
Novembro de 2018 • Ano XVII • Nº 231

imprensa@acesaovicente.com.brwww.acesaovicente.com.br

Presidente: Regina Ponte do Carmo

O JORNAL EMPRESARIAL DA BAIXADA SANTISTA

69
A N O S

1949 | 2018

ACIESV PASSARÁ A EMITIR 
CERTIFICADO DIGITAL

P a r a  q u e m  q u i s e r  a p r e c i a r  a 
bela  v is ta  das  pra ias  da  R egião, 
o  M o n u m e n t o  d o s  5 0 0  a n o s  d e 
D e s c o b r i m e n t o  d o  B r a s i l  é  u m a 
ó t i m a  o p ç ã o .  O b r a  p r o j e t a d a 
p e l o  a r q u i t e t o  O s c a r  N i e m e y e r 
e m  t o d o  o  l i t o r a l  p a u l i s t a ,  a 
plataforma chama a atenção por 
seu design diferenciado e l inhas. 
E s t á  l o c a l i z a d o  n a  A l a m e d a 
Paulo Gonçalves,  no alto da I lha 
Porchat. Foi projetado a 17 metros 
a  p a r t i r  d a  e n co s t a  d a  i l h a  e  a 
7 6  m e t r o s  d o  n í v e l  d o  m a r.  O 
monumento tem capacidade para 
250 pessoas. Entrada livre.

Em breve, os empresários de São 
Vicente passarão a contar com mais 
um serviço. Trata-se da emissão do 
Certificação Digital, que é um docu-
mento eletrônico, com valor de uma 
assinatura digital, que garante pro-
teção às transações on-line e a troca 
virtual de documentos, mensagens 
e dados com validade jurídica.

Esse serviço, é desenvolvido 
para identificação da pessoa física 
ou pessoa jurídica nas operações 
via Internet. Alguns aplicativos de 
software utilizam esse arquivo para 
comprovar a identidade para outra 
pessoa ou outro computador. 

O documento eletrônico de iden-
tidade e-CPF (Cadastro de Pessoa 
Física Eletrônico) ou e-CNPJ (Ca-

dastro Nacional de Pessoa Jurídica 
Eletrônico) é utilizado para garantir 

a autenticidade dos remetentes e 
destinatários de documentos e da-
dos que trafegam pela Internet, as-
segurando a inviolabilidade.

O e-CPF e o e-CNPJ foram criados 
para facilitar o relacionamento en-
tre os contribuintes e a Secretaria 
da Receita Federal (SRF).

Tanto o e-CPF quanto o e-CNPJ 
podem ser utilizados para assinar 
digitalmente documentos eletrô-
nicos.

A assinatura digital é um meca-
nismo que permite a verificação da 
identidade do signatário e garante 
que o documento não foi alterado 
após a assinatura.

EMPRESAS OPTANTES DO SIMPLES PODEM FAZER 
MAIS DE DOIS REPARCELAMENTOS ANUAIS DE DÉBITOS

As micro e pequenas empresas 
optantes do Simples Nacional pas-
sam a contar com a possibilidade de 
fazer mais reparcelamentos anuais 
de débitos, com o fim da limitação 
a fazer apenas dois. Esse benefício 
foi definido pelo Comitê Gestor do 
Simples Nacional, que publicou, no 
fim de agosto, uma resolução e uma 
portaria que introduzem inovações 

no regime de tributação. 
A nova redação, publicada no 

Diário Oficial da União, altera o 
Regulamento consolidado do Sim-
ples Nacional (Resolução CGSN, nº. 
140/18). O novo texto prevê que “No 
âmbito de cada órgão concessor, se-
rão admitidos reparcelamentos de 
débitos no âmbito do Simples Nacio-
nal constantes de parcelamento em 

curso ou que tenha sido rescindido, 
podendo ser incluídos novos débi-
tos, concedendo-se novo prazo ob-
servado o limite de que trata o inciso 
I do art. 46.” Esse limite prevê que o 
prazo máximo será de até 60 parce-
las mensais e sucessivas.

