sucessos que marcaram a época de ouro da música italiana. 

BLOW UP é uma banda tradicional que apresenta o melhor do rock 
and roll e da música romântica. Proporciona aos jovens oportunidade 
de conhecer a vibração de um som esquecido pelas casas noturnas. Aos 
trintões, quarentões e cinquentões, oferecem uma viagem ao tempo, 
embalada pela perfeição da performance de uma das mais antigas e 
competentes bandas.

APOIO:PATROCÍNIO

 
1º  Jayme Horneaux de Moura - 1949/1950
2º  Manoel Sierra Perez - 1951/1955
3º  Roberto Rodrigues - 1956/1957
4º  José Fernandes - 1958/1959
5º  Odair Muller de A. Marques - 1960/ 1961
6º   Rolien Fernandes Marques - 1962/1963
7º   Natividade Nolasco de Omena - 1964 1966
8º   Ramez Lascani - 1967/1973
9º   Vitor de J. Figueiredo - 1974/1977 - 1983/1987
10º Mário Diegues - Julho a nov. de 1977
11º Aírton Alexandre Có - 1978/1981
12º José Fernandes - 1981/1983
13º Márcio Perretti Papa - 1987/1989
14º Eugênio F. M. Cação - 1989/1993 - 2003/2009
15º Ivan Arruda Alvares - 1993/1995
16º Roberto Pereira da Silva - 1995/1999
17º João Santa Rosa de Carvalho - 1999/2001
18º Herculano Francisco - 2001/2003
19º Donizetti Tavares Teixeira - 2009/2013
20º José Alves de Oliveira - 2013/2015
21º Regina do Carmo - 2015/2019

GALERIA DOS PRESIDENTES
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Todo segundo domingo do mês de maio celebramos o Dia das Mães. 
Depois do Natal, é a data mais significativa para o comércio. E, embora 
seja específico para um tipo de público, as mães, torna-se um momento 
propício para as vendas dos mais diferentes produtos. Uma data que se 
mostra como uma oportunidade quase que singular de aquisição de bens 
desejados, despertada fortemente pelas ofertas pontuais e pelo apelo 
emocional.

Dados da Boa Vista SCPC mostraram que as vendas do comércio para o 
Dia das Mães cresceram 4% em 2018, em relação a 2017 e a expectativa esse 
ano é de alta. E, segundo o IBOPE, os consumidores gastaram no ano passa-
do, em média, R$ 112,00 por compra. Mais da metade da população (56%) 
gastou até R$ 100,00, outros 17% desembolsaram de R$ 101,00 a R$ 200,00 
e os que compraram presentes acima dessa quantia somaram 18%. Roupas,  
acessórios, perfumes, flores, calçados e cosméticos foram os mais vendidos.

Diante desse cenário, o comércio deve se movimentar para elaborar 
promoções que chamem atenção das pessoas. Por isso, prepare sua equipe 
de vendas, crie kits promocionais, use vale-presente, estenda o horário 
de atendimento aos clientes e utilize as redes sociais e whatsapp para 
divulgar suas promoções e vender mais.

A PALAVRA
REGINA DO CARMO
Presidente da ACIESV)

PRODUÇÃO
Somatorium Comunicação (13) 3467-7156
Pça 22 de Janeiro, 415, Centro, São Vicente
EDIÇÃO
Silvio Lousada - MTB 24.000
REDAÇÃO E FOTOS 
Marcia Zanco e Felipe Gongola

PARA OS NOSSOS E-MAILS

Dia das Mães é ponto alto 
para comércio varejista
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Conseg realiza nova reunião em maio

Presidida por Davi 
Rangel, o Conselho Co-
munitário de Segurança 
Comunitário (Conseg) de 
São Vicente realizará, no 
próximo dia 9 de maio, às 

18 horas, em nossa Sede, sua reunião mensal.
Na última reunião, realizada no dia 11 de 

abril, entre os diversos assuntos debatidos, a 

população voltou a solicitar uma ação mais 
efetiva junto aos quiosques instalados na Praia 
do Itararé e na Praia dos Millionários, principal-
mente quanto ao som alto.

