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O JORNAL EMPRESARIAL DA BAIXADA SANTISTA

HOSPITAL SÃO JOSÉ -  Pres-
t e s  a  c o m p l e t a r  1 0 0  a n o s 
de fundação -  no dia 26 de 
s e t e m b r o  -  d e v e  e n t r e g a r 
a  u n i d a d e  r e f o r m a d a  d a s 
s a l a s  d e  c i r u r g i a s ,  U T I ’s 
p a r a  a d u l t o s  e  8 0  l e i t o s 
c o m  a r - c o n d i c i o n a d o ,  f r i -
g o b a r  e  T V.  E m  p a r c e r i a 
com a Cl ínica Mult  Imagem 
p a s s a rá  a  re a l i z a r  n o  l o c a l 
e x a m e s  d e  t o m o g r a f i a  e 
r e s s o n â n c i a  m a g n é t i c a ,  
p r o c e d i m e n t o s  q u e  s ó 
eram feitos fora da Cidade.
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ASSOCIAÇÃO PROMOVE E PARTICIPA DE 
AÇÕES PARA FOMENTAR O COMÉRCIO

Estimular as vendas 
do comércio. Esse é foi 
um dos principais moti-
vos que levam a Associa-
ção Comercial a criar e 
apoiar campanhas publi-
citárias movimentando a 
economia local. 

Este ano, pela pri-
meira vez, lançamos a 
campanha Esquenta Co-
mércio, que teve início 
no Dia do Comerciante, 
16 de julho e encerrou no 
dia 15 de agosto. Agora, 
a data entra em nosso 
calendário anual por Lei 
Municipal. 

Nessa primeira cam-

panha tivemos algumas ade-
sões com lojas oferecendo 
promoções e descontos de 
até 70%. Foram confeccio-
nados faixas e adesivos para 
identificação das lojas parti-
cipantes. 

SEMANA DO DESCONTO
Uma outra iniciativa im-

portante é a Semana do Des-
conto, que está em sua 6ª 
edição, promovida pelo Sin-
dicato do Comércio Varejista 
da Baixada Santista. 

O lançamento da campa-
nha aconteceu no dia 28 de 
agosto, na sede do Sindicato, 
em Santos, com a palestra de 
Fred Rocha sobre o tema O 
Varejo do Futuro, com dicas 
sobre novas tendências para 
alavancar as vendas. 

O Sebrae Negócios tam-
bém participou com tendên-
cias e novidades sobre o va-
rejo vestuário, oferecendo a 

oportunidade de networking 
e soluções para empresas.

Se você é empresário, 
mesmo não associado, e 
quer participar gratuita-
mente da Semana do Des-

conto, utilize a logo-
marca e aproveite uma 
semana de descontos 
para os consumidores. 
Informações pelo telefo-
ne 2101.2800.
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O comerciante exerce uma atividade vital para o desenvolvimento da econo-
mia de uma nação: o comércio, isto é, permutação de produtos, troca de valores, 
relação de sociedade ou negócio. Por isso que a Associação existe, para defender 
e valorizar cada dia mais nossa categoria.

 Em relação ao mercado de trabalho, o comércio é um dos setores que mais 
geram empregos no país, segundo levantamento do Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho. Vimos implementando uma 
série de medidas para movimentar a economia, assim como nas demais atividades 
da cadeia econômica, a fim de potencializar o desenvolvimento da nossa cidade, 
refletindo na geração de emprego.

Assim, esperamos que os empreendedores continuem acreditando e investindo 
no potencial de nossa cidade, pois devemos fazer a nossa parte e ter consciência de 
que o consumo em nossa região, só nos traz benefícios, pois investir na valorização 
de nossos bens, é um ciclo. 

A Associação tem realizado esforços para movimentar o comércio nos meses 
com menos movimento. No Dia do Comerciante, 16 de julho, lançamos a campanha 
Esquenta Comércio, que encerrou em agosto. Agora, em setembro, estaremos juntos 
na 6ª edição da Semana do Consumidor, promovida pelo Sindicato do Comércio 
Varejista da Baixada Santista. Todas as ações que promoverem a atividade econô-
mica e social terão nosso apoio.   