Outra alteração promovida pelo 
Comitê Gestor corrige uma impre-
cisão na redação do art 1º, inciso 

VII, da Resolução CGSN nº 134, de 
2017, que dispõe sobre a inclusão 
de débitos em parcelamento do Mi-
croempreendedor Individual (MEI) 
para contagem do tempo de con-
tribuição. Com o novo texto, o MEI 
poderá incluir no parcelamento, dé-
bitos não exigíveis para contar com 
tempo para obtenção dos benefí-
cios previdenciários.
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A data mais esperada pelo comércio varejista está chegando. O Natal é a 
época de reunir a família e agradecer pelas conquistas do ano que está che-
gando ao fim. E nada melhor do que um presente especial para homenagear 
os entes queridos. E o comércio de São Vicente deve estar preparado para a 
data e trabalhar otimista para tornar este momento ainda mais encantador.

Estudos apontam que metade dos consumidores brasileiros que vão 
comprar no Natal devem gastar parte ou todo o 13º salário com presentes. 
Período em que também aumentam as oportunidades de emprego tempo-
rário, gerando mais oportunidades de consumo.

Hora de oferecer um bom atendimento, de atrair o cliente com uma 
decoração atrativa da vitrine. Hora de ter uma equipe treinada e atualiza-
da, alinhada com os objetivos da empresa e conscientes das potenciais de 
vendas, e também atuar com bons preços e produtos de qualidade.

No mais, há de se ficar otimista com o futuro e com a expectativa de que 
com uma menor pressão inflacionária e a melhora no mercado de trabalho 
ocorra um aumento no consumo.

Portanto, vai vender mais quem atender melhor às expectativas do com-
prador. É a hora de arregaçar as mangas e aproveitar o momento!

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

NATAL GERA OTIMISMO NAS 
VENDAS DO COMÉRCIO
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Com a aprovação da Lei 16.624/2017, 
que acabou com a exigência do envio da 
Carta de Aviso de Débito com Aviso de 
Recebimento (AR) para as negativações 
no Estado de São Paulo e publicado no 
Diário Oficial de 16/12/2017, o associa-
do só tem a ganhar.

Sem a obrigatoriedade do AR na 
negativação, as empresas associadas 
podem reduzir custos, voltando a utili-
zar a Carta de Aviso de Débito.

A mudança na Lei contribuiu para a 
ampliação das informações estratégicas 
disponíveis nas soluções analíticas da 
Boa Vista SCPC, o que trouxe ainda mais 
segurança para os associados e aumen-
tará a rentabilidade da sua operação.

Por isso, volte a negativar e enrique-
cer nossa base de dados criando um 
ciclo positivo de crescimento para todos 
os envolvidos. Em caso de dúvida entre 
em contato pelo telefone 3569.2910.

IMPORTANTE !
Volte a negativar e enriquecer 

nossa base de dados 

O Sicredi, primeira instituição finan-
ceira cooperativa do Brasil, promoverá, 
no dia 21 de novembro, às 20 horas, em 
nossa sede, na Rua Jacob Emmerich, 
1238, no Parque Bitarú, encontro de 
apresentação dos serviços oferecidos.

O evento se dará em virtude da ina-
guração da primeira agência na Cidade. 
Atualmente, são 116 cooperativas de 
crédito filiadas, que operam com uma 
rede de atendimento com mais de 1.600 
agências. 

O crescimento pode ser explicado 
pelo modelo de gestão que vem atrain-
do cada vez mais associados. As ações 
são desenvolvidas para captar recursos 
e agregar renda aos cooperados que 
também são donos do negócio.

Sicredi promove encontro
O Sicredi possui todos os serviços 

que os demais bancos particulares ofe-
recem, porém com condições especiais. 

O SICREDI EM NÚMEROS
- 116 cooperativas de crédito filiadas;
- 1.581 agências em 21 estados brasilei-
ros e no Distrito Federal;
- 22,8 mil colaboradores;
- 3,7 milhões de associados;
- R$ 12,9 bilhões em patrimônio líquido;
- R$ 77,5 bilhões de ativos;
- 20% de crescimento em 2017;
- 300 soluções financeiras para os as-
sociados;
- 199 é o número de municípios do 
País onde o Sicredi é a única instituição 
financeira presente.
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Ser associado da Aciesv tem inú-
meras vantagens, entre elas a de 
desconto em agência de turismo, co-
légios, consultoria empresarial, cursos 

de qualificação e em universidades. Os 
descontos anunciados variam de 3% a 
50%, dependendo do estabelecimento. 
Algumas empresas oferecem desconto 

especial negociado por ser associado 
da entidade. 

