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O JORNAL EMPRESARIAL DA BAIXADA SANTISTA

A subsede da Associação Comercial de São Vicente 
(ACIESV) completou, no dia 14 de fevereiro, cinco anos 
de fundação na Área Continental do município. O local 
dispõe de sala para reuniões e palestras para uso dos 
associados. Nesse período de existência ampliaram o 
número de novos associados da Região.

“A implantação da sede na Área Continental fortale-
ceu bastante a entidade, além de auxiliar na demanda 
do associado, que não precisou mais se deslocar até a 
Ilha para resolver as pendências relativas à Instituição 
e ao seu próprio comércio“, ressalta a presidente da 
ACIESV, Regina do Carmo.

A presidente destaca o apoio aos eventos espor-
tivos e sociais realizados, como o Passeio Ciclístico 
promovido anualmente, em celebração ao aniversário 
do continente.

6º Passeio Ciclístico
Um dos principais eventos apoiado pela ACIESV é 

o passeio ciclístico, com saída na Praça dos Ambienta-
listas, em comemoração ao aniversário da Área Conti-
nental, que completa 109 anos em abril. A participação 
é gratuita.

Os ciclistas saem do Jardim Rio Branco em direção 
ao Parque das Bandeiras. Depois seguem para Vila Ema, 
Samaritá, Jardim Irmã Dolores e retornam ao ponto 
inicial de largada na Praça dos Ambientalistas.

O comerciante Aguinaldo, um dos idealizadores do 
evento, proprietário da Bikedoor, situada na Avenida 
Deputado Ulisses Guimarães, 1661, tem seu comércio 
estabelecido lá há nove anos. 

Todas as terças-feiras, ele reúne as pessoas que 
curtem pedalar e gostam de participar de passeios, em 
nossa sede na Área Continental. Qualquer pessoa pode 
participar das atividades. A proposta é a de discutir e 
promover eventos para a região voltado para o bem 
estar das pessoas, promovendo encontros e viagens 
de bike.

Subsede na Área Continental 
completa cinco anos de atuação

Sicredi 
Os empresários da Área Conti-

nental tiveram a oportunidade de 
conhecer mais sobre os benefícios 
e propostas do Sicredi. O encontro, 
que contou com a equipe do banco, 
a presidente da ACIESV, Regina do 
Carmo, e o vereador Castelinho, 
aconteceu em nossa subsede. 

A Sicredi é a primeira instituição 
financeira cooperativa do Brasil, 
se destacando pela valorização da 
presença ativa dos seus mais de 3,8 
milhões de associados nas tomadas 
de decisões. Em dezembro, foi inau-
gurada a agência na Av. Pres. Wilson, 
874, Centro.

Em abril, a Área Continental completa 109 anos e para comemorar
é realizado passeio ciclístico organizado pelos comerciantes

Material de 
divulgação do 
passeio ciclístico
já nas redes
sociais

Depósito Líder
Um dos associados mais antigos e participativos, conhecido 

por todos como Beto da Líder, responsável pelo Depósito de 
Material de Construção Líder, está há mais de 25 anos na Área 
Continental.

Sempre atuante, destaca sua equipe de trabalho formado 
por cerca de 30 funcionários, que em sua maioria é de mulhe-
res. Ele entende que as mulheres dão uma atenção melhor ao 
cliente e são mais detalhistas.

Está situado na Av. Quarentenário, 825, Jardim Rio Branco. 
Atende a região da Baixada Santista pela redes sociais e pelo 
whatssap pelo número 99726.3596 ou pelo telefone 3566.2003.
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O ano de 2018 registrou o surgimento de cerca de 1,3 milhão de MEIs, a porta 
de entrada do empreendedorismo. Mais uma vez, a transformação do sonho em 
negócio, se mostrou como possibilidade de solução para quem ficou sem renda. E, 
muitas dessas novas empresas fazem parte da Associação.

Nosso Estado é um verdadeiro empreendedor. São quatro milhões de pequenos 
negócios, responsáveis pela ocupação de mais de 10 milhões de pessoas e 27% do 
Produto Interno Bruto (PIB). 

A força empregadora dos pequenos negócios, mesmo com as adversidades que 
impediram uma retomada vigorosa da economia. As micro e pequenas empresas 
geraram mais de 600 mil postos de trabalho no País, correspondente a 80% do total 
de empregos criados ano passado.

Esse ano é esperado a formalização de 1,5 milhão de novas empresas, entre micro, 
pequenas e MEIs ampliando a oferta de trabalho, principalmente para aqueles que 
buscam o primeiro emprego.

