O Te l e fé r i c o d e S ã o Vi c e n t e
possui uma extensão de cerca
de 700 metros, dos quais, 560
metros são percorridos sob a
Mata Atlântica. Opera com
uma velocidade lenta, de cerca
de 3 km/h, em um trajeto de 11
minutos. Liga a Praia do Itararé
ao alto do Morro do Voturuá e
possibilita vista para o Morro
do Japuí. Funciona de segunda a
sexta-feira, das 13 às 18 horas e
aos finais de semana e feirados
das 10 às 18 horas. Moradores com
comprovante pagam a metade do
ingresso. O telefone é 3469.7755.

www.acesaovicente.com.br

imprensa@acesaovicente.com.br
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PARCERIA COM SEBRAE E SENAC GERAM
OPORTUNIDADES PARA O COMÉRCIO
Nos meses de outubro e novembro
a ACIESV, em parceria com o Sebrae e o
Senac, 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.
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 funcionário de loja.
Número mínimo de 18 e máximo de
22 participantes por turma.

29/10 - das 8 às 19 horas
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 participantes por turma.
PROGRAMAÇÃO SEBRAE AQUI SV
Cursos gratuitos
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 Empreendedo-

rismo e Cidadania
Av. Presidente Wilson, 1.126 – Gonzaguinha

DIA DAS CRIANÇAS AQUECE O COMÉRCIO
O Dia das Crianças é uma das datas mais importantes do varejo que
movimenta o comércio de maneira
geral. Trata-se de um momento de
aquecimento econômico, de renovação dos estoques e experiências de
lançamentos que atraem a atenção
dos pequenos.
A expectativa é de bons resultados
segundo o presidente do Sindicato do
Comércio Varejista da Baixada Santisa Omar Abdul Assaf. Segundo ele, a
estimativa de 57% dos comerciantes

é que as vendas vão aumentar no período em comparação a 2017. Já para
39%, o faturamento deve permanecer
o mesmo. Apenas 4% preveem um resultado negativo.
Em relação aos lucros, a melhora
será superior segundo 19% dos empresários, que indicam acréscimo de
10 a 15%. Os mais otimistas representam 12% do total e esperam que
a data agregue acima de 15% na receita.
Para quem pretende presentear os

pequenos no dia 12, o maior atrativo
é o bom atendimento, segundo 50%
dos entrevistados. Para 25%, o mais
importante é presentear de acordo
com o que a criança pediu.
O levantamento indica que 92%
dos entrevistados pretendem presentear. A maioria (38%) pretende gastar
entre R$ 50,00 e R$ 100,00. Os brinquedos permanecem a principal seleção de presente (67%), seguido por
roupas (42%) e calçados (37%) – padrão visto nos anos anteriores.

Omar Assaf aponta otimismo
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REGINA DO CARMO
Presidente da ACIESV

A reunião foi comandada pelo presidente do Conselho Deliberativo José Alves

DIA DAS CRIANÇAS GERA
EXPECTATIVA NAS VENDAS
Considerada uma das datas mais importantes para o comércio, juntamente com
Natal, Dia das Mães, Dia dos Namorados e Dia dos Pais, o Dia das Crianças - que
é sempre motivo de euforia para os pequenos - promete trazer, também, alegrias
para o setor do comércio. A data chega com expectativa de aumento nas vendas.
Acreditando nas boas perspectivas, os estabelecimentos intensificam os preparativos para convidar o consumidor às compras. Quem circula pelas ruas da cidade
encontra diversas vitrines com os mais variados tipos de promoções.
O momento é uma excelente oportunidade para que o comércio retome os
bons índices de vendas. Importante que os lojistas aproveitem a ocasião para
apresentar as suas variedades de produtos e suas formas de negociações, sempre
buscando identificar, entender e atender corretamente as necessidades do cliente.
Os setores que mais sentem o reflexo nesse período são as lojas de brinquedos,
roupas e calçados infantis.
Portanto, exponha na vitrine itens que estejam na moda, como produtos de
personagens e heróis da televisão; trabalhe com tons de cores fortes e alegres; use
e abuse de brinquedos na decoração como bicicletas, pipas, skate, balões, entre
tantos outros; atenda com atenção e sorria, embora óbvio, muitos se esquecem
deste importante detalhe e tenha clareza no tipo de produto para faixas etárias
diferentes das crianças, podendo auxiliar na venda sugerindo produtos adequados.
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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

Regina Ponte do Carmo

ATENÇÃO

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

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
www.facebook.com/associacaocomercialsv
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!
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
comercial@acesaovicente.com.br

Conselheiros aprovam as contas
da diretoria executiva
O Conselho Deliberativo da Associação Comercial de São Vicente aprovou,
no dia 26 de setembro, as contas de
despesas e receitas, balancetes e os
relatórios da Diretoria Executiva, bem
como o parecer do Conselho Fiscal, do
período de setembro de 2017 a agosto
de 2018.