Além disso, inúmeros serviços são 
disponibilizados como a orientação ju-

rídica, a participação em cursos e pales-
tras. Empresário, entre em contato com 
a entidade e aproveite das vantagens. 
Ligue 3569-2910.

ASSOCIADO TEM DESCONTO QUE CHEGA A 50% 

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
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ACADEMIA VICENTINA DE LETRAS DÁ POSSE 
E REALIZA HOMENAGENS

Academia Vicentina de Letras, Ar-
tes e Ofícios “Frei Gaspar da Madre de 
Deus” realizou, no dia 17 de outubro, 
na sede da Associação Comercial, sole-
nidade de posse da Cadeira 31, repre-
sentada por Gilberto Mendes, ocupa-
da pela associada Chiou Ruey Ling.

Na ocasião, homenageou o con-
selheiro da Aciesv, Donizetti Teixeira. 
O evento contou com a apresentação 
musical de As Cirandeiras de Praia 
Grande.
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Cesar Morgado/PMSV

52 REPRESENTANTES DE ENTIDADES E 
PREFEITURA TOMAM POSSE NO CMDCA

Representantes do governo e da 
sociedade civil tomaram posse para 
atuar no Conselho Municipal dos Di-
reitos da Criança e do Adolescente 
(CMDCA).  A solenidade aconteceu 
no último dia 9 de outubro, no Salão 
nobre da Prefeitura de São Vicente. 
Os novos membros ficaram a par do 
Plano de Aplicação de Recursos. No 
total, 52 pessoas tomaram posse, 
sendo 26 titulares e 26 suplentes, 
para compor as cinco comissões atu-
antes na gestão de 2018 a 2020. 

Integrante do CMDCA, a secretá-
ria de Assistência Social, professora 
Lurdinha, destacou que os conse-
lhos municipais são o braço direito 
para ligar governo e sociedade, pois 
precisamos praticar e atuar de fato. 
“Essa parceria é muito importante 

para tirar a criança e o adolescen-
te da situação de vulnerabilidade e 
gerar oportunidades para a nossa 
juventude”.

A presidente do Conselho, Naye-
ne do Carmo, aproveitou o momen-
to para ressaltar a importância do 
comprometimento nas atividades ao 
longo do mandato. “O momento da 
posse é importante, mas quero re-
forçar a importância da participação 
de todos os membros nas atividades 
ao longo desses dois anos de manda-
to, porque são eles os responsáveis 
por levar as propostas para a plená-
ria. No mais, espero que o Conselho 
passe por grandes mudanças e que 
tenha bons resultados”.

As mudanças no conselho já es-
tão acontecendo. Uma novidade é o 

Grupo Especial de Trabalho de Co-
laboradores (GETEC), órgão volun-
tário composto por ex-membros do 
CMDCA, formado por aqueles com 
vontade de participar das reuniões, 
mesmo sem cargo.

FUNCIONAMENTO
O Conselho Municipal dos Di-

reitos da Criança e do Adolescente 
realiza reuniões ordinárias sempre 
na primeira quinta-feira do mês, às 
14h, na Rua José Bonifácio, 404, 8° 
andar. As comissões são responsá-
veis pela consulta de propostas de 
munícipes e conselheiros. Os repre-
sentantes têm como dever estudar 
e analisar o material, para apresen-
tar à plenária, aberta ao público, 
que decide se o projeto será apro-

vado ou não.
Cada comissão é formada por 

quatro representantes (dois da so-
ciedade civil e dois do governo), 
sendo a comissão de legislação, de 
finanças, de análise de documentos 
para registro, de articulação para 
políticas públicas e a comissão de 
avaliação de projetos para financia-
mento e certificação. Existe também 
a mesa diretora, composta pela pre-
sidente, vice-presidente, tesoureira 
e uma secretaria municipal.