Nesse cenário, em recente pesquisa divulgada pelo Sebrae, existe um clima otimis-
ta dos pequenos empresários. Sete em cada dez entrevistados acreditam que este ano 
será melhor. E para isso, pretendem adotar medidas para estimular as vendas entre 
elas, o investimento em marketing e a ampliação da carteira de produtos e serviços.

Portanto, vamos surfar na onda otimista que os empreendedores acreditam que 
está chegando. Vamos investir em gestão, em marketing, em inovação. Tirar do papel 
os sonhos e transformá-los em realidade. 

E a ACIESV está nessa. Presente para ajudar nas ideias que possam transformar 
as empresas em ‘case’ de sucesso local, regional ou nacional.

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

EMPREENDEDORISMO
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Você precisa abrir, alterar ou encerrar sua 
empresa? Necessita de uma certidão simpli-
ficada para comprovar a regularização da sua 
empresa? Está buscando 
nomes para abertura ou 
alteração de sua Razão 
Social?

Todos os procedimen-
tos e muitos outros, você 
consegue realizar no es-
critório regional da Junta 
Comercial do Estado de 
São Paulo (Jucesp), no prédio da Associação 
Comercial, Industrial e Empresarial de São 
Vicente (ACIESV), de forma rápida e prática. 

O posto está instalado no primeiro andar 
da sede da entidade e possibilita que as empre-
sas iniciem ou encerrem suas atividades em até 
48 horas e permite a agilidade no registro dos 
documentos, no prazo de análise de processos 
e suporte mais profundo da JUCESP.

O escritório disponibiliza diversos serviços 
como: Registro de Contribuição de Empresas, 
Registro de Alteração, Registro de Baixas e 
Cancelamento, Registro de Transformação de 
LTDA, Registro de abertura de Filiais, Registro 
de Documentos de Interesse da Empresa ou 
em empresário (balanço patrimonial, atas, 
etc.), Registro de Enquadramento de ME e EPP, 

Agilidade e qualidade no 
atendimento: parceria com 
a Junta Comercial do Estado 

SERVIÇOS EXECUTADOS PELO POSTO DE ATENDIMENTO 
DA ACIESV FACILITAM EMPRESÁRIOS DISPENSANDO A 

NECESSIDADE DE LOCOMOÇÃO PARA SÃO PAULO

Emissão de Ficha Cadastral, pesquisa de nome 
empresarial e Emissão de Certidão Simplificada.

A estrutura está apta para atender tanto 
empreendedores vicentinos, 
quanto os das cidades que 
compõem o Litoral Sul e Vale 
do Ribeira.

“Quando trouxemos a 
unidade para a Cidade, o 
objetivo foi o de trazer o 
desenvolvimento econômico, 
oportunidades de empregos 

e fazer com que as empresas possam se instalar 
de uma forma desburocratizada na cidade”, afir-
mou a presidente da ACIESV Regina do Carmo.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL
Em breve, os empresários de São Vicente 

passarão a contar com mais um serviço. Tra-
ta-se da emissão da Certificação Digital, que 
é um documento eletrônico, com valor de 
uma assinatura digital, que garante proteção 
às transações on-line e a troca virtual de do-
cumentos, mensagens e dados com validade 
jurídica.

Fale com a Junta Comercial (13) 99793-
1136;  com a presidência da Aciesv (13) 99649-
8199 e com demais setores (13) 99795-3271.

Em 2017, a placa da Jucesp foi descerrada pela presidente da entidade, pelo 
prefeito municipal, pelo ex-governador e outras autoridades

Escritório Regional funciona há dois anos
Inaugurado em janeiro de 2017, 

dentro das comemorações de aniversário 
de fundação de São Vicente, o Escritório 
Regional funciona a todo vapor por meio 
do convênio assinado com o Governo do 

Estado. Na época, o ex-governador, Márcio 
França ressaltou que “a grande tarefa é a 
geração de empregos. O comércio é um 
grande empregador e, em São Vicente, é 
o maior empregador”.
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Tirso Meirelles 
assume presidência
do Sebrae-SP

Paulo Skaf deixa o cargo para Tirso Meirelles

O novo presidente do Sebrae-SP é o paulistano, 
economista e agropecuarista Tirso Salles de Meirel-
les. Ele tomou posse em janeiro para o quadriênio 
2019-2022. Eleito em 26 de novembro do ano pas-
sado, o vice-presidente da Federação da Agricultura 
e Pecuária do Estado de São Paulo (Faesp), Tirso de 
Salles Meirelles, sucede a Paulo Skaf que esteve no 
cargo de 2015 a 2018.