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 
Antônio Henrique Leoneli, Marcia Zanco e Felipe Gongola

PARA OS NOSSOS E-MAILS

A IMPORTÂNCIA DO COMÉRCIO 
PARA O CRESCIMENTO DO PAÍS

SAÚDE

CAMPANHA DE 
MULTIVACINAÇÃO

Com a possibilidade da volta da poliomie-
lite e de outras doenças erradicadas foi lança-
da a Campanha Nacional de Multivacinação 
contra a poliomielite, rubéola e sarampo para 
menores de 5 anos, até o dia 31 de agosto.

Para a presidente da ACIESV, Regina do 
Carmo, é importante apoiar um projeto como 
esse. “Temos um grande prazer de receber 
o lançamento dessa campanha de saúde 
pública que é reconhecida mundialmente. 
Queremos contar com o apoio dos empresá-
rios e população vicentina”, comentou.

A ação conta com o apoio da ACIESV e das três unidades do Rotary na cidade

O lançamento contou com a palestra do 
médico pediatra Dr. Jean Khater Filho, 
que explicou sobre a imunização da pólio 

PROJETO PÓLIO PLUS
O Rotary Internacional é uma rede global 

de pessoas que se unem e entram em ação 
para causar mudanças em si mesmas, nas 
comunidades e no mundo. Desde 1985, eles 

mantêm em prática o Projeto Pólio Plus, que 
visa eliminar a poliomielite através de apoio 
às campanhas públicas de vacinação. O su-
cesso deste projeto abriu caminho para outra 
prioridade: a erradicação global da pólio. 

JUL/AGO/SET    2018
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Nos meses de setembro, outubro e novembro  a 
ACIESV, em parceria com o Sebrae, Senac e com a 
JAL Soluções Sustentáveis, programou uma série de 
cursos e workshops para qualificação da mão de obra, 
com temas de interesse dos empresários. Confira a 
programação:

PARCERIA SEBRAE-SP+SENAC
Inscrições na ACIESV ou no Posto Sebrae Aqui.

01 e 02/10 - das 18 às 22 horas
WORKSHOP VITRINISMO
Para lojas de moda, com total de 8 horas
Valor por participante - R$ 37,00
Perfil do público: Empresário, gerente ou funcio-

nário de loja de vestuário (moda feminina, masculina, 
infantil, cama mesa e banho, acessórios de moda).

Número mínimo de 18 e máximo de 22 participan-
tes por turma  (sendo todos vinculados a alguma loja).

24 e 25/10 - das 18 às 22 horas
WORKSHOP VISUAL MERCHANDISING 
Para o comércio em geral, com total de 8 horas
Valor por participante: R$ 37,00.
Perfil do público: Empresário, gerente ou funcio-

nário de loja. 
Número mínimo de 18 e máximo de 22 partici-

pantes por turma.

29/10 - das 8 às 19 horas
BELEZA - Workshop Normas e Procedimentos 

Operacionais para Salões de Beleza
Valor por participante: R$ 37,00. 
Perfil do público: Donos de salão, barbearia e 

clínica/sala de estética (com CNPJ) e profissionais de 
beleza que tenham CNPJ ou MEI. 

Número mínimo de 18 e máximo  de 22 participan-
tes por  turma (sendo todos vinculados a alguma loja).

PROGRAMAÇÃO SEBRAE AQUI SV
Cursos gratuitos

20/09 - das 9 às 20 horas
COMEÇAR BEM - FORMALIZAÇÃO
Centro Integrado de Empreendedorismo e Cidadania
Av. Presidente Wilson, 1.126 – Gonzaguinha

18/10 - Das 14 às 20 horas
OFICINA GANHE MERCADO
ACIESV

05/11 - Das 18 às 20 horas
PALESTRA MARKETING DIGITAL
ACIESV

27/11 - Das 9 às 20 horas
COMEÇAR BEM - FORMALIZAÇÃO
Centro Integrado de Empreendedorismo e Cidadania
Av. Presidente Wilson, 1.126 – Gonzaguinha

QUALIFICAÇÃO

AGENDE-SE! MUITAS OPORTUNIDADES
CURSOS E WORKSHOPS

2018     JUL/AGO/SET

A presidente da Associação Comercial de São Vicen-
te, Regina do Carmo, acompanhou parte da diretoria 
do Sicredi durante uma visita ao gabinete do prefeito 
de São Vicente, Pedro Gouvêa. O motivo 
do encontro foi para estreitar laços com 
o executivo e firmar parcerias futuras, já 
que o banco irá inaugurar, em dezembro, 
a primeira unidade na cidade. O Sicredi 
é uma instituição financeira cooperativa, 
referência internacional pelo modelo de 
atuação em sistema. São 116 cooperati-
vas de crédito filiadas, que operam com uma rede de 
atendimento com mais de 1.600 agências. Na região já 
existem duas unidades em Santos.