Conselheiros parabenizaram as ações realizadas no período
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VANTAGENS

ASSOCIADO TEM DESCONTO QUE CHEGA A 50%
Ser associado da Aciesv tem inúmeras vantagens, entre elas a de
desconto em agência de turismo, colégios, consultoria empresarial, cursos

de qualificação e em universidades. Os
descontos anunciados variam de 3% a
50%, dependendo do estabelecimento.
Algumas empresas oferecem desconto
Colégio Nascimento (10%)
Rua Costa Rego, 50
Tel: (13) 3561-2606 / 3561-4318
www.colegionascimento.com.br

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

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

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

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

Colégio Cellula Mater
Av. Pres. Wilson, 1252
Tel: (13) 3467-6160
www.colegiocellulamater.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 Exemplo
Rua Sebastião Ribeiro da Silva, 5
Humaitá
Tel: (13) 3564-2887 / 3406-4233
www.colegioexemplo.com.br

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

Escola Fortec (10%)
Avenida Presidente Wilson, 1.013
Tel: (13) 3569-2525
www.fortec.edu.br
CONSULTORIA
DMA Consultoria
Rua Jacob Emmerick, 365 Sala 24
Tel.: (13) 3323-9795
www.dmapsicopedagogia.com.br

especial negociado por ser associado
da entidade.
Além disso, inúmeros serviços são
disponibilizados como a orientação ju-

rídica, a participação em cursos e palestras. Empresário, entre em contato com
a entidade e aproveite das vantagens.
Ligue 3569-2910.
S.O.S. Computadores (20%)
Av. Pres. Wilson, 1.501
Tel: (13) 3467-2496
www.sos.com.br

CURSOS
AllNet - Idiomas e Informática (20% a 50%)
Rua Frei Gaspar, 128 - Centro
Tel.: (13) 3569-1200
www.grupoallnet.com.br

Tenpus - Treinamentos
Rua João Ramalho, 803 - 7° andar
Conj. 72/73 - Tel.: (13) 3021-9772
www.tenpus.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
Circuito Escola Técnica
Rua Frei Gaspar, 2450
Tel.: (13) 3466-1000
www.circuitoescola.com.br

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

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

União Brasileira
Educacional – UNIBR (15%)
Avenida Capitão Mor Aguiar, 798
Tel: (13) 3569.8200
www.unibr.com.br

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

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

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

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

Prepara Cursos
Av. Antonio Emmerich, 877
Vila Cascatinha - São Vicente - SP
Tel: (13) 3304-8641 / 98122-3878
www.prepara.com.br/sao-vicente

Universidade Santa Cecília
R. Oswaldo Cruz, 277, Santos
Tel: (13) 3202.7100
Fax: (13) 3234-5297
www.unisanta.br
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SOLENIDADE

HOSPITAL
CELEBRA
No último dia 26 de setembro, a Santa Casa
de Misericórdia de São Vicente, conhecida como
Hospital São José, celebrou 100 anos de existência.
A reinauguração contou com a presença de diversas autoridades, entre elas a do prefeito Pedro
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INSTALAÇÕES E EQUIPE

L SÃO JOSÉ
100 ANOS
Gouvea e da primeira-dama do Estado de São Paulo,
Lúcia França.
Comandado pelo provedor, o advogado Carlos
Gigliotti, a unidade celebrou convênio com a Prefeitura, ampliando o atendimento oferecido pelo

Sistema Único de Saúde (SUS), inaugurou a Clínica
Multi Imagem, o consultório oftalmológico, o laboratório de análises clínicas Carlos Chagas, a ala
de internação do convênio do Hospital e os leitos
de UTIs.

DESTAQUE
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COLUNA CONTÁBIL

OUTUBRO

Volte a negativar
e enriquecer nossa
base de dados

*Maria
Cristina
Pereira
Araújo

A atualização profissional demanda que a
pessoa esteja constantemente participando de
cursos, sejam eles presenciais ou em ambiente
virtual. Muitos estão disponíveis gratuitamente
nos órgãos públicos.
O atual contexto brasileiro de constantes
mudanças na legislação e crescente exigência
de obrigações contábeis, fiscais, previdenciárias, entre outras, demanda todos os dias a
atualização profissional, principalmente, para
contadores.
Esse requisito mínimo deve vir acompanhado de uma busca constante por novos conhecimentos para entender as mudanças na contabilidade e nos cenários econômicos como um
todo. Esse conhecimento é fundamental não
só para o desempenho das funções contábeis,
mas para o auxílio no processo decisório das
empresas.
A Secretaria de Previdência, em parceria com
a Escola de Administração Fazendária (Esaf),
disponibiliza vários na modalidade de Educação
A Distância (EAD), com seguintes temas:

