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Confira nossa relação do Clube de Descontos nas áreas da saúde e da educação.     PÁGINA 3 

Laboratório de Análises Clínicas Cellula Mater
e Associação Comercial fi rmam parceria

A época mais doce do ano 
chegou e, apesar da alta do 
dólar com impactos nos prin-
cipais itens da ceia de Páscoa, 
o varejo está otimista para a 
data. Segundo a Associação 
Comercial de São Vicente o se-
tor prevê um aumento mínimo 
de 5,3% nas vendas.

“A tendência é que a de-
manda maior seja para os 
produtos nacionais e com 
ofertas para a ceia. Já na 
hora de presentear, os consu-
midores estão substituindo os 
ovos de Páscoa por caixas de 
bombons e barras”, analisa 
o presidente da Associação, 
Alcides Antoneli. 

Após alguns anos, o comér-
cio vem observando mudanças 
no comportamento do consu-
midor, como por exemplo a 
troca dos ovos de chocolate 
por outros produtos do seg-
mento, a fim de baratear a 
compra sem deixar que a data 
passe em branco.

O gerente do supermerca-
do Casa Luanda, Carlos An-
tônio Mendonça, comenta que 
estava apreensivo por conta 
da situação econômica atual, 

Chocolate na 
Páscoa: tão doce 
quanto os ovos

D I C A S  PA R A B O M B A R
N A S  V E N D A S

Consumidores estão 
substituindo ovos 
de chocolate por 

caixas de bombons 
e barras. Setor 

prevê aumento de 
5% na data
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mas que agora está confi ante 
de que a Páscoa alavancará 
as vendas. 

“Nós estamos bem posi-
tivos. Aqui na nossa empresa 
temos uma ótima tradição re-
ferente a venda não só do cho-
colate, mas também produtos 
alimentícios como bacalhau 
e azeite”, completa, “Na 
Páscoa do ano passado, nós 
já obtivemos boas vendas; 
para este ano, a expectativa 
é pelo menos 5% maior”, diz 
Carlos.

Carlos Antonio Mendonça, da Casa Luanda Supermercados, acredita na variedade para alavancar as vendas

Em 2019 foram produzidas 10 mil 
toneladas de chocolate para o período
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Em 2019 foram produzidas 10 mil 
toneladas de chocolate para o período

Dados da Associação Brasi-
leira da Indústria de Chocolates, 
Amendoim e Balas apontam 
que o setor está oti mista para a 
Páscoa deste ano. As indústrias 
geraram 14 mil empregos tem-
porários para atender a deman-
da tanto na linha de produção 
quanto nos pontos de venda. 

Só nas fábricas há um in-
cremento de cerca de 16% no 

volume de mão de obra no 
período.

O consumo per capita de 
chocolate em 2019 foi esti mado 
em 2,6 kg por pessoa e tam-
bém foram produzidas 10 mil 
toneladas de chocolate para o 
período, incluindo ovos, fi guras 
de páscoa, produtos em emba-
lagens temáti cas presenteáveis 
e outros itens.
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As mulheres acumulam funções dentro e fora do trabalho. Lidam 
com destreza essas duas atividades sem se intimidar com a restrição 
de tempo. Aproveitam todo o minuto para transformar boas ideias 
em realidade. 

Prova disso é que nos últimos anos, o Brasil tem assistido a um 
fenômeno do empreendedorismo feminino; um aumento de 34% das 
mulheres à frente de micro e pequenas empresas dos mais variados 
segmentos, segundo o Sebrae.

E é muito gratifi cante constatar a presença feminina seja como 
empreendedora ou executiva de grandes, médias e pequenas empresas, 
trazendo para o mundo dos negócios, além de beleza e delicadeza, o 
talento, a competência e a dedicação.

Confi rmando a tendência empreendedora em nossa Cidade em 
mais uma edição do projeto Especial Mulher Empreendedora, re-
alizado em homenagem ao mês em comemoração às mulheres, um 
sucesso de público e participação feminina que muito nos honra em 
tê-las em nosso quadro de associados. Parabéns a todas!

Inspirada pela vontade de ter o 
próprio negócio, Andréia Barros não 
mediu esforços e, ainda jovem, abriu seu 
empreendimento. Hoje, após 23 anos no 
mercado, a loja de variedades Magnífi ca, 
localizada na Rua Dr. José Singer, 618,  
Humaitá, se tornou a referência de seu 
segmento na Área Continental.

