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O JORNAL EMPRESARIAL DA BAIXADA SANTISTA

Parceria com o poder público, re-
presentado pela Prefeitura e com a Polí-
cia Militar. Dessa forma, a diretoria da 
Associação Comercial de São Vicente 
(ACSV) trabalha em prol da segurança 
pública na Cidade.

Uma das iniciativas é a Operação 
Delegada, que mobiliza fi scais do muni-

cípio e policiais militares para percorrer 
o Centro da cidade abordando ambulan-
tes em situação irregular. 

A meta desta ação é reduzir ao 
máximo o comércio ilegal na cidade; e 
seu desenvolvimento já tem mostrado 
resultados satisfatórios.

Saiba mais na página 3.

Faltando apenas algumas semanas 
para o Natal, o maior corredor de com-
pras da Baixada Santista já se prepara 
para o aumento no volume de comercia-
lização da época mais esperada do ano, 
que é uma das mais importantes para o 
varejo. A Associação Comercial de São 
Vicente (ACSV) estima uma alta de 10% 
nas vendas natalinas, com ticket médio 
de R$490,00. A previsão de aumento é 
baseada em alguns fatores como o paga-
mento do 13° salário, o auxílio emergen-
cial e o retorno gradual do comércio. A 
principal busca é por roupas, calçados, 
eletrônicos e artigos temáticos.

Segundo o presidente da ACSV, Al-
cides Antoneli, a data é sempre benéfi ca 
para a economia vicentina, e deve ser 
um grande passo para a retomada. “Ano 
passado as vendas natalinas injetaram 
R$ 154 milhões na economia local, é 
esperado que as vendas deste ano sejam 
superiores, o que pode signifi car um 
grande avanço para o município”.

As lojas já preparam o estoque e até 
expandiram o quadro de funcionários, 
é o que conta o gerente da loja Besni, 
Rogério Faria, “os preparativos estão 
acontecendo, admissão de 100% do 
quadro atual, mercadorias chegando,

Natal: um presente para a economia 

As vendas natalinas representam um grande passo econômico para o 
município

Ticket médio dos consumidores é de R$490,00; dentre os produtos mais procurados estão roupas, calçados, 
eletrônicos e artigos natalinos

Segurança: assunto levado
a sério pela ACSV; conheça 
e participe das ações

Cellula Mater
Vivva apresenta 
um novo conceito
de atendimento 
à 3ª idade
A maturidade pode ser 
uma fase muito bem 
vivida. Saiba mais na 
pág. 3

O JORNAL EMPRESARIAL DA BAIXADA SANTISTA

funcionários novos motivados pela 
oportunidade”, e completa, “a empresa 
está estruturando o setor de e-commerce 
para alcançar novos horizontes”. Cerca 
de 62% dos consumidores utilizarão fer-
ramentas on-line para fazer as compras 
de Natal neste ano.

Rua fechada, lojas abertas
A pedido da Associação Comercial de 

São Vicente - a fi m de permitir o aumento 
do fl uxo com segurança pelo comércio - do 
dia 14 a 24 deste mês a rua Martim Afonso 
- trecho da João Ramalho a Frei Gaspar- 
será fechada para o trânsito de veículos.

As vendas natalinas representam um grande passo econômico para o 

A pedido da Associação Comercial de 
São Vicente - a fi m de permitir o aumento 
do fl uxo com segurança pelo comércio - do 
dia 14 a 24 deste mês a rua Martim Afonso 
- trecho da João Ramalho a Frei Gaspar- 
será fechada para o trânsito de veículos.

Ampliação de horário 

    O comércio funciona em novo 
horário até dia 23 deste mês, com 
40% da capacidade. Veja como 
fi cou:

    Lojas de rua, galerias e o 
camelódromo - abertos das 9h às 
22h, de segunda a domingo; 

      Shopping  - aberto das 10h 
às 23h, de segunda a domingo; 

      Restaurantes, bares e bu-
ff ets- abertos das 12h às 24h, de 
segunda a domingo. Exclusivamente 
nos dias 24 e 31 de dezembro, po-
derão funcionar até 1h, com fecha-
mento às 2h.     

    Lojas de rua, galerias e o 

      Shopping

      Restaurantes, bares e bu-

Ampliação de horário 

    O comércio funciona em novo 
horário até dia 23 deste mês, com 
40% da capacidade. Veja como 

    Lojas de rua, galerias e o 
 - abertos das 9h às 
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Após um período difícil para os empresários locais, com o estrago 
econômico provocado pela pandemia, fi nalmente podemos respirar 
aliviados, pois tudo se encaminha para o ‘novo normal’.

O comércio fi nalmente vê o início de boas novas. Dezembro é a 
temporada de alta nas vendas, pois traz uma das mais importantes 
datas para as lojas, o Natal. 

A previsão para este ano é um aumento de 10% nas vendas, e 
agora, com a expansão do horário, até 22h, esperamos ultrapassar 
esta porcentagem. Estamos esperançosos. Caminhando para uma 
recuperação econômica.