O apoio a projetos para entida-
des não governamentais, a realiza-
ção de eventos informativos sobre o 
tema da infância e juventude, entre 
outras ações que fortaleçam o CMD-
CA, estão previstos no Plano de Apli-
cação de Recursos.
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Em muitas pequenas e médias empresas, a or-
ganização financeira nem sempre aparece no topo 
da lista das prioridades. Preocupados, em sua maior 
parte, apenas em criar produtos inovadores e serviços 
diferenciados, é comum esbarrar com empreendedo-
res sem um controle de caixa que permita saber se 
todos os pagamentos estão corretos. Uma boa orga-
nização financeira é essencial para tomar decisões 
em momentos difíceis e crescer quando a economia 
começa a perder fôlego. Confira algumas dicas:

1. Fazer um planejamento orçamentário
Em toda e qualquer empresa deve haver plane-

jamento financeiro com objetivos, projeções e estra-
tégias bem definidas. Caso contrário, facilmente o 
controle sobre as despesas será perdido.

2. Não misturar a conta pessoal com a conta 
empresarial

Não se deve misturar a conta pessoal com a 
conta empresarial. Uma falha é achar que, por ser 
dono do negócio, o empreendedor pode misturar as 
contas. Ao misturar as duas contas, a lucratividade 

do negócio nunca vai acontecer. Além disso, ficará 
ainda mais difícil reinvestir o dinheiro, gerado pela 
própria operação, no negócio, sem buscar recursos 
da vida pessoal.

3. Acompanhar as entradas e saídas de dinheiro
A melhor maneira de manter as despesas sob 

controle é acompanhar as entradas e saídas de 
dinheiro através do fluxo de caixa. Isso permite que 
o gestor tenha uma visão ampla da situação finan-
ceira do negócio, além de facilitar a mensuração 
dos ganhos e gestão da movimentação financeira 
da empresa. 

4. Administrar devidamente o capital de giro
É preciso ter uma quantia de dinheiro reservada 

para que o negócio possa fluir com tranquilidade, 
ainda mais no início de um grande projeto ou até 
mesmo da empresa. Mas não basta ter esse recurso 
extra disponível em caixa. É preciso saber adminis-
trá-lo, além de entender que o capital de giro existe 
para honrar com os compromissos imediatos ou lidar 
com problemas de última hora.

5. Colocar pequenas despesas em primeiro plano
Muitos gestores fazem questão de focar nos 

grandes gastos com o abastecimento de mercadorias, 
aluguel, impostos e salários, mas acabam deixando de 
lado as despesas pequenas e rotineiras, como água, 
luz, material de escritório, internet, produtos de lim-
peza e manutenção de equipamentos. Para que um 
negócio dê certo, é preciso ter o pleno controle sobre 
todos os gastos, inclusive os mínimos.

6. Trace objetivos
Para alcançá-los, desenvolva planos de ação. 

Com isso, é possível amenizar erros ou ajustar erros 
de rota. Com essas metas, é possível traçar um plano 
financeiro para ajudar na condução do negócio.

7. Compre softwares adequados
Novas tecnologias estão tornando as atividades 

de gerenciamento muito mais rápidas, práticas e efi-
cazes. Já existem softwares gerenciais personalizados 
para as necessidades de cada negócio. 

* Contadora e 1º tesoureira da Aciesv

COLUNA CONTÁBIL

DICAS DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO 
PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

EMPRESA

A partir do dia 12 de novembro, 
alguns produtos Pessoa Jurídica (PJ) 
do seu menu serão substituídos, para 
que você venda ainda mais e com 
mais segurança.

A Boa Vista SCPC desenvolveu o 
Define, uma solução para você ana-
lisar o cliente, recomendar o melhor 
negócio e facilitar sua venda, com in-

*Maria Cristina
Pereira Araújo

COMO SUA EMPRESA DEFINE SE APROVA 
OU REPROVA UMA VENDA A CRÉDITO?

I N F O R M E
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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 ligue (13) 3569-
2910, ou envie e-mail scpc@acesao-
vicente.com.br.

teligência analítica agregada aos rela-
tórios.