Sicredi anuncia investimentos na Cidade
Durante o encontro, a presidente da entidade vicen-

tina se colocou à disposição dos diretores para auxiliar 
na divulgação junto as demais entidades e comercian-

tes. O prefeito se mostrou otimista com 
a chegada da instituição financeira na 
cidade e enalteceu o investimento. O 
Sicredi possui todos os serviços que os 
demais bancos particulares oferecem, 
porém com condições especiais. Os 
comerciantes que tiverem interesse em 
conhecer podem entrar em contato com 

a secretaria da ACIESV ou acessar: www.sicredi.com.br. 
Em breve, serão realizadas reuniões de apresentação 
desses benefícios.

Instituição financeira irá inaugurar em dezembro a primeira unidade em São Vicente
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Este ano, os comerciantes homenageados foram os irmãos portugueses Ulisses e Celestino Alves Domingues que comandam o 
Supermercado Ao Fiel Barateiro. O comércio funciona desde 1945, no Centro de São Vicente. A solenidade aconteceu no Terraço Chopp

SOLENIDADE MARCA ENTREGA DO 
TROFÉU VISCONDE DE MAUÁ

DESTAQUE JUL/AGO/SET    2018
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HOSPITAL SÃO JOSÉ COMPLETA 100 ANOS
E SE REINVENTA PARA ENFRENTAR A CRISE

Sala de tomografia computadorizada Serão entregues oito leitos de UTIs para adultos Novos leitos com ar-condicionado, frigobar e TV

Administração da unidade, diante das dificuldades financeiras, realiza parceria com a iniciativa privada, amplia 
atendimento ao público, reforma salas e retoma o crescimento do maior hospital da Cidade

Prestes a completar 100 anos de fundação no 
próximo dia 26 de setembro, a Santa Casa de Mise-
ricórdia de São Vicente, conhecida como Hospital 
São José, dibla a crise e inicia uma administração 
inovadora. Impedido de celebrar convênios com 
o Poder Público e, com isso,  de receber repasses 
financeiros, a administração tem realizado parcerias 
com a iniciativa privada a fim de garantir e ampliar o 
atendimento ao público.

Reinventar. Essa foi a palavra de ordem do prove-
dor, o advogado  Carlos Gigliotti, que anuncia para o 
aniversário o início do atendimento da Clínica Mult 
Imagem, especializada em exames de radiologia e 
diagnóstico por imagem, com precisão. “São Vicente 
passará a contar com um atendimento de alta quali-
dade, personalizado, disponibilizando maior agilidade 
e prestação de serviço inovador”, anuncia.

“Os investimento contínuos em tecnologia, hu-
manização no atendimento e um ambiente mais 
aconchegante, assegurando bem-estar e conforto 
aos pacientes, fazem parte da meta estabelecida”, 
garante o provedor.

Para isso,  todo seu interior está sendo reformado, 
a fachada pintada e, em breve, serão inaugurado salas 
de cirurgia e oitos leitos de UTIs para adultos com 
equipamentos modernos.

Em breve, o Centro Cirúrgico que, no último ano 
de atendimento realizou 1.146 cirurgias, teve seus 
1.087 metros quadrados de área construída reforma-
dos, com oito salas cirúrgicas prontas para funcionar, 
aguardando equipamentos novos, passará a ser admi-
nistrado por um consórcio de médicos especialistas. 
Com a exploração do local, o hospital passará a receber 
um percentual sobre o faturamento que será revertido 
para melhorias na instituição.

Outra ação, em negociação, é a locação de 40 leitos 
de uma ala, cinco leitos de UTIs e duas salas cirúrgicas 
para pequenas complexidades pela Prefeitura de São 
Vicente com a intensão de abrir para a população 
ampliando o atendimento por parte da prefeitura que 
já administra a maternidade, que também permanece 
no prédio.

Ainda a população pode contar  com os principais 
convênios médicos e particulares com Pronto-Socorro 

Adulto, Pronto-Socorro Infantil, trauma e com mais 
de oito especialidades que atendem diariamente: 
urologia, oftalmologia, cirurgia geral, ginicologia, obs-
tetrícia, pneumologia, neuroclinico e neuro cirurgião.