Quando começou sua empresa, An-
dréia tinha apenas 19 anos e, por conta 
disso, encontrou alguns obstáculos no 
mundo dos negócios: “Abri minha em-
presa em 1997. Eu era ainda muito jovem 
e isso fez com que eu encontra-se muitas 
difi culdades, principalmente em relação 
a crédito”, conta a proprietária. 

Sempre acreditando no crescimento, 
a empresária buscou se especializar e 
viu, aos poucos, seu sonho se tornar 
realidade. Atualmente, além de abastecer 

Referência na Área Continental,
Andréia começou a empreender 

aos 19 anos de idade 

Hoje, após 23 anos no mercado, a 
loja de variedades Magnífi ca,

 é destaque na Região 

À frente dos negócios, a 
mulher é um fenômeno
no empreendedorismo

seu bairro, também gera empregos. Sua 
equipe é composta por 20 funcionários, 
todos moradores dos bairros próximos.  

Ela explica que a escolha pela Região 
foi estratégica. “A abertura no Humaitá 
foi uma oportunidade que eu enxerguei 
na época. Vi e acreditei que aquele bairro 
tinha as características que precisava 
para meu negócio dar certo”, e conta o 
segredo de seu sucesso: “para vencer os 
momentos de difi culdades é necessário 
sempre acreditar, com muito trabalho, 
buscando inovar”.

SERVIÇO
Loja Magnífi ca
Rua Dr. José Singer, 618, Humaitá
Telefone: (13) 99735-6195
Facebook: Magnifi caOfi cial
Instagram: @lojamagnifi caofi ciall



3ACIESV | Tel.: 3569.2910 | imprensa@acesaovicente.com.br                         www.facebook.com/associacaocomercialsvMARÇO 2020

1º Conselho Comunitário
de Segurança - Conseg

P A R C E I R O S

 Assessoria Jurídica  Consultoria Empresarial
  Departamento de Cobrança
 Certi� cação Digital 

Sede:
Rua Jacob Emmerich, 1238 - Centro
Telefone: (13) 3569-2910 | 99649-8199
Subsede
Av. Dep. Ulisses Guimarães, 1671, sala 2 - Jd. Rio Branco 
Telefone: (13) 3566-9765

Além de representar 
o Comércio, oferecemos

convênios e serviços
 Espaços para realização de eventos    
 Palestras e cursos de capacitação pro� ssional
 Convênios e muito mais.

www.acesaovicente.com.br | contato@acesaovicente.com.br

Saiba mais, entre em contato com a gente:

FOLHAS SOLTAS

Para MIL...
só falta você! 

MODESTO DE CARVALHO PEREIRA

O presidente da nossa 
Associação Comercial, Al-
cides Antoneli, está empe-
nhado em atingir o número 
MIL, de sócios ativos. É 
uma visão positiva e de 
grande importância. Não 
há qualquer dúvida de que 
quanto maior o número de 
associados, maior a expres-
são de representatividade 
perante a sociedade em ge-
ral e a comunicação com as 
Autoridades constituídas.

O número almejado 
pode parecer audacioso, 
porém, levando em consi-
deração o plantel de empre-
sários e profissionais com 
atividade em nossa Cidade, 
chega a ser pequeno. Tudo 
começa com o primeiro 
passo. E nada melhor do 
que, resumidamente, tenha-
mos apenas uma história ou 
algumas histórias.

A Associação Comer-
cial durante algum tempo 
fi cou inativa. Quando res-
surgiu, o cadastro partiu 
do zero. Hoje constatamos 
que mais de cinco mil as-
sociados já passaram pelo 
quadro associativo. Alguns 
desistiram da atividade, 

aposentadoria, difi culdades 
de permanência no quadro 
associativo e por aí adiante. 

Alguém, em 1960, che-
ga a São Vicente com a 
missão de, na qualidade 
de plantonista, vender um 
empreendimento imobili-
ário na nossa Vila Melo. 
Hoje, decorridos 60 anos, 
permanece ativo na profis-
são de corretor de imóveis. 
Recebeu o registro no CRE-
CI/SP o número 1918. Hoje 
esse número está próximo 
dos duzentos mil.

R e c e b e u  o  n ú m e ro 
24.071 da OAB/SP, hoje 
esse número está acima dos 
quatrocentos e quarenta 
mil. Na nossa Associação, 
respeitadas as proporções, 
vamos de zero a pouco mais 
de cinco mil.

A meta MIL ATIVOS é 
audaciosa, mas plenamente 
exequível.

Vamos abraçar a meta 
do nosso presidente e, lem-
bre-se: para chegar a MIL 
SÓCIOS ATIVOS, só falta 
você... indicar um novo 
associado!

Até a próxima!

