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ALCIDES ANTONELI
É EMPOSSADO PRESIDENTE
empresário será o 22º a comandar a entidade

A cerimônia contou com a presença de importantes autoridades como a do ex-governador Marcio França, do prefeito Pedro Gouvêa, do deputado estadual Caio França, ...

GALERIA DOS PRESIDENTES
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 Teixeira Tavares - 2009/2013
20º José Alves de Oliveira - 2013/2015
21º Regina do Carmo - 2015/2019
22º Alcides Antoneli - 2019/2021

... do diretor do Fórum Dr. Artur Martinho, do presidente da Câmara Wilson Cardoso e do vice-presidente da Facesp Eliseu Braga
O empresário Alcides Antoneli
é o novo presidente da Associação
Comercial, Industrial e Empresarial de
São Vicente para o biênio 2019/2021.
A cerimônia de posse aconteceu no dia
25 de novembro, na sede da ACIESV,

e contou com a presença de diversas
autoridades do Estado, da Região e do
Município.
“Vou fazer uma gestão participativa
e de transparência reunindo diversos
setores do comércio”. Uma das pri-

meiras mudanças é a expansão para
a Área Continental com uma diretoria
exclusiva e a criação da diretoria de
Relações Públicas, que será ocupada
pela ex-presidente Regina do Carmo.
Fotos da posse na última página.
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ROTARY HOMENAGEA
ARMINDO COELHO
Na noite do dia 12 de novembro,
o Rotary Club de São Vicente - Praia
homenageou o diretor da Associação
Comercial, o empresário Armindo
Coelho da Silva, com a outorga de

“Reconhecimento do Mérito Profissional”, ano 2019-2020. O evento
aconteceu no Restaurante Terraço,
comandado pela presidente Angella
Ximenes.

Sentimento de missão
cumprida
Para os diretores e conselheiros da Associação Comercial, este mês se
encerra com os sentimentos de realização e de satisfação pelos trabalhos
desempenhados durante esse ciclo. Mais uma vez, a entidade cumpriu seu
papel de representar e defender os interesses dos setores que a forma:
comércio, indústria e prestação de serviços.
Parcerias foram firmadas, serviços e produtos aperfeiçoados, palestras e workshops com os mais diversos temas promovidos, tudo com o
objetivo de assessorar o empresário vicentino na gestão de seus negócios
com excelência.
Incontáveis os desafios que tivemos nesses quatro anos, em meio à
crise econômica vivida pelo Brasil ao longo desses anos. Mesmo assim,
muito se fez e sabemos que há muito para se fazer. E essas conquistas só
foram possíveis realizar graças às parcerias firmadas e à equipe competente e responsável.
O efeito multiplicador que o comércio desempenha na dinamização
dos demais segmentos da economia impulsiona a indústria e é o principal
gerador de emprego e renda. E a Associação é o principal canal que luta
constantemente para reafirmar o fomento do empreendedorismo.
Desejamos à nova diretoria muito sucesso na gestão e mantemos o
compromisso de lutarmos juntos pelo crescimento do comércio e, consequentemente, pela cidade de São Vicente.

ª

EXPEDIENTE

JORNAL DO COMÉRCIO
VICENTINO
Publicação mensal de responsabilidade da
Associação Comercial, Industrial e
Empresarial de São Vicente (ACIESV).
Sede: Rua Jacob Emerick, 1238
Parque Bitaru - S. Vicente - SP
Tel.: (13) 3569-2910

Subsede: Av. Deputado Ulisses Guimarães, 1671
Sala 2 - Jardim Rio Branco - S. Vicente - SP
Tel. (13) 3566-9765
PRESIDENTE
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Silvio Lousada - MTB 24.000
REDAÇÃO E FOTOS

Marcia Zanco e Felipe Gongola
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GRUPO DE ESCOTEIROS
GANHAM BANDEIRAS

Grupo Escoteiro do Ar São Vicente 234SP

ALCIDES REÚNE EMPRESÁRIOS
DA ÁREA CONTINENTAL
Diálogo. Este é o estilo do novo presidente da entidade Alcides Antoneli
que começou ouvindo empresários

na subsede da Área Continental para
gerar mais oportunidades, eventos e
muitos negócios.