“É uma grande honra estar à frente do Sebrae-SP. 
Nosso compromisso é continuar fazendo com que 
os pequenos negócios paulistas – do agronegócio, 
comércio, indústria e serviços – sejam lucrativos e 
competitivos. Vamos focar nossa atuação no apri-
moramento e na integração de todos os elos das 
cadeias produtivas, a fim de consolidar o processo 
de crescimento sustentável desses empreendimentos 
e promover o desenvolvimento regional”, afirmou 
Meirelles.

BENEFÍCIOS
Estimula o devedor a buscar alternativas para 

pagar a dívida e limpar o nome.
Evita que outros empresários, comerciantes, va-

rejistas ou atacadistas ofereçam crédito para quem 
não tem condições ou intenção de pagar.

INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS PARA
A NEGATIVAÇÃO:

PESSOA FÍSICA
• Registro de devedor principal ou avalista;
• Nome completo do devedor principal ou avalista;
• Data de nascimento e nº do CPF;
• Endereço completo do devedor ou avalista;
• Valor e número do documento que originou o 
débito;
• Data do vencimento;
• Nome e código do usuário que promoveu o re-

gistro;
• Identificação da Cidade e da Unidade da Federa-
ção por onde o usuário está efetuando a abertura 
do registro.

PESSOA JURÍDICA
• Razão social da empresa devedora e o CNPJ;
• Endereço completo da empresa devedora;
• Data do vencimento;
• Valor e número do documento que originou o 
débito;
• Nome e código do usuário que promoveu o re-
gistro;
• Identificação da Cidade e da Unidade da Federa-
ção por onde o usuário está efetuando a abertura 
do registro.

Para saber mais:
Ligue (13)3569-2910 ou mande e-mail para 

scpc@acesaovicente.com.br

Negativação: Inclua uma dívida em atraso 
de consumidor ou empresa no banco de 
dados do SCPC pelo Cobrança Web
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INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO EXIBE 
OBRAS DE PAULO BERNARDES

O Instituto Histórico e Geográfico de 
São Vicente (IHGSV) está com a mostra do 
artista plástico Paulo Bernardes. A exposi-
ção conta com quadros, tapetes e objetos 
de decoração feitos sob a ótica artística do 
profissional. As obras estarão disponíveis 
para visitação até 28 de fevereiro, das 8h30 
às 17h30, de segunda a sábado.

Os quadros, que ficarão na Galeria de 
Arte Cellula Mater, representam parte da 
vida de Paulo Bernardes, um professor 
aposentado que viu na arte uma forma de 
se expressar. O artista pinta há 20 anos e, 
desde criança, tem inclinação para a ativi-
dade. Atualmente, Bernardes não tem mais 
espaço para armazenar as tantas telas que 
produziu e, por isso, enxergou na tapeçaria 
uma forma de continuar criando suas obras 
repletas de cores.

MOSTRA DE PINTURAS, TAPEÇARIAS E OBJETOS DECORATIVOS FICARÁ NO LOCAL ATÉ 28 DE FEVEREIRO

ESCOLA DE SURF ESTÁ COM 
MATRÍCULAS ABERTAS

Os surfistas vicentinos podem comemorar! 
A Escola de Surf que fica em frente à Pedra 
da Feiticeira, no Itararé, ganhou 
novos equipamentos. Entre os 
materiais estão 14 pranchas no-
vas e 30 para os surfistas.

A Escolinha de Surf existe 
desde 2003 e atende anual-
mente cerca de 800 pessoas de 
crianças a idosos. O local é uma 
referência para formar novos 
talentos. As aulas acontecem 
de segunda à sexta.

Os alunos que possuem maior autonomia 
com a prancha praticam duas horas por dia, 

três vezes por semana, com direito a orien-
tações técnicas para realizar manobras. Já os 

iniciantes, treinam três vezes 
na semana durante uma hora.  
Mensalmente, são atendidos 120 
alunos, além dos agendamentos 
feitos pelas escolas municipais.

INSCRIÇÕES
Quem quiser se inscrever 

pode ir até a Escola de Surf 
com xerox do RG, comprovante 
de residência, declaração esco-

lar (apenas para os estudantes) e atestado 
médico.

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA
PRÁTICA ESPORTIVA

A Prefeitura está oferecendo vagas para 
mais de 20 modalidades esportivas. De balé 
clássico a boxe, de escolinha de futebol a ta-
ekwondo, as aulas acontecem em 13 diferentes 
pontos da Cidade.