Gigliotti busca parcerias na iniciativa privada
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 Os roubos no Jardim Guassú, o barulho nos quios-
ques do Itararé e a falta de cobertura policial na cidade 
foram o tema principal de mais uma reunião do Conselho 
de Segurança, na sede da ACIESV. O próximo encontro 
acontecerá no dia 13 de setembro, às 19 horas. Participe!

As reuniões são abertas a toda a população. O comer-
ciante deve comparecer para que possa expor as principais 
demandas para melhoria e tranquilidade do trabalho.

Conselho de Segurança
realiza reunião

Policiais - Conforme o parecer, até que entre em 
vigor lei complementar que trate do regime de 
aposentadoria dos militares, os policiais federais, 
rodoviários federais, ferroviários federais, policiais 
civis e os agentes penitenciários poderão se apo-
sentar aos 55 anos de idade.
Para isso, será necessário comprovar, cumulati-
vamente, 30 anos de contribuição para homem 
e 25 para mulher e 20 anos de efetivo exercício 
em cargo de natureza estritamente policial ou de 
agente penitenciário. A proposta enviada pelo 
Executivo previa a idade mínima de 60 anos para 
aposentadoria dos policiais. 

Aposentadoria rural - A idade mínima de apo-
sentadoria para trabalhadoras rurais caiu de 60 
para 57 anos. Para os homens, será de 60 anos. 
O tempo de contribuição será de 15 anos, e não 
20, como apresentado anteriormente. Para os 
produtores rurais, a contribuição deverá ser feita 
de forma individual com alíquota calculada sobre 
o salário mínimo. Atualmente, a contribuição é 
calculada a partir da produção vendida.

Idade mínima - No Regime Geral de Previdência, 
os homens poderão se aposentar ao completar 
65 anos e as mulheres, ao chegar aos 62 anos. O 
projeto original previa idade mínima de 65 anos 
para homens e mulheres.

Regra de transição - O texto preliminar prevê 
idade mínima progressiva na transição para as 
novas regras. A idade mínima prevista para as 
mulheres é 53 anos e vai aumentar um ano a cada 
dois anos até a trabalhadora chegar aos 62 anos. 
Para os homens, a idade mínima está prevista em 
55 anos, com aumento de um ano a cada dois 
anos, até alcançar 65 anos. 
O pedágio (período que o trabalhador terá que 
cumprir para alcançar o tempo de contribuição 
previsto nas regras atuais) foi reduzido de 50% 
para 30%. Atualmente, o tempo de contribuição é 
de 35 anos para homens e 30 anos para mulheres.

Fonte da matéria: Agência Brasil

* Contadora e 1º tesoureira da ACIESV

COLUNA CONTÁBIL

O que mudou na 
previdência?

Com a aprovação da Lei 16.624/2017, que aca-
bou 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 associado só 
tem a ganhar.

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

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

Por isso, volte a negativar e enriquecer nossa 
base de dados criando um ciclo positivo de cres-
cimento 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 

Com o SCPC Recuperação sem Score, você tem acesso à 
classificação de clientes com débitos ativos na Boa Vista Serviços 
de acordo com a probabilidade de recuperação.

Com essa ferramenta, a predisposição ao pagamento é for-
temente evidenciada por variáveis comportamentais de crédito, 
como histórico de busca por crédito, frequência de pagamentos 
anteriores e informações dos débitos ativos.

Entre em contato pelo telefone e saiba mais: (13) 3569-2910 
ou envie e-mail para contato@acesaovicente.com.br.

Recuperação sem Score

INFORMAÇÕES

- Identifique o tamanho da dívida: consumidor 
deve calcular exatamente o quanto deve. Se não sou-
ber ao certo, o recomendável é procurar os credores 
para descobrir;

- Analise o quanto pode pagar por mês: saber o 
quanto possui para negociar é fundamental ao discutir 
a dívida com o credor. Se o valor não for suficiente, 
vender algum bem ou procurar renda extra por meio 
de ‘bicos’ pode ser uma alternativa;

- Aprenda a priorizar a dívida: as dívidas que pos-
suem maiores taxa de juros deve e que implicam cor-
te de serviços em caso de não pagamento devem ser 
priorizadas;