Os encontros acontecem toda segunda 
quinta-feira do mês e são abertos à comuni-
dade e aos associados. Esse é o melhor canal 
de comunicação entre os setores responsáveis 
pela segurança pública com a população. 

A participação da comunidade e dos associados nas reuniões é
fundamental para o debate sobre a segurança pública

SEBRAE REALIZA
SEMANA DO MEI 2019

Entre os dias 20 e 24 de maio, O 
Sebrae-SP realiza a Semana do MEI, 
que neste ano terá o mote “Conhe-
cimento para você, sucesso para o 
seu negócio!”. O objetivo é disse-
minar informações de qualidade, 
capacitar e atender os potenciais 
e atuais Microempreendedores In-
dividuais, ofertando soluções para 
ajustar no planejamento e na gestão 
empresarial. Todos os mais de 2 mi-
lhões de MEIs que atuam no estado 
de São Paulo e as pessoas que de-
sejam empreender estão convida-

dos a participar, gratuitamente, das 
muitas atividades exclusivas online 
e presencial que ocorrem nos escri-
tórios regionais.

Entre as ações, destacam-se pa-
lestras rápidas e efetivas para gestão 
do negócio, apresentação e estudos 
práticos simulando os desafios do 
empreendedor e permitindo debates 
e soluções; encontros de negócios; 
palestras online com nomes que são 
referência do empreendedorismo e 
oficinas. Programação completa no 
site www.sebraesp.com.br.

ABRIL/MAIO

NO ÚLTIMO ENCONTRO FORAM DISCUTIDAS AÇÕES NA PRAIA DO ITARARÉ

Prazo para entrega de declaração
anual encerra dia 31 de maio

Termina dia 31 de maio o prazo 
para o Microempreendedor Indivi-
dual fazer a declaração anual (DASN-
-SIMEI). Se o MEI esteve ativo com 
o CNPJ em 2018, mesmo que não 
tenha atuado o ano todo, deve rea-
lizar a declaração com informações 
relativas ao período e declarar o fa-

turamento bruto e informar se tem 
funcionário. 

O próprio MEI pode realizá-la no 
Portal do Empreendedor. O Sebrae 
orienta e aux  ilia o empresário na 
realização da declaração anual, bas-
ta entrar em contato pelo telefone 
0800 570 0800.
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A inadimplência do consumidor caiu 1,1% ao lon-
go do ano de 2018, de acordo com dados nacionais 
da Boa Vista. “A instabilidade econômica dos últimos 
anos fez com que as famílias ficassem mais cautelo-
sas, o que inibiu o consumo e a tomada de crédito, 
contribuindo para a queda do fluxo de inadimplên-
cia”, destaca a empresa de banco de dados.

Mesmo assim, o número de inadimplentes no 
País está na casa dos 62 milhões de pessoas. “Por-
tanto, quem está com o orçamento doméstico aper-
tado e algumas dívidas ou contas de serviços não 
estão em dia, é o momento de repensar os gastos. 
Um sinal de alerta foi acionado e se providências 
não forem tomadas rapidamente sair do vermelho 
ficará cada vez mais difícil”, adverte Pablo Nemiro-
vsky, superintendente de Serviços ao Consumidor 
da Boa Vista SCPC.

Sem contar que, ao não manter as contas em 
dia, o nome pode ser incluído no banco de dados 
do SCPC com várias consequências negativas, como 
não conseguir aprovação de crédito em lojas, fi-
nanciamentos e empréstimos. Além disso, o banco 

pode se negar a entregar talões de cheque e cartão 
de crédito, além de cair a pontuação do Score.