Os artigos e textos assinados não representam
necessariamente a opinião deste jornal, sendo de
responsabilidade de seus autores
Associado escreva neste jornal ou sugira
uma pauta de seu interesse. Participe!

Alcides Antoneli

ATENÇÃO

PRODUÇÃO

Somatorium Comunicação (13) 3467-7156
Pça 22 de Janeiro, 415, Centro, São Vicente

Evento aconteceu no Restaurante Terraço

PARA OS NOSSOS E-MAILS

FALE COM A ACIESV

PRESIDENTE
presidencia@acesaovicente.com.br
ADMINISTRATIVO
wilians@acesaovicente.com.br
FALE CONOSCO | (13) 3569-2910
contato@acesaovicente.com.br

COMUNICAÇÃO
imprensa@acesaovicente.com.br
SUBSEDE | (13) 3566-9765
subsede@acesaovicente.com.br
SCPC | (13) 3569-2900
scpc@acesaovicente.com.br
COBRANÇA/MENSALIDADE
cobranca@acesaovicente.com.br
COMERCIAL
adm.jucesp@acesaovicente.com.br

Presidente quer uma participação efetiva dos empresários da Região
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Banco Central confirma Boa Vista como Gestora
de Banco de Dados do Cadastro Positivo

O Banco Central (Bacen) publicou no Diário Oficial da União, na
edição do dia 11 de outubro, a resolução que autoriza a Boa Vista a atuar como Gestor de Banco de Dados
(GBD) do Cadastro Positivo de instituições financeiras. Com este feito,
a Boa Vista chancela anos de investimentos em infraestrutura e pessoal, e de uma atuação contundente
junto aos mais diferentes setores
da sociedade, para que o Cadastro
Positivo se tornasse efetivamente
viável, como é hoje.
“Para tornar-se uma empresa
Gestora de Banco de Dados, a Boa
Vista teve a sua capacidade técnica
verificada pelo Banco Central, seguindo os mesmos rigorosos processos e controles das instituições
financeiras. Por isso, alcançar este
marco é mais um momento de comemoração para toda a companhia.
É a chancela de anos de trabalho,
em que nos empenhamos para tornar o Cadastro Positivo acessível a
todos os brasileiros”, avalia o CEO,
Dirceu Gardel.
A Boa Vista, empresa já reconhecida no mercado por administrar o
mais completo banco de dados de

crédito do país, o Serviço Central
de Proteção ao Crédito – SCPC, formalizou o seu pedido como GBD do
Cadastro Positivo junto ao Bacen no
início de agosto, evidenciando estar
em compliance com os requerimentos da legislação e regulamentação
para o recebimento de informações
de histórico de crédito de clientes
de instituições financeiras.
Os substanciais investimentos
em tecnologia e inovação realizados
ao longo dos últimos cinco anos colocam a Boa Vista como a principal

parceira no mercado para o Cadastro Positivo, atuando na disponibilização de produtos analíticos de
última geração e como facilitador
da transição das operações de crédito de seus clientes que estão migrando do ambiente de informações
negativas para a nova realidade do
Cadastro Positivo.
A Boa Vista está apta a também
receber dados e informações cadastrais e histórico de crédito de clientes de instituições financeiras, que
se somarão àquelas das demais fon-

AGENDA ABERTA PARA
LOCAÇÃODOSALÃODEEVENTOS
O salão de eventos da
Associação foi totalmente
reformado. O novo espaço foi
ampliado e conta agora com
banheiros masculino, feminino
e para pessoa deficiente.
A cozinha também passou
por melhorias e possui
churrasqueira, fogão industrial
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e forno para pizzas. Há também
sistemas de ar-condicionado e
de som, com telão e projetor.
Localizado no andar térreo
do prédio, o local possui 180
metros quadrados e capacidade
para 200 pessoas (festa)
e 300 pessoas (reuniões),
considerando o espaço para

mesas e cadeiras para palestras
ou apresentações.
Associados têm desconto
especial. Entre em contato
com a secretaria pelo e-mail
contato@acesaovicente.com.
br ou telefones (13) 3569-2910
(sede) 3566-9765 (subsede Área
Continental).

A capacidade de lotação é de 300 pessoas. A Associação possui mesas, cadeiras, telão e projetor

tes não financeiras já passíveis de
serem utilizadas no Cadastro Positivo. São elas empresas varejistas, de
telefonia, de serviços continuados e
outras, que desde 9 de julho já devem fazer o envio das informações
dos seus clientes aos GDB.
As vantagens e oportunidades do Cadastro Positivo podem ser conferidas no site:
www.consumidorpositivo.com.br/
cadastro-positivo.

