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O JORNAL EMPRESARIAL DA BAIXADA SANTISTA

ACIESV REALIZA JANTAR DANÇANTE
EM COMEMORAÇÃO AOS 70 ANOS
EVENTO SERÁ REALIZADO NO DIA 31 DE MAIO,
NO CLUBE VASCO DA GAMA, EM SANTOS,
COM AS APRESENTAÇÕES DO CANTOR TONY ANGELI
E A BANDA BLOW UP
Os preparativos para o aniversário de
70 anos da Associação Comercial, Industrial
e Empresarial de São Vicente (ACIESV) já
iniciaram. 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, Santos.
As apresentações serão do cantor Tony
Angeli, interprete 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.
Informações sobre aquisição dos convites devem ser obtidas na sede da Entidade, Rua Jacob Emmerich, 1238, Centro, por
e-mail contato@acesaovicente.com.br ou
pelo telefone (13) 3569-2910.

TONY ANGELI é considerado hoje o
maior intérprete da música italiana no Brasil.
Nascido em Veneza, cidade italiana onde
também deu seus primeiros passos na arte
de cantar e representar.
Em suas apresentações, Tony Angeli
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.

Cantor é nascido em Veneza, cidade italiana onde
também deu seus primeiros passos na arte de cantar e representar

BLOW UP é uma banda tradicional
que apresenta o melhor do rock in 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.

PATROCÍNIO:

APOIO:

CONVITES LIMITADOS. RESERVE JÁ O SEU.

A Banda Blow Up é uma das mais tradicionais da Região
e toca todos os tipos de rítmos

Destine seu Imposto de Renda para ajudar as entidades da Cidade
Sabia que você pode contribuir com projetos sociais
para crianças e adolescentes de São Vicente sem gastar um centavo? Com a destinação realizada ao Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o
dinheiro permanece no Município para ser aplicado em
projetos de acordo com as necessidades locais. Quem
paga Imposto de Renda ainda pode decidir o destino de
parte do valor devido.
Pessoa Física Qualquer pessoa física, que tenha imposto a pagar, pode indicar essa destinação de até 3%
do imposto devido. A destinação dessa porcentagem

não representa um gasto extra da parte do contribuinte. Basta indicar a destinação no momento da declaração do IR de pessoa física, desde que feita no modelo
completo.
Pessoa Jurídica Todas as pessoas jurídicas, legalmente instituídas no Brasil, que mantenham suas obrigações fiscais e legais em dia, podem contribuir com os
Fundos. A Instrução Normativa nº 267/2002 da Receita
Federal do Brasil dispõe que a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido em cada período de apuração o total das destinações efetuadas aos Fundos dos

Direitos da Criança e do Adolescente. A dedução está
limitada a 1% do imposto devido em cada período de
apuração .

Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente - São Vicente
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REGINA DO CARMO
Presidente da ACIESV

6º FESTIVAL
GASTRONÔMICO
SERÁ REALIZADO
EM MAIO

CULINÁRIA OFERECIDA TERÁ RELAÇÃO CULTURAL
COM A REGIÃO. PRATOS CUSTARÃO
R$ 49,90 OU R$ 79,90

Páscoa renova otimismo
para setor do comércio
As fantasias do Carnaval mal acabaram de serem guardadas e estamos chegando próximo da Páscoa. A festividade religiosa, que celebra a
ressurreição de Jesus, é comemorada, este ano, por ser uma festa móvel,
no dia 21 de abril, feriado de Tiradentes. É a mais antiga e importante
data cristã.
Para o setor de comércio, é uma data importante para movimentação
da economia. O período aquece os negócios, movimenta as vendas no
varejo e em lojas especializadas e gera milhares de empregos temporários. No ano passado, segundo dados divulgados pela Boa Vista SCPC, os
consumidores gastaram 3,2% a mais do que no ano anterior.
Não só quem vende chocolate pode lucrar mais na Páscoa. Mesmo que
seu negócio não venda ovos de chocolate, é possível envolver seu cliente
nesta comemoração e atrai-lo para sua loja. Capriche na vitrine, ofereça
brindes e decore sua loja. A data é democrática, pois agrada a quase
todos (pai, mãe ou criança) e não é preciso fazer grandes investimentos
nos presentes.
Sem considerar que é uma oportunidade para quem quer agradar o
chefe, pagar um favor ao colega de trabalho, presentear um amigo, familiar, conquistar o paquera. Agora, mais do que nunca, precisamos ser
criativos para garantir o sucesso nas vendas de Páscoa, pois esta é uma
data especial, como poucas, que refletem nas vendas.