As inscrições devem ser feitas nos locais e 
os documentos necessários são duas fotos 3x4, 
cópias das certidões de nascimento ou RG do 
aluno, RG e CPF do responsável, comprovante 
de residência atualizado, declaração escolar 
(para menores de 16 anos) e atestado médico 
obrigatório. Confira os locais:
- Centro Esportivo Beija Flor. Tel: 3464-9770
- Centro Esportivo Bitaru. Tel: 3464-6965
- Assoc. Amigos da V. Valença. Tel: 99114-8349

- Ginásio Poliesportivo Dondinho. Tel: 3468-1400
- Complexo Manoel A. Barreto. Tel: 3467-5015
- Ginásio Poliesportivo Luiz G. Tel: 3566-8605
- São Vicente Atlético Clube. Tel: 3466-8479
- Pça da Vila São Jorge – inscrições no local
-  Pça de Esportes e Lazer “João Carlos Pereira 
da Silva” – inscrições no local
- Stand Up Paddle (Avenida Antonio Rodrigues, 
186) – inscrição no local
- Quiosque Radical (Avenida Ayrton Senna da 
Silva, 36 – Itararé) – inscrição no local
- Projeto Resgatando com os Punhos (Rua XV 
de Novembro, 805 – catiapoã)
- Centro de Treinamento “Carlinhos Furacão” 
(Viela 3, s/n - Humaitá)
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ACIESV HOMENAGEIA POLICIAIS QUE SE 
DESTACARAM NA OPERAÇÃO VERÃO

CERIMÔNIA CONTOU COM A PRESENÇA DO  COMANDANTE DO 39º BATALHÃO DA PM, MAJOR DENE GUIMARÃES

Valorizar o trabalho desenvolvido pela Polícia Militar na 
Cidade durante a Operação Verão. Esse foi o que o motivou 
a ACIESV a prestar homenagens aos policiais que mais se 
destacaram em suas ocorrências. Receberam uma placa os 
soldados Evandro José de Souza, Danny Crevellaro, Disnei 
Aparecido Gil da Silva e Leonardo Giannotti Pedrosa que es-
tiveram acompanhados dos familiares e colegas de profissão. 

“Nossa cidade é um dos roteiros turísticos mais im-
portantes do Estado que recebe grande fluxo de pessoas 
durante o verão, e graças a Deus nossos policiais militares 
sempre atentos não tivemos grandes incidentes”, destacou 
a presidente da ACIESV, Regina do Carmo.

Toda segunda quinta-feira do mês, 
às 18 horas, o Conselho Comunitário de 
Segurança se reúne na sede da Aciesv. A 
participação da comunidade como um 
todo é essencial para que a parceria entre a 
Polícia Civil e a Polícia Militar tenham êxito 
na prevenção ao combate a criminalidade. 

Participe das 
reuniões do Conseg
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A entrega da declaração do Imposto 
de Renda de Pessoa Física (IRPF) 2019 
provoca dúvidas entre os contribuin-
tes que informam anualmente seus 
rendimentos à Receita Federal. O do-
cumento deve ser entregue até abril e, 
devido à fiscalização rigorosa, qualquer 
erro ou omissão do trabalhador pode 
levá-lo à malha fina.

A temporada de acerto de contas 
com o Leão deve começar dentro de 
duas semanas, no início de março. 
Para quem pensa em entregar a de-
claração do Imposto de Renda 2019 
no início, é importante já organizar os 
documentos.

No ano passado, a Receita Federal 
antecipou duas novidades para declara-
ção de 2019. Uma delas é que se torna 
obrigatório informar o CPF de todos os 
dependentes. Em 2018, o CPF passou 
a ser necessário para dependentes a 
partir de 8 anos.

Também será obrigatório informar 
endereço, número de matrícula, IPTU 
e data de aquisição de imóveis, além 
do Renavam de veículos.

Quem deve declarar imposto de 
renda 2019?

Existem alguns critérios sobre quem 
deve declarar, então deve-se ficar atento 
se você se encaixa ou não nesses crité-
rios. E são eles:

• Trabalhadores, pensionistas ou 
aposentados que receberam rendimen-
tos tributáveis acima de R$ 28.559,70 
em 2018.

• Contribuintes que investiram em 
bolsas de valores, mercado de capitais 
e etc.

• Contribuintes com posses de imó-
veis ou terrenos acima de R$ 300.000,00.

• Trabalhadores de campo com rendi-
mento anual bruto de renda rural acima 
de R$128.308,50.