REGINA DO CARMO É ELEITA
PRESIDENTE DO CONSELHO
A ex-presidente da
Associação Comercial foi
eleita, em votação secreta, presidente do Conselho
Deliberativo para a gestão
2019/2021. O empresário
Osmar Milton Frias também disputou a eleição.
O pleito aconteceu
no dia 6 de novembro e

foi eleita a seguinte diretoria:
Regina Ponte Do Carmo
Presidente
José Alves
Vice Presidente
Omar Abdul Assaf
Primeiro Secretário
Paulo Cesar de Carvalho
Segundo Secretário

O pleito aconteceu no dia 6 de novembro, na sede da entidade
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IMPACTOS DO CADASTRO POSITIVO E A LEI DA
LIBERDADE ECONÔMICA SÃO TEMAS DE ENCONTRO
O CADASTRO VAI INCENTIVAR O CRÉDITO TRAZENDO A INCLUSÃO DE 22 MILHÕES DE PESSOAS
Impactos do Cadastro Positivo e
a Lei da Liberdade Econômica foram
temas apresentados no Encontro Regional da Federação das Associações
Comerciais do Estado de São Paulo
(Facesp), que ocorreu no dia 21 de
outubro, no auditório da Associação
Comercial de Santos (ACS). Estiveram
presentes deputados, presidentes e
vice-presidentes das Associações Comerciais da Região Administrativa 05
(RA 05) - Litoral Paulista da Facesp, representantes do comércio e do Sebrae.
O presidente da Associação Nacional dos Bureau de Credito (ANBC), Elias
Antonio Sfeir, explicou que o Cadastro
Positivo vai incentivar o crédito trazendo a inclusão de 22 milhões de pessoas.
É importante ressaltar como o Cadastro Positivo vai impactar na economia e de como vai mudar o comportamento dos lojistas em relação ao
consumidor. “Hoje, a consulta fornece
um parâmetro de quem é devedor e
de quem pode ou não consumir. O Cadastro Positivo vai dar uma explanação

maior, mostrando quanto a pessoa tem
de poder de compra, não só se ela pode
consumir ou não”.
Ainda, segundo Elias, embora a inclusão seja automática no novo modelo, consumidores e empresas podem, a
qualquer momento, solicitar a retirada
dos seus dados. “A opção pela retirada
das informações é legítima e está pre-

vista na legislação. Entretanto, a saída
do cadastro fará com que as instituições que concedem crédito tenham
acesso a menos informações sobre o
consumidor ou a empresa que retirou
seus dados pessoais. Sendo assim, ao
avaliar a possibilidade de concessão de
empréstimos e financiamentos, essas
instituições só poderão visualizar as

contas que não foram pagas”.
Para finalizar, o vice-presidente
da Facesp e deputado federal Marco
Bertaiolli explicou que a Federação
das Associações Comerciais tem reunido todas as suas entidades nas sedes regionais no Estado de São Paulo
para atualizá-las sobre novas oportunidades de serviço.
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OS PEQUENOS NEGÓCIOS EM NÚMEROS REAIS
Pesquisa Sebrae revela que 99% do total de empresas no País são micro e pequenas, sendo que R$
15,4 milhões é a estimativa da quantidade de peque-

OFICINA ENSINA
A ABRIR EMPRESA
QUANTO A
FORMALIZAÇÃO
Quer abrir uma empresa,
mas ainda tem dúvidas quanto a
formalização? Participe da oficina
começar bem formalização e
aprenda o passo a passo para
formalizar sua empresa, quais são
os direitos e obrigações do seu
negócio já formalizado.
A oficina será realizada no dia
2 de dezembro, das 9 às 13 horas,
em parceria com o Sebrae na
subsede da Área Continental, na
Av. Deputado Ulisses Guimarães,
1671, sala 2, no Jardim Rio Branco.
A atividade é gratuita. Para
participar, é necessário entrar
em contato pelos telefones (13)
3569-2910 (sede) ou 3566-9765
(subsede).

nos negócios em dezembro deste ano, essa informação é com base nos dados da Receita Federal.
O setor de serviços é o que emprega mais mulhe-

res. Do total de 7,3 milhões de mulheres em pregadas
nas micro e pequenas empresas com carteira assinada, 53% estão nas empresas de serviços.