ª

Os sabores da gastronomia vicentina estarão em destaque durante todo o mês de maio. A 6ª edição
do Festival Gastronômico é promovida pela Secretaria de Turismo (Setur)
em parceria com a Comissão Gastronômica do Conselho Municipal de
Turismo (Comtur) e com apoio da
Associação Comercial.
Os estabelecimentos participantes foram divididos em duas categorias. Os restaurantes inscritos no
Festival apresentaram uma refeição
completa, algumas individuais ou
para duas pessoas. Sendo estabelecido um valor único de R$ 79,90
para refeições que conterão o prato
de entrada, o prato principal e a sobremesa.

Os quiosques, pizzarias e botecos participante inscreveram receitas criadas especialmente para o
Festival e que não faziam parte do
cardápio do estabelecimento. Somente após o evento, os pratos poderão ser incorporados ao cardápio.
O valor cobrado nessa categoria será
de R$ 49,90.
A divulgação dos escolhidos será
anunciada em breve. Todos os pratos e petiscos inscritos têm relação
cultural gastronômica com a Região,
trazendo consigo um valor histórico ou turístico e passaram por uma
seleção criteriosa, realizada pelos
técnicos da Setur e representantes
do setor gastronômico do Conselho
Municipal de Turismo (Comtur).

Conseg realiza reunião dia 11 de abril
e m p re s á r i o p o d e p a r t i c i p a r e d a r s u g e s tõ e s
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Sede: Rua Jacob Emerick, 1238
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comercial@acesaovicente.com.br

Na última reunião, compuseram a mesa, o presidente do 1º Conseg, Davi Rangel,
o capitão PM Renato dos Santos Abreu, o delegado titular 1º DP Luiz Cunha
e a presidente da ACIESV, Regina do Carmo

O Conselho Comunitário de Segurança Comunitário (Conseg) de
São Vicente realizará, no
próximo dia 11 de abril, às
18 horas, em nossa Sede,
sua reunião mensal. Os encontros acontecem
toda a segunda quinta-feira do mês e são
abertos à comunidade e aos associados. Esse

é o melhor canal de comunicação entre os
setores responsáveis pela segurança pública
com a população.
A última reunião aconteceu no dia 14 de
março. Entre os assuntos debatidos, a população pediu uma força tarefa no bolsão de
estacionamento e na subida da Ilha Porchat
para acabar com o som alto, que atrapalha os
moradores do local.
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Alfredo Cotait Neto
assume presidência
da Facesp

LEI DO CADASTRO POSITIVO SEGUE
PARA SANÇÃO PRESIDENCIAL
Alfredo Cotait Neto é engenheiro civil e empresário

O engenheiro civil e empresário Alfredo Cotait
Neto é o novo presidente da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp), para
o biênio 2019/2021. Eliseu Braga Chagas foi reeleito
vice-presidente da Região Litoral Paulista.
Formado pela Universidade Mackenzie com mestrado em Economia e Administração de Empresas pela
Fundação Getúlio Vargas (FGV), preside o Conselho
Deliberativo da Boa Vista SCPC e a Câmara de Comércio Brasil-Líbano e foi condecorado pelo Itamaraty
com o grau de Comendador da Ordem de Rio Branco.
É primeiro-suplente da senadora por SP Mara
Gabrilli, eleita em 2018. Foi secretário de Relações
Internacionais e do Planejamento da cidade de São
Paulo. Presidiu a Comissão Normativa de Legislação
Urbanística e a Comissão Municipal de Emprego, entre
outros cargos e funções públicas.