ORÇAMENTO DOMÉSTICO: Quem não quer es-
tar na lista de inadimplentes precisa ter na ponta do 
lápis tudo o que entra e sai de dinheiro. “Colocando 
todos os valores numa planilha de orçamento do-
méstico é possível fazer uma leitura abrangente de 
como está a situação financeira pessoal e da família, 
e tomar medidas rapidamente”, destaca Nemiro-
vsky. Se a conta não fechar após fazer o orçamento 
doméstico, é fundamental analisar cada despesa e 
ver o que pode ser cortado ou reduzido, mesmo que 
por um período curto de tempo. Por exemplo, dimi-
nuir a conta de luz não deixando lâmpadas acesas 
sem necessidade, reduzir o tempo no banho (o que 
também reduz a conta de água) e até diminuir o uso 
do ferro elétrico, cortar a pizza, ir menos a restau-
rantes, deixar de comprar roupas ou calçados, etc.

Se os valores empatarem – não sobra nem falta 
no fim do mês -, ainda assim é importante cortar al-
guns gastos para guardar algum dinheiro e ter uma 

reserva de emergência para o caso de desempre-
go, gastos extras com saúde e outras situações que 
exigem dinheiro rápido ou, ainda, investir em seus 
sonhos. 

ANOTE TUDO: Outra dica para ter as contas bem 
controladas e não cair na inadimplência com todas 
as suas consequências é listar tudo o que se gasta 
em uma planilha ou mesmo no celular. Depois, é só 
passar para a planilha de orçamento doméstico.

Com certeza, no fim do mês se terá uma visão 
clara de todas as despesas do mês, incluindo aque-
las que parecem invisíveis, e que quase nunca são 
computadas, como um doce, chocolate, café, etc., e 
saber para onde está indo o dinheiro. 

ACOMPANHE AS DÍVIDAS EM ATRASO: No site 
Consumidor Positivo, da Boa Vista, é possível acom-
panhar as dívidas em atraso por meio da consulta 
do CPF, que é gratuita e traz anotações no nome, 
empresa credora, o valor da dívida e como entrar 
em contato com o credor. 

CUIDADO PARA 
NÃO CAIR NA 

INADIMPLÊNCIA
QUEM ESTÁ COM AS CONTAS NO VERMELHO SOFRE UMA SÉRIE DE CONSEQUÊNCIAS, COMO NÃO CONSEGUIR APROVAÇÃO DE 

CRÉDITO EM LOJAS, FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS ALÉM DE CAIR A PONTUAÇÃO DO SCORE
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Propiciar aos usuários momentos de reflexão 
e contemplação em um local projetado para mi-
nimizar o sofrimento, nunca esperado, da família 
pela perda de um ente querido. Esse é o objetivo 
do Cemitério Vertical Metropolitano que oferece 
diversos serviços com estrutura moderna e eficien-
te, em respeito à memória de familiares. 

Inaugurado em 2001, o local teve seus ambien-
tes projetados cuidadosamente para transmitir 
serenidade, paz e conforto. Possui salas de velório 

METROPOLITANO APRESENTA ESTRUTURA:
SERENIDADE, PAZ, CONFORTO E NOVOS SERVIÇOS

Lóculo perpétuoCafeteria

Sala de Velório Cerimonial de Cremação

O plano funerário concede ao titular de 
lóculo perpétuo cobertura do serviço funerá-
rio em todo território nacional, assim como 
para companheiro e filhos solteiros menores 
de 21 anos. O serviço funerário abrange todo 
procedimento relacionado ao luto, além de 
simplificar o processo burocrático, não haven-
do mais a necessidade de uma despesa extra 
com um plano funerário externo.

Para quem já é cliente, o titular deve estar 
em dia com as parcelas de aquisição e de ma-
nutenção do Cemitério Vertical Metropolitano 
para a utilização do plano funerário e lóculos 
perpétuos.

A ass istência  funeral  contempla urna 
mortuária, higienização, ornamentação, véu, 
uma coroa de flores, paramentação conforme 
o credo religioso, declaração de óbito, guia 
de sepultamento, assessoria administrativa, 
veículo para remoção (dentro do município de 
moradia habitual), veículo fúnebre para corte-
jo (dentro do município de moradia habitual), 
central de assistência 24 horas, cobertura em 
todo o território nacional e veículo para trasla-
do estadual ou interestadual, até o município 
de moradia habitual, sendo este com franquia 
de 400 Km (ida e volta).