Sebrae disponibiliza 
material para mais mulheres 
serem donas de negócios

Para estimular e inspirar 
mais mulheres a buscar a força 
para empreender ou desen-
volver cada vez mais a sua 
empresa, o Sebrae responde 
perguntas em relação a que tipo 
de negócio abrir, como defi nir 
um capital de giro e como en-
contrar um bom sócio.

O material didático contém 
uma série de dez vídeos volta-
dos para o empreendedorismo 
feminino, já que, as mulheres 
são a maioria entre os novos 
empreendedores e representam 
51% das novas empresas.

ACESSO
Os conteúdos são abertos,  gratuitos e devem ser acessados por 

meio do link: https://url.gratis/ONeet

TEMAS
1- Empreendedorismo feminino
2 - Como calcular o investimento incicial da empresa
3- Como defi nir o capital de giro da empresa
4 - Como empreender na era digital
5 - Tire suas dúvidas sobre os desafios das mulheres empreendedoras
6 - Tire suas dúvidas sobre como empreender em família
7 - Como encontrar um bom sócio investidor?
8 - Como crescer sem perder seus valores
9 - DR sobre sociedade
10 - Como um programa de aceleração mudou o rumo do meu negócio

Próxima reunião dia 9 de abril
18 horas - na sede da Aciesv. Participe!



4 ACIESV | Tel.: 3569.2910 | imprensa@acesaovicente.com.br                         www.facebook.com/associacaocomercialsv MARÇO  2020

A Associação Comercial de 
São Vicente reuniu 116 empresárias da 
cidade para serem homenageadas em 
comemoração ao Dia Internacional da 
Mulher. O evento, realizado na sede da 
instituição, no dia 11 de março, contou 
com a presença de três empreendedoras 
de sucesso, que puderam contar um 
pouco de suas histórias.

A primeira palestrante da noite foi 
Clariana Colaço, diretora de vendas da 
Mary Kay, que expôs seus produtos e fez 
uma demonstração de automaquiagem 
com a ajuda de uma das convidadas. 

A farmacêutica e esteticista, Deborah 
Virtuoso contou sobre sua trajetória no 
mercado capilar com especialização em 
cachos e realizou uma transformação em 
uma das empresárias presentes. 

Para finalizar a noite, a psicóloga 
Márcia Atik falou sobre “A mulher na 
atualidade”, abordando força, trabalho 
e desejos.

As mulheres presentes receberam 
flores e participaram de sorteios. Depois 
disto, puderam desfrutar de um coquetel 
exclusivo e aproveitar para conhecer os 
produtos expostos em pequenos stands 
montados no salão.

O evento promovido pela Asso-
ciação obteve o apoio de 12 empresas 
locais. “Somos gratos a todas que 
abraçaram essa ideia e estiveram 
presentes. O evento foi de grande 
dimensão e contou com a presença de 
várias empreendedoras que puderam 
aprender e se divertir. Foi um sucesso 
e elas merecem”, disse o presidente 
Alcides Antoneli.

Homenagem às mulheres na Associação Comercial 
de São Vicente reúne empresárias da cidade
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ASSOCIE-SE.

(13) 3569.2910
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A Secretaria da Receita Federal liberou 
o programa gerador do Imposto de Renda (IR) 
2020, referente ao ano de 2019. A entrega das 
declarações começou no dia 2 de março e se 
estende até 30 de abril. Mas, a Receita Federal 
estuda estender o prazo de entrega por conta do 
avanço do coronavírus.

O programa para preenchimento da declara-

COLUNA CONTÁBIL

Declaração de Imposto de 
Renda deve ser enviada

até o dia 30 de abril

Maria Cristi na Pereira Araújo
Delegada do C.R.C. Regional e 1º tesoureira da ACIESV
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ção é o mesmo para as duas formas de tributação 
(utilizando as deduções legais ou o desconto simplifi -
cado). No início do preenchimento, são apresentadas 
orientações sobre as formas de tributação e, ao fi nal, 
quando for entregar a declaração, o programa apre-
sentará quadro comparativo para que o contribuinte 
possa escolher a opção mais favorável.

O contribuinte que fi zer o envio com antece-
dência tem vantagens em relação aos que preferem 
deixar para a última hora, já que possuem a chance 
de receber a restituição já nos primeiros lotes, que co-
meçarão a ser pagos em maio e seguem até setembro.

A Receita espera receber 32 milhões de declara-

ções dentro do prazo. Quem não cumprir com sua 
obrigações está sujeito a multa de, no mínimo, R$ 
165,74 e o valor máximo corresponderá a 20% 
do imposto devido.