O Senado aprovou o Projeto de Lei Complementar 54/19 que torna automática a adesão de consumidores (pessoas físicas e jurídicas) no Cadastro
Positivo – o banco de dados com informações de
pagamento. A proposta segue agora para sanção
presidencial.
Para a Boa Vista, a celeridade com a qual a Comissão de Constituição e Justiça – CCJ e o plenário
da Casa votaram a matéria vai ao encontro da
importância que a pauta tem para contribuir com
o crescimento econômico do país.
Segundo Dirceu Gardel, presidente da Boa
Vista, o Senado aprovou o texto final que manteve
pontos importantes como a inclusão automática de
aproximadamente 130 milhões de consumidores ao
banco de dados e o entendimento de que o novo
Cadastro Positivo não viola a lei do sigilo bancário.
Outro ponto relevante desta nova lei é o impacto social, porque irá incluir cerca de 22 milhões
de pessoas, que, atualmente não são enxergadas
pelo mercado de crédito porque não são necessa-

riamente bancarizadas.
A partir do momento em que entrar em
vigor, as fontes, empresas credoras como
instituições financeiras, varejo e que prestam
serviços continuados de consumo, terão 90
dias para enviar as informações às gestoras de
dados, como a Boa Vista. Feito isso, em até 30
dias os consumidores serão comunicados sobre
a inclusão no Cadastro Positivo.
Acredita-se que no início de 2020 será possível
começar a colher resultados como a ampliação
do crédito e a diminuição da inadimplência, já
que começarão a ser apresentadas operações de
crédito mais customizadas ao comportamento de
cada consumidor.
Os scores, da Boa Vista, por exemplo, vão
conseguir discriminar os bons pagadores, gerando
impactos altamente positivos nos resultados dos
concedentes. Se conseguirmos melhorar esse tipo
de avaliação, certamente a inadimplência vai cair,
e em um segundo momento a taxa de juros.
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MULHERES DE SUCESSO REÚNE
MAIS DE 100 PARTICIPANTES
PALESTRAS FORAM REALIZADAS PELA SEXÓLOGA MARCIA ATIK E PELA MAQUIADORA LAIS SANTOS;
BATE-PAPO SOBRE “CASES” DE SUCESSO COM AS EMPRESÁRIAS FABIANA SILVA E MARIANA CIMMINO

Em uma noite alegre, festiva, com um ambiente lindo e acolhedor, foi realizada a 1º Edição
do Mulheres de Sucesso. Evento que contou
com a participação de cerca de 100 mulheres,
no dia 13 de março, na sede da Associação, em
comemoração ao Dia Internacional da Mulher.
Duas palestras e dois ‘cases’ de sucesso
foram apresentados durante o encontro. A sexóloga Marcia Atik foi a primeira a falar. Logo em
seguida, a maquiadora Lais Santos, durante sua
fala demonstrou técnicas de embelezamento.
O bate-papo sobre “cases” de sucesso foi realizado juntamente com as empresárias Fabiana
Silva, da loja Cantinho das Meninas, e Mariana
Cimmino, da agência Guia-se. As duas deram
dicas de como empreender e virar sucesso
atraindo novos clientes.
Durante o encontro foram realizados sorteios de vários produtos e, ao final, oferecido
um coquetel. Os produtos foram doados por
patrocinadores.

MARÇO

2019

2019

MARÇO

ACIESV | Tel: 3569.2910 | imprensa@acesaovicente.com.br

www.facebook.com/associacaocomercialsv

5

UNIMED SANTOS, ACIESV, ROTARY CLUB E
PREFEITURA REALIZAM AÇÃO SOCIAL
“AÇÃO SAÚDE SÃO VICENTE” FOI EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER
O projeto “Ação Saúde São Vicente” realizado no dia 8 de março, na Praça Cel. Lopes
(Praça dos Correios), no Centro, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, foi um
sucesso. A edição deste ano teve inúmeras
ações e atividades gratuitas voltas para a
saúde e lazer da mulher de todas as idades.
Foram oferecidos teste de glicemia, aferição
da pressão arterial, medição da circunferência
abdominal e o índice de massa corpórea.
UNIMED OFERECE DESCONTO DE ATÉ 30%
Vale lembrar que os Associados contam
com vantagens em diversos setores, incluindo na saúde, onde os descontos podem
chegar até 30% na Unimed Santos, o plano
de saúde mais completo da Região.