CONHEÇA OS PRINCIPAIS 
BENEFÍCIOS DO DEFINE

• Tempo: análise de crédito e su-
gestão do melhor negócio em apenas 
um click;

• Risco sob controle: alerta sobre 
a venda para empresas com alta pro-

babilidade de se tornarem devedoras;
• Melhores vendas: indica o me-

lhor 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 
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Lâmpadas queimadas em postes 
de iluminação são coisas do passa-
do, em São Vicente. Os moradores e 
comerciantes podem acionar os pro-
fissionais para fazer a manutenção.

Para solicitar os serviços, basta 
discar 0800 771 4896 ou baixar o 
aplicativo Cidadão Ativo, disponível 
para celulares Android e encontra-

da no Play Store, com o nome São 
Vicente IP. 

A ligação é gratuita e o atendi-
mento é de segunda a sexta-feira, das 
8h às 18h. Para fazer um pedido pelo 
aplicativo, deve-se fazer o cadastro 
fornecendo dados como nome, docu-
mento de identidade (RG) e telefone 
para contato. Após solicitar o serviço, 

será gerado um número de protocolo, 
possibilitando o acompanhamento 
do processo de manutenção. 

Mais informações na Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano e Obras 
Públicas (Sedup), Avenida Capitão-
-mor Aguiar, 631 - Parque Bitaru, 
ou pelo telefone (13) 3569-1770, de 
segunda a sexta, das 9 às 17h.

DIVERSOSNOVEMBRO 2018

Vicentinos 
transformam 
mais de 36 
mil garrafas 
em enfeites 
natalinos

Cuidar do meio ambiente une as 
pessoas. Prova disso é o Projeto Natal 
Espetacular, que fez a população vicen-
tina, a Prefeitura e a Aciesv abraçarem 
a causa da reciclagem. São mais de 36 
mil garrafas PETs arrecadas, a maioria 
já transformada em enfeites natalinos 
para decorar os principais pontos da 
Cidade durante o mês de dezembro. 
Escolas, comércios e prédios são alguns 
dos locais que participam ativamente da 
arrecadação.

Árvores de natal, anjos e presépios 
são alguns dos enfeites que estão sendo 
confeccionados. Nem parece que uma 
simples garrafa plástica pode se trans-
formar em algo tão bonito. Tudo isso é 
possível com o trabalho de voluntários, 
nas oficinas que acontecem diariamen-
te. O processo consiste em tirar o rótulo, 
limpar as garrafas e deixar a criatividade 
tomar conta.

DOAÇÕES ATÉ O DIA 14
A participação ativa no projeto está 

sendo muito prestigiada pelos envolvi-
dos. Entretanto, eles esperam por mais 
doações até o dia 14 de novembro, 
para que muitos locais de São Vicente 
possam ser decorados com o trabalho 
sustentável. Entre os pontos de coleta 
estão às sedes de todas as secretarias 
municipais, Prefeitura (Rua Frei Gas-
par, 384- Centro), Shopping Brisamar, 
comércios, escolas e o Fundo Social de 
Solidariedade (Rua Benedito Calixto, 
205 – Centro).

Queimou a 
lâmpada da rua? 

Não espere. 
Ligue você 

mesmo.

Escolas estaduais podem contratar MEIs para manutenção
Quem é Microempreendedor In-

dividual (MEI) tem uma ótima opor-
tunidade para se tornar prestador de 
serviços de manutenção nas escolas 
estaduais paulistas. É o programa 
Descola Trabalho, uma parceria en-
tre o Sebrae-SP, Secretaria estadual 
da Educação e a Fundação para o De-
senvolvimento da Educação (FDE).

Sempre que uma unidade escolar 
precisar de pequenos serviços como 
pintura, troca de telha, reparos elé-
tricos e encanamentos, entre outros, 

a direção da escola poderá recorrer 
aos MEIs locais cadastrados no sis-
tema da Secretaria da Educação e 
contratar o serviço.

O MEI interessado em participar 
deve cadastrar seus dados pessoais 
e os de sua empresa no Sistema 
Escolar Digital (SED) da Secretaria 
da Educação, no site https://sed.
educacao.sp.gov.br/ e no link “Obter 
Acesso como Empresa”.

Se o cadastro for aprovado, será  
incluído no banco de oportunidades 

e poderá baixar no celular o apli-
cativo Descola Trabalho (gratuito 
e disponível para os sistemas ope-
racionais APP Store, Play Store e 
Microsoft Store).