- Censo Cadastral Previdenciário para os
RPPS utilizando o SIPREV/Gestão;
- Critérios do Certificado de Regularidade
Previdenciária (CRP);
- Demonstrativo do Resultado de Avaliação
Atuarial ;
- Demonstrativos de Investimentos dos
RPPS – DAIR e DPIN;
- Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses (DIPR) e Parcelamento de
Débitos Previdenciários dos RPPS;
- eSocial para Órgãos Públicos – RPPS;
- Pró-Gestão RPPS.
- Sistema de Gestão de Consultas e Normas
dos RPPS – GESCON-RPPS.
O conteúdo das aulas é dirigido a gestores,
técnicos e servidores dos RPPS, bem como ao
público em geral. Para se inscrever e ter acesso
ao material, acesse o site da Esaf (www.esaf.
fazenda.gov.br).
Fica a dica!

* Contadora e 1º tesoureira da ACIESV

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 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 ampliação
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 crescimento para todos os envolvidos. Em caso de
dúvida entre em contato pelo telefone 3569.2910.
I

Saiba como participar do CADASTRO POSITIVO
Você já ouviu falar em Cadastro Positivo? Ele considera informações das contas pagas pelos consumidores e pelas
empresas e está sendo implantado com
a expectativa de trazer uma concessão
de crédito mais justa para o Brasil.
O Consumidor Positivo na Boa Vista
SCPC permite que você comprove seu
histórico de bom pagador on-line e de
graça. Serviço oferecido por instituições

!

IMPORTANTE

A capacitação está
mais perto de você

financeiras de proteção de crédito, o
chamado “cadastro positivo” é um indicativo de que você paga as suas contas
em dia e não possui dívidas no mercado.
Isso permite que empresas liberem
crédito com mais facilidade ou emprestem dinheiro a uma taxa de juros menor
do que de costume, visto que o risco de
inadimplência também é menor.
Vale destacar que o Boa Vista é uma

2018

empresa de informações de crédito
que, assim como o Serasa, também oferece um serviço gratuito de consulta de
CPF on-line.
Para isso, acesse a página de cadastro positivo da Boa Vista (consumidorpositivo.com.br/cadastro-positivo/) e
clique em “Quero participar”. Daí em
diante é só preencher os cados e acompanhar seu score.
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Entrega na Associação deve ser feita até o dia 18 de outubro; iniciativa irá contribuir com a decoração de Natal

NATAL ESPETACULAR

COMERCIANTE DEVE AJUDAR
NA ARRECADAÇÃO DE GARRAFAS PETs
Uso de canudos
plásticos pode
gerar multa de
R$ 3 mil
Agora é lei. Comerciante que vender canudo plástico pagará multa de
R$ 3 mil. Na reincidência, o valor será
dobrado.
O projeto do vereador Dr. Palmieri
estabelece que restaurantes, bares
e similares, lanchonetes, barracas
de praia e vendedores ambulantes
deverão fornecer apenas canudos de
papel biodeagradável e/ou reciclável
aos consumidores.
Falta ainda a regulamentação da
lei. O que deve acontecer em outubro.
A assessoria da prefeitura informou
que encaminhará à Câmara pedido
de Lei Complementar para determinar o prazo para regulamentação da
legislação.
A Prefeitura informou que, por enquanto, estarão informando os comerciantes e, depois da regulamentação,
começará a fiscalização e as autuações.
A proposta de banir o consumo do
canudo plástico contaminou todo o
Mundo. Só nos Estados Unidos, mais
de 500 milhões de canudos plásticos
são utilizados diariamente, de acordo
com uma pesquisa do governo.

A Aciesv está apoiando as ações
de decoração natalina da Cidade e o
comerciante pode ajudar arrecadando garrafas PETs para a realização do
projeto Natal Espetacular que envolve
artesãos, voluntários e a comunidade
no trabalho de confecção de peças com
motivos natalinos. A arrecadação vai
até o dia 18 de outubro.
O objetivo é arrecadar 70 mil unidades para a produção de peças que vão
ornar a Praça 22 de Janeiro, no Centro,
e a Lagoa do Quarentenário, na Área
Continental.
Assim será o Natal Espetacular, criado pelo Fundo Social de Solidariedade
do Estado de São Paulo (FUSSESP) e
que teve a adesão do Fundo Social de
Solidariedade de São Vicente.
A população também está participando do projeto, que promete embelezar o Município no período de festas
de fim de ano, com custo bem baixo,
mas com grande e importante valor
para o Meio Ambiente.
“Uma garrafa pet demora quase
100 anos para se decompor no meio

ambiente. Moramos numa região
litorânea e não podemos deixar que
isso aconteça”, disse a professora Lúcia
França, presidente do FUSSESP e complementa: “Devemos estimular a coleta

de garrafas pets e ensinar as crianças
que não se deve jogá-las nas praias.
Quero voltar para ver a nossa Cidade
iluminada, enfeitada e com o espírito
natalino pairando pelo ar”.