CINCO LOTES
Uma das alterações feitas no programa 2020 

é referente as restituições que serão pagas em 
cinco lotes, e não mais em sete. O primeiro lote 
será liberado em maio - diferente do ano passado 
que começou a ser liberado em junho – os outros 
quatro lotes serão pagos em junho, julho, agosto 
e setembro.

FAÇA ACONTECER
De Sheryl Sandberg

Ela acredita que um maior 
número de mulheres na 
liderança levará a um tratamento 
mais justo de todas as 
mulheres. A executiva faz uma 
autorrefl exão sincera sobre os 
acertos e os erros de sua carreira, 
que, unidos a uma pesquisa 
vasta, resultaram neste livro 
escrito com humor e sabedoria. 
Faça acontecer é um manifesto 
feminino para homens e 
mulheres, fundamental para 
se pensar os impasses e as 
questões de gênero no mundo 
do trabalho.

DICAS DE LEITURA

VAI UM CAFEZINHO?
De Luciana Medeiros

Uma empreendedora 
visionária e uma forte líder, 
Maria Luisa era uma das 
mais efi cientes, felizes 
e gentis pessoas que eu 
conheci na minha longa 
carreira. Uma precursora 
no Brasil em termos de seu 
interesse pelo mundo dos 
negócios. Sua vontade é 
ver as brasileiras ocupando 
cada vez mais posições de 
poder. Este livro conta a sua 
maravilhosa história com 
carinho e emoção. Uma 
leitura imprescindível.

LIDERANÇA E 
MOTIVAÇÃO
De Marcelo Pomeraniec 
Carpilovsky, Vera Lucia dos 
Santos Cavalcanti, Regina 
Arczynska Lago, Myrian Layr 
Monteiro Pereira Lund 

Este livro tem como objetivo 
ampliar a percepção e a 
consciência de líderes, 
gestores e estudiosos para o 
papel da liderança no contexto 
dinâmico de mudanças, em 
que velocidade, complexidade 
e novas questões voltadas 
para além das fronteiras 
organizacionais caracterizam 
a necessidade de uma nova 
postura.

Receita Federal estuda 
estender o prazo de 

entrega por conta do 
avanço do coronavírus

COMUNICADO
A Associação Comer-

cial de São Vicente, pre-
ocupada com a existência 
de pandemia causada pelo 
Covid-19 (Novo Corona-
vírus) para a população e, 
consequentemente, com os 
impactos econômicos nega-
tivos para as empresas, vem 
informar que está orien-
tando todo os empresários 
a fim de flexibilizarem o 
horário de trabalho de seus 
funcionários e disponibi-
lizarem os materiais de 
higienização. 

Ao mesmo tempo, vem 
junto ao Poder Público 
Municipal solicitar ajuste 
de medidas que visem mi-
nimizar os custos das em-
presas como, por exemplo, 
o desconto de 50% na Taxa 
de Vigilância Sanitária, e 
que não adote medidas de 
impacto de fechamento de 
estabelecimentos comer-
ciais sem que haja ampla 
discussão junto aos re-
presentantes dos setores 
atingidos.

 

A Associação Comercial 
de São Vicente, está aguardan-
do também o posicionamento 
dos governos Estadual e Fede-
ral quanto a políticas sociais 
e econômicas, incluindo a 
fl exibilização de pagamentos 
de tributos e outras ações de 
incentivo à movimentação da 
economia para que os efeitos 
não causem ou pelo menos 
reduzam a consequente de-
missão de funcionários. 

Pedimos também para a 
população que, durante esse 
período, apoie os pequenos 
comerciantes indo ao açou-
gueiro do seu bairro, à mer-
cearia ou ao café. Sabemos 
que as grandes empresas 
podem suportar as tensões e 
os momentos de crise. Mas, 
as pequenas empresas talvez 
não consigam sobreviver sem 
vender. Por isso, contamos 
com o apoio aos pequenos 
empreendedores no incentivo 
ao consumo no comércio de 
bairro. 