6

ACIESV | Tel: 3569.2910 | imprensa@acesaovicente.com.br

www.facebook.com/associacaocomercialsv

MARÇO

2019

COLUNA CONTÁBIL

ENVIO DA DECLARAÇÃO DO
IRRF 2019 ATÉ 30 DE ABRIL
Maria Cristina Pereira Araújo
Contadora e 1º tesoureira da ACIESV
Os contribuintes de todo o País já podem entregar a declaração do Imposto de Renda de Pessoa
Física (IRPF) 2019. O prazo para envio dos dados à
Receita Federal vai até 30 de abril. Este ano a Receita Federal espera que 30,5 milhões de declarações
sejam entregues.
Devem fazer a declaração todos aqueles que
tenham recebido, em 2018, rendimentos tributáveis cuja soma supere R$ 28.559,70, ou rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados na
fonte com soma superior a R$ 40 mil. No caso de
atividade rural, a quantia deve ser maior do que
R$ 142.798,50.
Também deve declarar quem teve ganho de
capital na alienação de bens ou direitos sujeitos à
incidência do imposto ou realizou operações em
bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas. A declaração é obrigatória, ainda, para
aqueles que tenham propriedades de bens e direitos
cujo valor seja superior a R$ 300 mil.

COMO DECLARAR
O contribuinte tem à disposição três alternativas
para fazer a declaração: por meio do Programa Gerador
da Declaração (PGD) IRPF2019, disponível no site da
Receita Federal; pelo aplicativo Meu Imposto de Renda,
para tablets e smartphones; e pelo serviço Meu Imposto
de Renda, que deve ser acessado pelo Centro Virtual de
Atendimento (e-CAC) do portal da Receita por meio do
uso de certificado digital.
NOVIDADE
Neste ano, a Receita Federal exige que os declarantes
informem o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) de
todos os dependentes. Antes, a informação era obrigatória
somente nos casos de crianças a partir de oito anos.
MULTA
Quem apresentar a declaração após o término do
prazo estará sujeito a multas, que vão de R$ 165,74
a 20% do valor do Imposto de Renda devido.

Batalhão de São
Vicente recebe
prêmio por alta
produtividade
Sob o comando do Maj PM Dene
Guimarães Martins, o Trigésimo Nono
Batalhão de Polícia Militar do Interior
(39° BPM/I) – Batalhão João Ramalho
ficou em oitavo lugar, entre os mais de
100 batalhões existentes no Estado de São
Paulo, por demonstrar alta produtividade,
e irá receber um prêmio de R$ 4.500,00,
referente ao terceiro trimestre de 2018.
Desde 1989 sediado no município
de São Vicente, anteriormente 4 Cia do
6°BPM/I, o Batalhão soma vertentes históricas na luta pela legalidade, democratização e desenvolvimento da nossa região.
O Batalhão está localizado na Rua
Freitas Guimarães, 340 - Boa Vista.

Iluminação na
Praia do Itararé
começa a ser
trocada
O serviço irá abranger toda a extensão
da praia, desde a Ilha Porchat até a divisacom
Santos, o que dará cara nova à faixade areia,
jardins da orla e às avenidas Ayrton Senna e
Padre Manoel da Nóbrega, fazendo com que
motoristas, motociclistas e ciclistas tenham
mais visibilidade e maior segurança.
Além de mais eficientes, as lâmpadas de
LED que substituirão as atuais vão gerar 80%
de economia contam com um sistema de
inteligência que pode ser programado para
desligar ou ligar automaticamente.
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CURSOS DE QUALIFICAÇÃO - INSCRIÇÕES NA SEDE DA ACIESV
R. Jacob Emmerich, 1238, Centro - contato@acesaovicente.com.br - www.acesaovicente.com.br
Informações: (13) 3569-2910 (sede) | (13) 3566-9765 (subsede Área Continental)

MANIPULAÇÃO
DE ALIMENTOS
Mais um curso especial a ACIESV oferece: Vendas Conquistando Resultados. São 30 vagas gratuitas para os associados e
não-associados pagam R$ 50. Inclui teoria e dinâmicas para serem
aplicadas no dia a dia da vida profissional.

Larissa Forjanes é consultora de Gestão e Negócios, graduada
em Administração de RH, com experiência de 15 anos nas áreas
de Gestão de Pessoas e Área Comercial, com MBA em Marketing e
Vendas e Gestão de Negócios.