Pilhas e baterias podem ser descartadas na Associação
Presente no cotidiano de comerciantes e lojistas, as pilhas e baterias
portáteis devem ter destinação apropriada para que o estabelecimento
esteja em dia com a legislação.
Em São Vicente, o local ideal é a
Aciesv que disponibiliza em sua sede
uma caixa para recolhimento do material.
A iniciativa atende o que determina
a Política Nacional de Resíduos Sólidos
(PNRS) cuja obrigação é para os estabelecimentos de todo o País que co-

mercializam pilhas e baterias portáteis,
de acordo com a Resolução Conama
401/2008. Através do princípio da Logís-

tica Reversa, a política visa estabelecer
a responsabilidade compartilhada pelo
ciclo de vida desses produtos.
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REABILITAR II ESTÁ DE CASA
NOVA, NA ÁREA CONTINENTAL
O Centro de Atendimento Especializado à Saúde de Pessoa com Deficiência, o Reabilitar II, ganhou uma
nova casa. A unidade, que foi entregue no dia 4 de outubro, atende em
amplo espaço, na Av. Dep. Ulisses Guimarães, 601, no Jardim Rio Branco,
Área Continental de São Vicente. O
funcionamento acontece de segunda
a sexta-feira, das 8às 17 horas.
Reinaugurado pela Prefeitura, por
meio da Secretaria de Saúde (Sesau),
o serviço é especializado em assistência às pessoas com deficiência física e/ou síndrome neurológica, com
comprometimento da função física,
neurológica e/ou sensorial. Os atendimentos são marcados diretamente na
unidade e o paciente deve apresentar
cartão do SUS, comprovante de residência, RG e CPF e encaminhamento
médico com diagnóstico.
“No Reabilitar, atendemos pessoas acima de 12 anos, com deficiência física, síndrome neurológica, com

comprometimento da função física
e sensorial. Aqui o paciente tem acupuntura, fisioterapia, psicologia, terapia ocupacional, serviço de enfermagem, assistência social e fisiatria”, diz
Rodrigo Januário Ferreira, fisioterapeuta e coordenador das unidades do
Reabilitar. Ele ainda ressalta que uma
das intenções é otimizar a assistência,

passando o paciente em todas as fases
e acelerar o processo de recuperação.
O prefeito Pedro Gouvêaexalta a
importância da unidade. “Nós estamos
fazendo uma revolução na Saúde. Sabemos que quando a pessoa sofre um
acidente é difícil a reabilitação e, agora, temos aqui um espaço para a população da Área Continental”, explica.

DESENVOLVE SP TEM LINHA DE CRÉDITO
A Desenvolve SP – Agência de Desenvolvimento Paulista é a instituição
financeira do Governo do Estado de
São Paulo que oferece opções de financiamento para transformar o projeto de crescimento da empresa em
realidade.
Com prazos longos, de até 10 anos
para pagar, com carência de até 24

meses, e taxas de juros competitivas
do mercado, a Desenvolve SP apoia o
desenvolvimento das pequenas e médias empresas paulistas, incentivando
o crescimento da economia e gerando
empregos em todo estado.
Não é preciso abrir conta. Há ainda a possibilidade de contratar fundos garantidores para composição de

garantia. E toda a solicitação pode ser
acompanhamento on-line.
Para mais informações acesse o site
www.desenvolvesp.com.br ou visite
o site www.canaldoempresario.com.
br e tenha acesso a notícias, vídeos,
dicas e outras informações. O telefone da central de atendimento é (11)
3123-0464.
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BANCO DO POVO:
DINHEIRO RÁPIDO
A JUROS BAIXOS
Uma forma de conseguir um
empréstimo rápido, com taxa
de juros de 0,35%, é procurar a
unidade do Banco do Povo, que
fica na Rua José Bonifácio, 404,
8º andar, no Centro, das 9 às 17
horas, de segunda a sexta-feira.
O local é o mesmo onde funciona
a Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Ciência, Tecnologia e
Relações do Trabalho.
Para obter o dinheiro, é necessário que o empreendedor
não esteja inadimplente junto
aos órgãos de proteção ao crédito. Além disso, é preciso um
fiador também sem restrições no
CPF, ter uma conta corrente em
qualquer banco e comparecer ao
local com documentos.
Pessoa jurídica tem crédito de
até R$ 20 mil e o valor pode ser
pago em até 36 vezes para pessoa
jurídica. Mais informações pelo
telefone (13) 3569-2384, pelo site
www.bancodopovo.sp.gov.br.