ADQUIRINDO O LÓCULO 
NÃO É NECESSÁRIO TER 
UM PLANO FUNERÁRIO 
EXTERNO

modernas e climatizadas, sendo que cada uma delas 
dispõe de dois ambientes: recepção e velório.

O local dispõe de diversas comodidades, como 
sistema de sonorização em todas as salas, com mú-
sicas harmoniosas cuidadosamente selecionadas, 
estacionamento, floricultura, cafeteria e espaço de 
convivência. O Cemitério Vertical Metropolitano está 
localizado em São Vicente, na Rua Lima Machado, 
563, e atende 24 horas pelos telefones 3467-4864 
e 0800-133302.

Sala de Velório
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“MULHERES DE SUCESSO” AGRADECE APOIADORES
Outlet dos Óculos
Av. Pref. José Monteiro, 200
Jd. Independência - São Vicente
Tels.: 3467.8288 / 99125.7182

Palácio do Bebê
Rua Jacob Emmerich, 886 
Centro - São Vicente
Tels.: 3468.5298

Pede Pizza
Rua João Ramalho, 227
Centro - São Vicente
Tel: 3568.2000

Renascer Coiffeur 
Rua Benjamin Constant, 61 
sala 813 - Tels.: 3467.2441 / 
97403.1073
www.renascercoiffeur.com.br

Relojoaria 3 Estrelas
Rua Martim Afonso, 206
Centro - São Vicente
Tel.: 3468.9850

Restaurante da Maria 
Rua Jacob Emmerich, 893
Centro - São Vicente
Tels: 3304.8749 / 3469.4718

Sodiê Doces
Rua Jacob Emmerich, 377 
Centro - São Vicente
Tel: 3304.7337
www.sodiedoces.com.br

StudioAJ
Rua Jacob Emmerich, 784  
Centro - São Vicente
Tel.: 98107.0815 / 98165.5025
www.studioaj.com.br

Tudas Buffet
Rua Benjamin Constant, 61 
Sala 813 
Centro - São Vicente
Tel.: 3467.2441 / 97403.1073
www.renascercoiffeur.com.br

Professora Iris
Tel: 98145.1125

Única Soluções Inteligentes
Tel.: 99145-0104
www.usi.net.br

Val Cabelereira
Tels.: 3022.1106 / 99605.5178

Vip Elétrica
Rua Campos Sales, 195
Centro - São Vicente
Tel.: 3568.6505
www.vipeletrica.com

Ao Fiel Barateiro 
Supermercado
Rua XV de Novembro, 537 
Centro - São Vicente
Tel.: 3468.0514
www.aofielbarateiro.com.br

Arte Luz 
Velas Artesanais
Tel.: (13) 99141.7271

Austin Estamparia
Rua Campos Sales, 420, 
Galeria 007 - Box 12 - Centro 
São Vicente - Tels.: (13) 
99748.4974 / 99702.4303

Avicultura Avelândia 
Rua Campos Sales, 210 
Centro - São Vicente
Tels.: 3469.3492 / 3024.1777  
(Disk ração)

Balaio e Cia
Rua XV de Novembro, 631 
Centro - São Vicente
Tel.: 3379.6639
www.balaioecia.com.br

B3Modifik            
Tel.: (13) 3011-1331
comercial@b3modifik.com.br

Bazar e Papelaria 
Dona Sarah
Av. Cap. Luiz Horneaux de Moura, 
748 Salas 01 e 02 - Centro
São Vicente - Tel.: 3467.9591

Bazar Teixeira
Rua Campos Sales, 219 
Centro - São Vicente
Tel.: 3468.0281

Bella_MaMa Gourmet
Rua XV de Novembro, 
184 - Centro - São Vicente 
Tel.: 3467.2897

Bison Uniformes
Rua Campos Sales, 278
Centro - São Vicente
Tel.: (13) 3466.2987

Casa de Vinhos
Tel.: (13) 98120.6655

Cantinho das Meninas
Loja 1: Martim Afonso, 57/59 
Centro - Santos - Tel.:  (13) 
3219.2599.  Loja 2: Av. Pref. 
José Monteiro, lj. 15 (Carre-
four) - São Vicente - Tel.: (13) 
3468.0512 - Loja 3: Av. Mal. 
Floriano Peixoto, 69 - Gonzaga 
Santos - Tel.: (13) 3345.6750