Quando houver o interesse de 
alguma escola, o MEI será informa-
do diretamente via seu celular para 
enviar um orçamento.

O programa engloba 721 escolas, 
gerando oportunidade para mais de 
56 mil MEIs. As escolas de São Vicen-
te fazem parte do projeto.
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Aumente seus resultados com um 
dos maiores experts em comunicação, 
negociação e vendas, no Curso “Co-
municação e Vendas de Alto Impacto”! 
Através das técnicas poderosas da PNL - 
Programação Neurolinguística, você irá 
evoluir muito!

Saiba o que você vai aprender:
Atrair clientes potenciais: aqueles 

que sabem da necessidade e estão pro-
curando, aqueles que tem interesse e 
estão adiando/procrastinando a com-
pra, aqueles que ainda não sabem que 
necessitam e não estão procurando;

Encantar clientes e fazer com que 
eles criem um compromisso com você: 
criar uma reciprocidade, fazer com que 
eles entrem em “contexto psicológico 
de sim” e fidelizem sua marca;

Adquirir potencial e habilidade para 
garantir o “sim” sem ser necessário 
pressionar seu cliente, sem a necessi-
dade daquelas antigas “técnicas de fe-

I N S C R I Ç Õ E S  A B E R TA S  PA R A  W O R K S H O P 
COMUNICAÇÃO E VENDAS DE ALTO IMPACTO

chamento de venda” e “como lidar com 
objeções”;

Fazer com que seu cliente preste 
atenção e tenha interesse no que você 
tem para falar;

Ter mais segurança, com técnicas de 
oratória e gerenciamento das emoções;

Perder o medo de encarar o seu 
cliente e, o melhor, gostar do que faz e 
passar a ganhar mais dinheiro.

WORKSHOP ALTO IMPACTO COM 
VENDAS EM PNL

24/11 - Das 9 às 16 horas
Objetivo: Potencializar o poder de 

influência da persuasão na arte de nego-
ciação, aplicado por Norberto Alves Lulu, 
do Instituto Rompendo Limites.

Local: Sede da Associação
Inscrições antecipadas: 3569-2910 

ou pelo e-mail secretaria@acesaovicen-
te.com.br e diretamente pelo site www.
acesaovicente.com.br/eventos-inscricao

Conselho Municipal  de Turismo elege representantes
O Conselho Municipal de Turismo 

(COMTUR) elegeu, no último dia 30 
de outubro, seus novos membros, re-
presentantes dos diversos segmentos 
voltados para o turismo local. Confira a 
relação dos conselheiros:

Agência de Turismo 
Titular: Marcelo Leite Silva
Suplente: Diego Luiz Pedro

Pousadas
Titular: Jarson Rodrigues Abdala
Suplente: Gabriel Rossini

Restaurantes, bares e similares 
Titular: Claudionor José do Carmo
 
Quiosques 
Titular: Lúcia Maria B. Fernandes
Suplente: Marllon Campos de Oliveira
 
Garagens, marinas e clubes náuticos 
Titular: Lirian Marcelle Simões de Lima
Suplente: Ivan Bodruc Chiarte
 
Eventos 
Titular: Marcus Henrique Bento
Suplente: Thalita Henrique T. dos Anjos

Faculdades e escolas técnicas 
Titular: Davis Eruber Sansolo
Suplente: Cristina dos Santos Có
 
Sindicato dos Trabalhadores em Comér-
cio Hoteleiro e Similares de Santos, Bai-
xada Santista, Litoral Sul e Vale do Ribeira 
Titular: Marcio Luiz da Silva Miorim
Suplente: Altenor Novais Souza
 
Sindicato de Hotéis, Restaurantes, 
Bares e Similares 
Titular: Heitor H. Gonzales Takuma
Suplente: Frederico Daguer Abdala

Mensalmente, o Conselho Co-
munitário de Segurança se reúne 
na sede da Aciesv. A participação da 
comunidade como um todo é essen-
cial para que a parceria entre a Po-
lícia Civil e a Polícia Militar tenham 
êxito na prevenção ao combate a 
criminalidade. Participe!

Participe das 
reuniões do Conseg