- Negocie o valor da dívida de forma realista: assim 
como consumidor tem interesse em regularizar sua situ-
ação, o credor também quer reaver uma pendência. Por 
isso, vale a pena tentar negociar. Mas o consumidor só 
deve propor um acordo que ele consiga cumprir;

*Maria
Cristina
 Pereira
Araújo

Dicas regularizar
suas dívidas

Os encontros contam com a presença de representantes 
das Polícias Civil, Militar, Guarda Municipal e Exército

JUL/AGO/SET    2018

I N F O R M E
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A Aciesv está apoiando as ações de decoração nata-
lina da Cidade. A entidade foi palco do lançamento do 
projeto ‘Natal Espetacular’  no último dia 18 de agosto, 
com uma grande oficina. 

Organizado pelo Fundo Social de Solidariedade de 
São Vicente (FSSSV) e  pela Secretaria de Meio Ambiente 
(Semam) reuniu artesãos e a comunidade para a confec-
ção de peças feitas com garrafas PETs. 

O objetivo é o arrecadar 70 mil unidades para a pro-
dução de peças que vão ornar a Praça 22 de Janeiro, no 
Centro, e a Lagoa do Quarentenário, na Área Continental. 
O material será produzido por artesãos e pessoas em 
situação de vulnerabilidade.

 A arrecadação vai até o dia 19 de outubro e será feita 
a partir da Gincana Cooperativa, que envolve escolas 
municipais e estaduais de São Vicente. Instituições de 
ensino também concorrerão ao “Prêmio Inovação”.

OFICINA DÁ INÍCIO AO ‘NATAL ESPETACULAR’ 
LANÇAMENTO

SOCIAL

A arrecadação vai até o dia 19 de outubro e será feita a partir da Gincana Cooperativa

Lançamento aconteceu no dia 18 de agosto, com a presença do prefeito de São Vicente, Pedro Gouvêa, secretários municipais e dirigentes da Associação

2018     JUL/AGO/SET
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Todos os anos, em comemoração ao Dia do 
Comerciante, são homenageadas aqueles faleci-
dos, atribuindo seus nomes a logradouros públi-
cos. A inauguração aconteceu em duas ruas no 
Parque São Vicente. 

De agora em diante, a Rua C passa a se chamar 
Sandra Antonelli, homenagem à filha de Alcides 
Antonelli, proprietário do Sorvetes Kascão. 

RUAS RECEBEM NOVOS NOMES

Com 54 anos de existência na Cidade, a 
Fisk, escola especializada no ensino de idio-
mas, é uma instituição que já formou milhares 
de pessoas nas línguas inglesa e espanhola. 

A Fisk iniciou suas atividades em 1950  
quando Richard Fisk veio ao Brasil visitar seu 
irmão, que trabalhava no Consulado Ameri-
cano de São Paulo. Richard gostou tanto da 
cidade que resolveu ficar. 

Richard começou a lecionar inglês e, em 
1951, passou a ministrar aulas na TV Tupi, a 
primeira emissora da América Latina, e na TV 
Rio. Em pouco tempo, os negócios prospera-
ram e Richard decidiu criar seu próprio mé-
todo. A Fisk fica localizada na Av. Pres. Wil-
son, 1.146 e o telefone é o (13) 3468.2934

Exposição Cultural

Já a Rua D, foi nomeada como Inocêncio Pe-
reira do Carmo, que foi proprietário da Agência 
de Turismo São Vicente, a primeira instalada em 
nosso município. 

A presidente da ACIESV, Regina do Carmo, 
destaca o fato de ambos empresários vicentinos 
de grande importância para a Cidade e, por isso, 
escolhidos para essa bonita homenagem. 

Uma exposição no Instituto Histórico e 
Geográfico (IHGSV) oferece a oportunida-
de de contemplar e refletir sobre o urba-
nismo nas cidades do Estado de São Paulo. 
Trinta e cinco obras dos artistas renoma-
dos André Lombardi e Paolo Dobnik. 

O acervo fica exposto até 6 de setem-
bro, de segunda a sábado, das 8h30 às 
17h30. O IHGSV fica na Rua Frei Gaspar, 
280, Centro. Mais informações pelo tele-
fone (13) 3469-3520.

Antiga Rua C passa a se chamar Sandra Antonelli, homenagem à filha de Alcides Antonelli

Já a Rua D, foi nomeada como Inocêncio Pereira do Carmo

Aniversário