Jami Grifes
Tel.: 97413.2038
www.jamigrifes.com.br

Life Cell
Rua Jacob Emmerich, 1092
Centro - São Vicente
Tel.: 98860.1520

Lilari Gourmet
Tel: 98213.4756

Lucatex
Rua Frei Gaspar, 921
Centro - São Vicente
Tel.: 3467.9840
Rua Sebastião de Oliveira, 27
Boqueirão - Praia Grande 
3474.3488

Mabi Semi Joias
Tel.: 3379.9678

Mary a Rigor
Rua XV de Novembro, 694 
Altos Catiapõa - São Vicente
Tel.: 3466.2993
 
Maris di Rosas
Tel.: (13) 98120.6655

Master Data Cursos
Rua Ipiranga, 183
Centro - São Vicente
Tel.: 3467.7374
www.masterdatacursos.com.br

Memorial de São Vicente
Rua Largo da Saudade, 100  
Parque Bitaru - São Vicente
Tel: 3467.9911
www.memorialdesaovicente.com.br

Panificadora Nova 
Marquesa
Rua Martim Afonso, 242
Centro - São Vicente
Tel: 3469.6437

Nota 10 – Restaurante 
e Pizzaria
Rua João Riguero, 81
Humaita - São Vicente
Tels: 3406.4331 / 3406.4359 / 
3406.2312 / 3564.1123
98848.3796 / 99627.0919
www.pizzarianotadez.net

Ótica Íris
Rua Ipiranga, 280 - Centro
Tel.:  3466.1697

Ótica Moderna
Rua Frei Gaspar, 951 – Centro
Tels.: 3468.5517 / 3326.8991
98802.7550

Casa Luanda
Supermercados
Av. Antonio Emerick, 335/373  
Vila Melo - São Vicente
Tel.: 3569.1900

Cemitério Vertical
Metropolitano
R. Lima Machado, 563
Parque Bitarú - São Vicente
Tels.: 3467.4864
www.cemiteriometropolitano.com.br

Chá Sexy
Tel.: 99108.6744
www.chasexy.com.br

Cleide Modas
Tels.: 3027.0401 / 7811.1118

Dada Cabeleireira
Rua Campos Sales, 334
Centro - São Vicente
Tel.: 99148.2613

Daianna Silva (Mary Kay)
Tels.: 3356.3895/98105.6670

Darlene’s Stetic Center
Rua Lima Machado, 457  
Parque Bitaru - São Vicente
Tel.: 3466.8516

Destak’s Produções
Rua XV de Novembro, 292/302  
Centro - São Vicente
Tels.: 3467.5050 / 3027.7383
97412.9999  - www.destak.com

Doceria Real
Rua Campos Sales, 378
Centro - São Vicente
Tels.: 3468.2581  / 98161.2650

Dora Oficina de Doces
Tels.: 99207.0425 / 99171.2407

Fabiola Barros
Tel: 99768.3962

Engenharia da Beleza
Lais Santos
Tel.: 99644.0295

Floricultura Flora
Cinderela
Praça João Pessoa, 21 Box 3, 4 e 
5 - Centro - São Vicente
Tels.: 3468.5859 / 99780.0397

Foto Astral
Rua Martim Afonso, 175
Centro - São Vicente
Tel.: Contato: 3469.9371 
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O mercado de franquias é uma opção para os 
empreendedores que desejam abrir um negócio 
com uma marca já estabelecida no mercado. Esse 
é um segmento que se mantém em alta no Brasil, 
nos últimos anos. Pesquisas recentes da Associação 
Brasileira de Franchising (ABF) mostram que o setor 
de franquias registrou, em 2018, um crescimento de 
7% da receita na comparação com 2017. Observada 
a tendência de retomada do crescimento, a Associa-
ção projeta para este ano uma alta de faturamento 
entre 8% e 10%, chegando a quase R$ 180 bilhões.