São Vicente, 17 de março 
de 2020 

Alcides Antoneli 
Presidente
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C.C.B.E.U. – Centro Cultural Brasil 
Estados Unidos           
Av. Azevedo Sodré, 101 - Santos
Tel: (13) 4009-3293 
www.ccbeunet.br

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

Escola Fisk  
Avenida Presidente Wilson, 1.146
Tel: (13) 3468.2934 
www.fi sk.com.br

Instituto Mix de Profi ssões  
Praia Grande - Tel.: (13) 3495-9790
São Vicente - Tel.: (13) 3395-5474 
www.insti tutomix.com.br

UPTIME - Comunicação em inglês 
Rua: Jacob Emerick, 1241
Tel.: (13) 3356-0702
www.upti me.com.br

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

Colégio Cellula Mater
Av. Pres.  Wilson, 1252
Tel: (13) 3467-6160
www.colegiocellulamater.com.br

Colégio Exemplo
Rua Sebasti ão Ribeiro da Silva, 5 
Humaitá
Tel: (13) 3564-2887 / 3406-4233
www.colegioexemplo.com.br

Colégio Integração 
Avenida Capitão-mór Aguiar, 572
Tel: (13) 3569-8100
www.souintegracao.com.br

Colégio Itá              
Rua Djalma Dutra, 07 
Av. Pres. Wilson, 1.232
Tel: (13) 3468-5967
www.colegioita.com.br

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

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

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

Escola Politécnica Treinasse 
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 Náuti ca
Tel.: (13) 3464-6937
www.primocharles.com.br

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

CURSOSCOLÉGIOS

       UNIVERSIDADES

União Brasileira 
Educacional – UNIBR
Avenida Capitão Mor Aguiar, 798
Tel: (13) 3569.8200
www.unibr.com.br

UniCesumar
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

CONVÊNIOS
MÉDICOS

LABORATÓRIO 
CELLULA MATER          
Rua Visconde de 
Tamandaré, 499  
Centro - São Vicente

Av. Pres. Costa e Silva, 
1068 - Boqueirão
Praia Grande

Av. Dr. Bernardino 
de Campos, 50 - Vila 
Belmiro - Santos

Telefones:
(13) 99647.9224
(13) 3225.2586

CLÍNICA DE 
FISIOTERAPIA
RENASCER SANTA
ISABEL
Av. Capitão-mor Aguiar, 
445 - Parque Bitaru
Tel. (13) 3467-6133

Unimed Santos   
Associado tem 
desconto no Plano 
Empresarial.
Av. Dona Ana Costa, 
211 - Encruzilhada 
Santos
Tel. 4009-8200

Desfrute de nossos convênios nas áreas da Educação e da Saúde Abertas inscrições para 
segunda turma do curso de 
Manipulação de Alimentos

Para os atuantes do setor alimentício, a Associação Comercial, 
Empresarial e Industrial de São Vicente (Aciesv) oferece mais uma 
grande oportunidade de profi ssionalização. Nos dias 4 e 5 de maio, 
das 18 às 22 horas, acontecerá o Curso de Manipulação de Alimentos, 
na sede da Aciesv, Rua Jacob Emmerich, 1238, Centro. 

O curso com validade de dois anos oferece capacitação no processo 
de elaboração dos alimentos, nas formas de armazenar, conservar e 
compreender melhor as questões relacionadas à segurança alimentar.

As inscrições devem ser feitas em nossa sede e custa R$ 50,00 
para associados e R$ 100,00 para não sócios. Mais informações (13) 
3569-2910.

Sebrae suspende Surpreenda Varejo
Devido as preocupações com o coronavírus, o Sebrae decidiu 

suspender o programa Supreenda Varejo como medida preventiva 
orientada pela Organização Mundial de Saúde (OMS). 

As próximas datas irão ser comunicadas pela entidade, porém os 
atendimentos individuais nos Escritórios Regionais e nos postos serão 
realizados normalmente.  Mais informações acesse www.sebrae.com.br

NOTA
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Boletos da Associação agora podem ser 
retirados diretamente no site; saiba como

Mudança visa 
facilitar acesso
do usuário

A Associação Comercial 
de São Vicente, ampliando 
as facilidades aos associados, 
disponibiliza uma nova forma 
para emissão do boleto de co-
brança mensal. Agora, além do 
envio para o e-mail cadastrado, 
o mesmo também pode ser re-
tirado, de forma rápida e fácil, 
diretamente no site www.ace-
saovicente.com.br (no quadro 
ao lado, há um passo a passo 
de como proceder).

A partir dessa mudança, não 
será mais enviado a cobrança 
em papel no estabelecimento. 
Essa medida, além de reduzir os 
custos da entidade, faz com que 
o associado não precise mais 
esperar determinada data para 
acessar a cobrança e elimina o 
risco do extravio do documento. 

O presidente Alcides Anto-
neli revela que a intenção desta 
mudança é de também trazer 
conforto e agilidade aos sócios: 
“Basta alguns “clicks” para 
o associado ter acesso ao seu 
boleto, que pode ser feito em 
casa ou no seu estabelecimento. 
Além disso, continua a opção 
do envio por e-mail”, explica.

O associado que está sem 
o código e a senha deve en-
trar em contato pelo telefone 
3569-2910.