DIAS 15 E 16 DE ABRIL
DAS 18 ÀS 22 HORAS

Convênios garantem desconto para associado
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.

AGÊNCIA DE TURISMO
AgênciadeTurismoSãoVicente (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 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

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

Colégio Notre Dame (10%)
Rua Coronel Pinto Novaes, 34
Tel: (13) 3579-1212
www.colegionotredame.g12.br

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

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

Colégio Objetivo
Av. Presidente Wilson, 424
Tel: (13) 3569-1919
www.objetivo.br

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

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

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

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

Colégio Primo Charles
Av. Dom Pedro II, 993
Cidade Náutica
Tel.: (13) 3464-6937
www.primocharles.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

No caso de matrícula em universidade, muitas vezes o valor do desconto é superior ao da mensalidade
da Associação. Portanto, não deixe de

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

UPTIME - Comunicação em inglês (40%)
Rua: Jacob Emerick, 1241
Tel: (13) 3356-0702
www.uptime.com.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

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

Universidade Santa Cecília
R. Oswaldo Cruz, 277, Santos
Tel: (13) 3202.7100
Fax: (13) 3234-5297
www.unisanta.br
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Área Continental completa 109
anos e passeio ciclístico é atração
A perspectiva de crescimento de
São Vicente passa pela Área Continental: uma Região em franco crescimento
que completa, no dia 19 de abril, 109
anos. É dessa forma que se enxerga a
Região. Com uma população de cerca
de 150 mil habitantes, um comércio forte e em expansão.
A Associação Comercial de São Vicente (ACIESV) também acompanhou o
crescimento e fundou há cinco anos sua
subsede, que dispõe de sala para reuniões e palestras para uso dos associados.
Nesse período de existência ampliaram
o número de novos associados.
Essa unidade facilitou o associado
que não precisou mais se deslocar até
a Ilha para resolver as pendências relativas à Instituição e ao seu próprio
comércio. Para reforçar a presença na
Região, a Associação tem apoiados
eventos esportivos e sociais realizados,
como o Passeio Ciclístico.
HISTÓRIA
O crescimento da Área Continental
é marcado pela chegada dos operários
que construíram a ferrovia Mairinque-Santos, em 1910. O Samaritá, primeiro
bairro da região, foi formado no entorno da estação ferroviária inaugurada
em 1930. O crescimento populacional
foi acirrado com a construção da Via
Anchieta e do polo industrial de Cubatão que atraiu milhares de migrantes, a
maioria de nordestinos, para a região.
SUBSEDE
O atendimento fica na Av. Deputado
Ulisses Guimarães, 1671, Sala 2 - Jardim
Rio Branco. O telefone é 3566-9765.

César Morgado/Prefeitura de São Vicente

A Ponte dos Barreiros (oficialmente Ponte Jornal A Tribuna ) é um complexo viário composto por uma ponte rodoviária e
outra ferroviária que ligam a região insular à área continental de São Vicente, transpondo o Canal dos Barreiros

6ª EDIÇÃO DO
PASSEIO CICLÍSTICO
A 6ª Edição do Passeio Ciclístico da
Área Continental, em comemoração
ao aniversário de 109 anos de fundação, acontecerá no dia 21 de abril.
Com percurso de cerca de 12km,
a saída e retorno será na Praça dos
Ambientalistas, no Jardim Rio Branco,
o passeio seguirá pela Praça do Jardim
Rio Branco, Viaduto da Gleba II, Parque
das Bandeiras, Nova São Vicente, Vila
Iolanda, Vila Ema, Fazendinha, Samaritá, Jardim Rio Negro, Ponte Nova, Irmã
Dolores, Quarentenário e retorno no
Rio Branco, em frente a Subprefeitura,

onde será realizado hasteamento da
Bandeira e o sorteio de uma bicicleta.
INSCRIÇÃO
As inscrições podem ser feitas na
Bikedoor, situada na Avenida Deputado Ulisses Guimarães, 1661. O valor é
de R$ 27,00 e a doação de 2 quilos de
alimentos, que deverão ser entregues
no ato da retirada do kit.
Crianças menores de 10 anos só
podem fazer a inscrição acompanhadas de um responsável pagante, e receber uma camiseta infantil do evento.

Material de divulgação do passeio
ciclístico já circula nas redes sociais