Além de representar um mercado em expansão, 
o sistema de franquias é considerado uma opção 
mais segura de negócio para empreendedores me-
nos experientes. Quem planeja abrir uma empresa 
dentro desse modelo conta com um conjunto de 
marcas já consolidadas (nos mais diferentes ramos 
de atividade), expertise do franqueador, plano de 
negócios estruturado, economia de escala e plane-
jamento mais assertivo.

Veja a seguir um roteiro com as principais di-
cas para quem pretende investir no mercado de 
franquias.

1. Pesquise as franquias
Antes de adquirir uma franquia você deve fazer 

uma análise do negócio. Não basta escolher as 
mais lucrativas ou famosas, é preciso verificar a 
compatibilidade dessa atividade com o seu perfil 
de empreendedor. Algumas podem estar acima 
da sua capacidade de investimento, outras podem 
exigir habilitações ou tempo de dedicação exclusi-

COLUNA CONTÁBIL

DICAS PARA QUEM QUER 
ABRIR UMA FRANQUIA

Maria Cristina Pereira Araújo
Contadora e 1º tesoureira da ACIESV

ABRIL/MAIO   2019

va que não condizem com a sua realidade. Submeta 
cada franquia aos critérios de análise que você tiver 
adotado, como afinidade, reconhecimento da marca 
ou qualquer outro que considere essencial e então 
aprofunde a pesquisa com aquelas que tenham sido 
mais bem avaliadas.

2. Planeje os investimentos
É preciso ter capital suficiente para iniciar e manter 

a operação até que ela se torne rentável. O risco de se 
gastar mais do que havia sido planejado é uma possi-
bilidade em qualquer empreendimento.

3. Faça análise de lucratividade
Não basta conhecer o capital inicial total previsto 

pela franqueadora. É necessário saber quais as opções 
de rentabilidade, porque comprar uma franquia pres-
supõe a análise comparada a outros investimentos 
disponíveis no mercado.

4. Avalie a experiência do franqueador e o suporte 
oferecido

No sistema de franquias, o franqueado paga por 
um know-how, por reproduzir um modelo de sucesso 

e pelo direito de uso de uma marca reconhecida no 
mercado. Para obter o sucesso já alcançado pelo 
franqueador é preciso ter o seu apoio em forma de 
bons treinamentos, inovação tecnológica aplicada 
ao negócio e suporte operacional, que devem ser 
medidos junto às unidades já em operação.

5. Verifique a saúde financeira da franquia e o 
cumprimento às exigências legais

A franqueadora precisa garantir a seus franque-
ados a viabilidade de seu plano de negócios, com 
dados financeiros que comprovem sua capacidade 
de atender às necessidades de gestão de sua rede.

A legislação determina a entrega dos balanços 
dos dois últimos exercícios juntamente com a Circu-
lar de Oferta de Franquia (COF), documento usado 
pelo franqueador para fornecer as informações 
comerciais, financeiras e jurídicas da rede para in-
vestidores interessados em adquirir e operar uma 
empresa da marca.

* Informações obtidas junto ao Sebrae

Plano de negócios: estratégia 
para micro e pequenas 
empresas 
Inclui conceitos de finanças, 
marketing, planejamento 
estratégico e de operações.
O texto é mais dirigido a 
questões mercadológicas, 
incluindo ferramentas de 
análise de mercado.

DICAS DE LEITURA

Gente de Resultados - 
Manual prático para formar 
e liderar equipes enxutas de 
alta performance 
Como contratar, preparar, 
motivar e liderar profissionais 
de alto rendimento, sem 
ser especialista no assunto? 
Especialista responde essas e 
outras perguntas. 