PRESIDENTE QUER AMPLIAR PARCERIA COM CENTRO
INTEGRADO DE EMPREENDEDORISMO E CIDADANIA
Com o objetivo de ampliar e facilitar os serviços para os empreendedores, o novo presidente da Associação
Comercial, Alcides Antoneli, visitou
o Centro Integrado de Empreendedorismo e Cidadania (CIEC), sendo
recebido pelo secretário municipal de
Desenvolvimento Econômico e Tecnologia, Jorge Luiz Soares de Moura.
No local, funciona o programa
Banco do Povo Paulista, que realiza
empréstimos a partir de R$ 7.500,00,
com taxa de juros de 0,36% ao mês.
Outro serviço oferecido é o Via Rápida Empresa de licenciamento para coleta de dados para registro empresarial, consulta prévia de viabilidade de
localização e licenças para o exercício
de atividades econômicas.
Há também a sala do Microempreendedor Individual (MEI), o balcão
de atendimento sobre o Imposto So-

Empreendedores de São Vicente ou aqueles que almejam abrir uma empresa no Município ganharão um local que vai oferecer melhor estrutura para auxiliá-los na criação ou aprimoramento de seus negócios.

Alcides foi recebido pelo secretário de Desenvolvimento Econômico e equipe
bre Serviços (ISS).
Todos os serviços prestados são
gratuitos. O Centro Integrado fica na
Avenida Presidente Wilson, 1.126, no

Centro. O horário de funcionamento é
de segunda a sexta das 9 às 17 horas.
O telefone para agendamentos é (13)
3468-1636.
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COLUNA CONTÁBIL

PESQUISA REVELA COMPORTAMENTO
DOS DONOS DE PEQUENOS NEGÓCIOS NA
CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS
Os donos de micro e pequenas empresas dão
maior importância às competências comportamentais (56%) que às habilidades técnicas (44%) dos
candidatos a vagas de emprego em seus negócios.
A proatividade e pontualidade são as características mais buscadas por esses empresários
no momento das entrevistas para contratação.
Estes foram alguns dos dados identificados por
uma pesquisa inédita do Sebrae, que procurou
conhecer o comportamento dos donos de pequenos negócios no momento de selecionar
empregados e as maiores dificuldades que eles
enfrentam no processo.
A sondagem, que ouviu 1.859 donos de micro
e pequenas empresas de todas as regiões do país,
mostrou ainda que, para cerca de 1/3 dos empresários, as vagas com maior dificuldade de contratação
são aquelas que exigem relacionamento e atendimento ao cliente.
Segundo o levantamento, para preencher este
tipo de vaga, 44% dos empresários não exigem experiência, pois realizam a capacitação no próprio local

de trabalho. Já outros 32% dos entrevistados exigem
experiência maior de seis meses na atividade.
Cerca de 1/3 dos donos de negócios preferem
contratar funcionários com até 35 anos de idade, mas
a maioria – cerca de 60% – afirma que não tem preferência por faixa etária específica.
A pesquisa apontou ainda que quase metade dos
donos de pequenos negócios ouvidos procura funcionários que tenham habilidade de vender o produto ou
serviço oferecido pela empresa. E para cerca de 1/3
deles, pesa na escolha o conhecimento do candidato
em tecnologias atuais. Quanto às perspectivas para
2020, metade dos donos de pequenos negócios se
mostra otimista e pretende contratar mais funcionários. Outros 41% esperam manter o mesmo nível atual
de empregados e 9% pretendem reduzir o quadro de
funcionários no próximo ano.
A grande maioria dos empresários (70%) ainda
não realizou nenhuma contratação dentro dos novos
modelos implementados com a reforma trabalhista
e 17% afirmaram não ter conhecimento sobre essas
mudanças.