• Contribuintes que tiveram rendi-
mentos não-tributáveis acima de R$ 
40.000,00, aqueles que não geram lucro 
e valor líquido, sem a necessidade de 
pagar impostos.

• Contribuintes que receberam 
rendimentos tributáveis acima de R$ 
28.559,70 em 2018, ou seja, trabalhado-
res, pensionistas ou aposentados.

COLUNA CONTÁBIL
VEM AÍ! IMPOSTO DE

RENDA 2019. FIQUE ATENTO
Maria Cristina Pereira Araújo

Contadora e 1º tesoureira da ACIESV
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Taxa da vigilância 
sanitária pode 
ser paga com 
desconto de 50%

Donos de estabelecimentos comer-
ciais que precisam pagar a taxa de fisca-
lização e serviços de vigilância sanitária 
podem quitar o tributo com desconto 
de 50%, em cota única, até 30 de abril.

Outra opção é o parcelamento do 
valor integral, com vencimento da últi-
ma cota em 10 de dezembro.

As taxas variam de acordo com 
a atividade exercida e são pagas por 
comércios e empresas que trabalham 
com alimentos, bebidas, embalagens, 
cosméticos, produtos de higiene, per-
fumes, medicamentos, produtos e/
ou prestadores de serviço para saúde, 
entre outros.

Em caso de dúvidas, o contribuinte 
deve procurar a Vigilância Sanitária na 
Rua Padre Anchieta, 462 – 3º andar. In-
formações pelo telefone: (13) 3569-5700.



7ACIESV | Tel: 3569.2910 | imprensa@acesaovicente.com.br                         www.facebook.com/associacaocomercialsvFEVEREIRO  2019

OPORTUNIDADES
PARA QUALIFICAÇÃO

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

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

Inscrições 3569.2910
contato@acesaovicente.com.br 

ACIESV PROMOVE CURSO 
DE MANIPULAÇÃO DE 
ALIMENTOS

DIAS 15 E 16 DE ABRIL, DAS 18 ÀS 22 
HORAS
RESERVE SUA VAGA

INSCRIÇÕES: TEL. 3569.2910
CONTATO@ACESAOVICENTE.COM.BR
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Área Continental ganha nova creche 

 2019

A UNIDADE FOI ENTREGUE NO ÚLTIMO DIA 18 E TEM CAPACIDADE DE ATENDIMENTO É DE CERCA DE 220 CRIANÇAS

A educação de São Vicente foi con-
templada com a inauguração da Creche 
Municipal Sandra Antoneli. A unidade 
levou o nome da professora que tinha 
como sonho o de ter o nome em uma 

Enchentes e inundações têm se tornado 
cada vez mais frequentes em nossa Cidade. 
Por isso, a Companhia de Desenvolvimento 
de São Vicente (Codesavi) está com a cam-
panha “Não jogue lixo em vias públicas. Isso 
contribui para as enchentes”.  O despejo e 
acúmulo de lixo em áreas impróprias têm 
sido os principais responsáveis pelas inun-
dações em áreas urbanas. Os materiais 
despejados em vias públicas são arrastados 
pela força das águas da chuva, causando o 
entupimento de bueiros e galerias, impedin-
do o escoamento da água.

Além de contribuir diretamente com as 
enchentes, o lixo descartado nas ruas tam-

bém potencializa os impactos deste proble-
ma à população.  Os resíduos contaminam a 
água e servem de abrigo e alimento para ani-
mais e insetos que são vetores de doenças, 
como a peste bubônica, leptospirose, cólera, 
febre amarela, dengue, entre outras. São, 
desta forma, responsáveis pelo aumento da 
incidência de doenças infecto-contagiosas, 
registrado após a ocorrência de enchentes.

CATA TRECO
O agendamento da retirada de materiais 

deve ser feito pelos telefones: Na área insular 
3464-7158 ou 3462-9740, e na Área Conti-
nental 3566.6546.

Evite inundações: 
não jogue o lixo na rua

creche. A entrega ocorreu na última 
segunda-feira (18). A unidade fica na 
Rua Jequié s/nº, no Samaritá, na Área 
Continental.

A inauguração contou com a pre-

sença do empresário Alcides Antonelli, 
pai da professora que teve seu nome 
homenageado.

A nova creche atenderá aproxima-
damente 220 crianças de 6 meses a 5 

anos de idade. As crianças receberão 
todos os cuidados necessários, com 
cinco refeições diárias, atendimento de 
higiene e pedagógico.  A unidade segue 
o padrão MEC.

A inauguração contou com a presença da família Antonelli, do prefeito, da presidente da ACIESV, vereadores e lideranças