100 lições de negócios. Dos 
maiores empresários de 
todos os tempos 
Uma inspiração vinda dos 
melhores conselheiros do mundo 
– CEOs, empreendedores, 
personalidades do esporte, 
artistas, filósofos e líderes 
espirituais – que apresentam 
conceitos e revelam verdades.
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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

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

S O M A T O R I U M  -  G r á f i c a , 
Copiadora e Com. Visual (5%)
Praça 22 de Janeiro, 415 - Centro
Tel: (13) 3467-7156 | 99609-7210
www.somatorium.com.br

  

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E SEBRAE QUALIFICAM

Para o mês de maio estão previstas a realização 
de quatro cursos de qualificação profissional, três 
deles em parceria com o Sebrae: Planeja Fácil, Oficina 
- Atendimento ao Cliente e a Oficina Começar Bem - 
Formalização. E devido ao grande sucesso da primeira 
edição do projeto Mulheres de Sucesso, que reuniu 

PARCERIA ENTRE ENTIDADES FORTALECE PROFISSIONALIZAÇÃO

mais de 100 mulheres, será realizada, no dia 23 de 
maio, a segunda edição.

Informações sobre as oficinas na sede da Aciesv, 
que fica na Rua Jacob Emmerich, 1238, Centro e ou 
pelos telefones (13) 3569-2910 (sede), 3566-9765 
(subsede Área Continental).
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Dezoito restaurantes estão participando da mostra culinária, que vai até o fim de maio

BARCA BAIANA

Acarajé, vatapá, caruru, vinagrete, 
arroz e camarão. Sobremesa: 1 tapioca 
de coco com leite condensado. Prato 
servido pelo Dina Comidas Típicas. 

Preço R$ 49,90. Serve duas pes-
soas. Praça da Biquinha, box 03 - Bi-
quinha.

PICANHA

Com feijão tropeiro e entrada 
com bolinho de bacalhau e sobreme-
sa sorvete. Este é o prato do Boteco 
Zero Grau. 

Preço R$ 79,90. Serve duas pes-
soas. Praça Heróis de 32, 04 - Gonza-
guinha.

MECA A MODA 
DO CHEF

Meca grelhada com molho de 
alcaparras, azeitonas e champignon, 
arroz com brócolis e batatas soutè. 
Entrada: torradas com patê de atum e 
sobremesa, mousse de chocolate. Pra-
to servido pelo Restaurante Ti Maria.

Preço R$ 79,90. Serve duas 
pessoas. Av. Antonio Rodrigues, 436 - 
Gonzaguinha.

LINGUIÇA RECHEADA 
COM PROVOLONE

Linguiça artesanal recheada de 
provolone, acompanha onion, cebola, 
tomate seco, farofa e vinagrete. Petisco 
servido pelo The Family Vintage Bar Bar. 

Preço R$ 49,90. Serve duas pesso-
as. R. Mal. Deodoro, 1047 - Vila Valença.

LINGUADO GRELHADO

Linguado grelhado com creme de 
camarão ao molho branco e vermelho, gra-
tinado ao forno, com arroz branco e fritas. 
Sobremesa: pudim de leite condensado. 
Prato servido pelo Restaurante Gaudio. 

Preço R$ 79,90. Serve duas pessoas.  
Av. Emb. Pedro de Toledo, 191 - Gonzaguinha.

FILÉ DE PEIXE À 
CALUNGA

Filé de Saint Peter empanado 
ao molho vermelho com camarão 
e palmito pupunha, arroz de coco e 
brócolis à sautè. Sobremesa: banana 
da terra frita com açúcar e canela. 
Prato especial servido pelo Luli Bar e 
Restaurante. 

Preço R$ 79,90. Serve duas pes-
soas. Av. Saturnino de Brito, 1289 - 
Prainha.

PIZZA FILÉ MIGNON

Pizza mussarela, filé mignon, 
palmito, bacon e alho. É a sugestão 
especialmente preparada pela Pizza-
ria Policarpo. 

Preço R$ 49,90. Serve duas pes-
soas. Av. Presidente Wilson, 1091 - 
Gonzaguinha.

VIRADO À PAULISTA

Esse é o prato servido pelo 
Restaurante Pedra Baiana no 
Festival Gastronômico de São Vi-
cente.

Preço R$ 79,90. Serve até quatro 
pessoas.  Praça 1º de Maio, 26 - Jar-
dim Independência.