Maria Cristina Pereira Araújo
Contadora e 1º tesoureira da ACIESV
MAIS NÚMEROS
• A maioria dos entrevistados (62%) nunca ouviu falar de softwares de recrutamento e seleção
voltado para MPE.
• 55% dos empresários acreditam que esse tipo
de ferramenta não seria útil para ajudar na seleção
de candidatos chamados para entrevista.
• 20% dos donos de pequenos negócios realizam anúncios gratuitos em suas redes sociais para
prospectar candidatos.
• Quase 10% dos empresários não possuem
funcionários trabalhando em seu negócio. Cerca de
metade dos entrevistados tem até 5 funcionários.
• Mais de 2/3 dos empresários não fizeram
nenhuma contratação nos novos modelos da implementados com a Reforma Trabalhista.
• A indicação boca-a-boca dos funcionários é a
forma de prospectar candidatos preferida por mais
de metade dos empresários (54,5%).

EMPREGA +
NOVO PROGRAMA

DICAS DE LEITURA

GOVERNO FOCA EM QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL E AUMENTO DO EMPREGO

DO MIL AO MILHÃO SEM
CORTAR UM CAFEZINHO
De Thiago Nigro

PARE DE PENSAR COMO
EMPREGADO
De Keith Cameron Smith

PENSE
SIMPLES
De Gustavo Caetano

Em seu primeiro livro, Thiago
Nigro, criador da plataforma
O Primo Rico, ensina aos
leitores os três pilares para
atingir a independência
financeira: gastar bem,
investir melhor e ganhar
mais. Por meio de dados e
de sua própria experiência
como investidor e assessor,
a publicação mostra que
a riqueza é possível para
todos – basta estar disposto a
aprender e se dedicar.

O livro é um guia sobre as dez
características fundamentais
que distinguem empregados dos
empreendedores, com insights
essenciais sobre a forma como
pensam, se comportam e agem.
Assim, o autor propõe uma
mudança sutil de pensamento
capaz de transformar um simples
empregado num extraordinário
empreendedor, de modo que
possa desfrutar de uma vida
profissional e pessoal mais
gratificante e satisfatória.

Aprenda o método do negócio
simples com Gustavo Caetano,
que começou a empreender
quando tinha apenas 19 anos
e uma ideia. Ele conseguiu
construir uma das empresas
mais inovadoras do país.
O autor aprendeu a enxergar
problemas pequenos, mas que
precisam de solução imediata, e
a mudar o rumo do seu negócio
para continuar crescendo. Neste
livro ele dá diversas dicas para
ser inovador nos negócios.

Em breve o Governo Federal deve anunciar um acordo
com o Sistema S que será a base do programa Emprega+,
com foco em qualificação profissional e aumento do emprego. O programa terá três pilares: um sistema de vouchers para acesso a recursos do Sistema S, um programa de
treinamento com empresas remuneradas conforme o número de empregados e ampliação do Supertec, plataforma
criada no Pronatec para abertura de vagas de treinamento
de acordo com a demanda.
A ideia é ligar a oferta à demanda pelos cursos. As empresas cadastrarão junto às entidades do Sistema S os cursos que têm necessidade para seus profissionais. O sistema
então só liberará um voucher para a empresa acessar o curso depois que for demonstrado que existe demanda para
esse treinamento.
Para isso, o governo pretende lançar o edital para o chamado contrato de impacto social, que terá R$ 3,2 milhões
em recursos do orçamento da União. A ideia é oferecer 800
vagas. As empresas terão que apresentar uma lista com 2
mil nomes, a partir dos quais o governo selecionará aleatoriamente 800 trabalhadores que receberão treinamento.
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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
A G Ê N C I A

D E

consulte os convênios firmados pela
Associação. Mas, mesmo que você
seja sócio agora, é possível solicitar a
inclusão para os serviços futuros.
Colégio Notre Dame (10%)
Rua Coronel Pinto Novaes, 34
Tel: (13) 3579-1212
www.colegionotredame.g12.br

T U R I S M O

AgênciadeTurismoSãoVicente (3%)
Rua Martim Afonso, 220, Loja 103
Tel.: (13) 3467-7744
www.turismosaovicente.com.br

Colégio Batista da Primeira
Avenida Presidente Wilson, 1.437
Tel: (13) 3329.8771
www.colegiobatistasv.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

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 Nascimento (10%)
Rua Costa Rego, 50
Tel: (13) 3561-2606 / 3561-4318
www.colegionascimento.com.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

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

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

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

COLÉGIOS

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
SOS - Tecnologia e Educação
Av. Presidente Wilson, 1501 - Itararé
Tel.: (13) 3467-2496
www.sos.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

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