A TOCA DO SIRI

Banana da terra recheada com 
carne de siri temperada e empanada e 
creme de bananas. Essa delícia no Quios-
que da Cris. 

Preço R$ 49,90. Serve duas pes-
soas. Av.  Ayrton Senna, Q-1-B, Praia do 
Itararé.

TAINHA NA BRASA

Com farofa de camarão, batata 
soutè, arroz à grega, purê de batatas e 
molho, é o prato do Atibaia By Mary Bis-
trô & Petiscaria. 

Preço R$ 79,90. Serve duas pes-
soas. Rua Pedro Álvares Cabral, 7 - Vila 
Valença.

RISOTO DE SIRI COM 
PERNA DE MOÇA

De entrada pastéis de peixe espada 
com bacon. Prato principal: risoto de siri 
com pupunha e peixe perna de moça. 
Sobremesa: Ana e Martin com musse de 
banana e queijo frescal com farofa de gen-
gibre. Este prato será servido pelo Restau-
rante Enjoy em parceria com o CAMP SV. 

Preço R$ 79,90. Serve duas pesso-
as. Av. Presidente Wilson, 401 - Itararé.

COISA DI DEUS

Iscas de pernil com vinagrete 
de pimenta biquinho servidos com 
pães de alho e queijo. Petisqueira 
servida pelo Buteco do Chef. 

Preço R$ 49,90. Serve três 
pessoas. Rua Messia Assú, 283 - 
Itararé.

BELLE MOUNIER

Filé de pescada grelhado, com 
camarão, champignon, alcaparras 
e pimentões puxados na manteiga, 
arroz à grega e batata soutè. Prato 
servido na Marina Dona Rosa. En-
trada: Salada Caesar. Sobremesa: 
Sorvete de creme com cobertura de 
chocolate. 

Preço R$ 79,90. Serve duas pes-
soas. Av. Tupiniquins, 1410 - Japuí.

KAFTA

Kafta assada com arroz marroqui-
no. Entrada: babaganush, coalhada seca e 
homus servidos com pão sírio. Sobremesa: 
Ataif de castanha, no Al Salam Empório Árabe.

Preço R$ 79,90. Serve para duas 
pessoas. Av. Pref. José Monteiro, 572 
- Jardim Independência.

CALDO DE PEIXE

Caldo de Meca com batatas e 
tomates e sorvete de banana com ca-
nela e mel, servidos no Café do Barão.

Preço R$ 49,90. Serve duas pes-
soas. Rua Frei Gaspar, 280 - Dentro do 
Instituto Histórico e Geográfico de São 
Vicente.

FESTIVAL AKAIDÔ

Sumonomo, salada Nagashi, Ko-
roke (4 un.), Guioza (4 un.), Harumaki de 
queijo (2 un.), shimeji, hot holl (4 un.), 
robata de carne com queijo coalho (4 
un.), teppanyjaki de salmão com legu-
mes ou yakissoba, sashimi de salmão (8 
un.), uramaki Tokuyô (4 un.) e sokemaki 
(4 un.) Prato servido pelo Sushi Garden. 

Preço R$ 79,90. Serve duas pessoas. 
Av. Newton Prado, 271 - M. dos Barbosas.

FILÉ MONTE CARLO

Mignon grelhado com molho 
roti, molho branco coberto com 
presunto e mussarela, arroz e bata-
tas rústicas. Entrada, brusquetas de 
tomates e mousse de maracujá de 
sobremesa. Prato servido pelo Deck 
Praia. 

Preço R$ 79,90. Serve duas pes-
soas.  Rua Onze de Junho, 40 - Boa 
Vista.

LINGUADO 
AO LEITE DE COCO

Linguado ao leite de coco, acompa-
nha arroz branco. Prato servido pelo Bar 
do Sargento. 

Preço R$ 79,90. Serve duas pesso-
as. Rua Dr. Eduardo Dias Coelho, 278 - Ci-
dade Náutica.

6º FESTIVAL GASTRONÔMICO DE SÃO VICENTE