Aos comerciantes vicentinos, minhas saudações. A força e coragem 
que demonstraram no decorrer deste turbulento ano, enfrentando  
com sabedoria os impactos causados pela Covid-19 são admiráveis. 
Em um cenário totalmente diferente, se reinventaram e continuaram 
movimentando a economia, suprindo as necessidades dos consumido-
res e sendo fl exíveis. Nesta retomada, a Associação continua lado a 
lado com nossos sócios, lutando pelo bem-estar dos empreendimentos 
locais.

Que esse novo ano nos traga paz, saúde e sucesso.
Desejo a todos, um feliz Natal e um próspero Ano Novo.
Que 2021 venha com boas novas. 
#JuntosSomosMaisFortes

A ponte A Tribuna, popularmente 
conhecida como Ponte dos Barreiros, 
construída para ligar as áreas Conti-
nental e Insular de São Vicente, foi 
inaugurada em 1994. Por má condições 
estruturais foi interditada em novem-
bro do ano passado. De lá até aqui, 
os moradores vicentinos encontraram 
difi culdades na locomoção e viram o 
aumento do trajeto, antes feito em 15 
km, dobrar. 

Durante um período, foi preciso 
fazer uma baldeação. Pegava-se dois 
ônibus, um antes da ponte, ao qual 
atravessava-se andando, e um depois. A 
Associação Comercial de São Vicente 
(ACSV), tendo em vista as difi culdades 
dos munícipes, solicitou à prefeitura da 
cidade um laudo de estudo para analisar 
a possibilidade do trânsito de ônibus, a 
fi m de facilitar e reduzir o percurso dos 

passageiros, evitando todo o transtorno 
da baldeação. O laudo foi aprovado, e 
o transporte coletivo obteve liberação 
para circular no dia 31 de agosto deste 
ano.

Os moradores e empresários da 
cidade comemoraram a volta do fl uxo 
normal. “Melhorou muito a questão da 
agilidade, hoje podemos pegar um só 
ônibus da Área Continental e descer 
direto no nosso destino”, é o que relata 
Willians Costa, morador da Vila Ema - 
bairro da Área Continental - há 42 anos.

O presidente da ACSV conta que 
entrou com o pedido, pensando espe-
cialmente nos munícipes.“A Associação 
luta pelo benefício do comerciante, 
não só como empreendedor, mas como 
cidadão. É nosso dever estar ao lado do 
morador vicentino, buscando o melhor 
para nossa cidade”.

Ponte dos Barreiros: ACSV, 
porta-voz do morador vicentino

A Associação apresentou o laudo que foi o motivo do sinal verde para
a circulação de transportes coletivos na ponte

Este fi m de ano signifi ca o 
começo de boas novas
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Cellula Mater Vivva apresenta um novo 
conceito de atendimento à 3ª idade

O Laboratório Cellula 
Mater acaba de inaugurar a 
unidade VIVVA, destinada ao 
público mais experiente e com 
necessidades mais específicas. 
O Cellula Mater VIVVA conta 
com uma dinâmica diferen-
te das demais unidades, lá o 
atendimento será com horário 
marcado das 7h às 10h (após 
esse horário o atendimento é 
normal). 

Com o passar do tempo é 
normal que as pessoas criem 
algumas limitações, que os 
jovens falem um pouquinho 

 A maturidade pode 
ser uma fase muito 
bem vivida

SERVIÇO 
O laboratório fica 
na Rua Amazonas, 

137, Campo Grande, 
Santos. O telefone 

para agendamento: 
é (13) 4042.3662

Uma parceria entre a As-
sociação Comercial de São 
Vicente (ACSV), a Prefeitura 
e a Polícia Militar (PM) irá 
intensificar a segurança pú-
blica na Cidade. A iniciativa 
visa interligar as câmeras dos 
estabelecimentos comerciais 
com as da PM, possibilitando a 
expansão dos pontos de moni-
toramento para evitar crimes. 
O projeto ainda aguarda apro-
vação para começar a vigorar.

A conexão via rede será 
feita pelos técnicos especiali-
zados da polícia, que criarão 
uma ligação direta entre a 
câmera do lojista com o 39° 
BPMI, que serão os respon-
sáveis por monitorar 24 horas 
por dia. 

Para que o comércio entre 
no projeto é necessário que o 
associado compareça à sede da 

Associação e assine o termo de 
cooperação.

Segundo o major da Polí-
cia Militar, Michael Douglas 
Morais, futuramente o projeto 
pode ser expandido alcan-
çando os munícipes através 
das câmeras de prédios e das 
casas. “É possível criar esta 

abertura, em um momento fu-
turo, porém demanda de uma 
infraestrutura maior e de recur-
so financeiro.  Nesse caso, o 
convênio será com a Prefeitura 
que está estruturando um siste-
ma de monitoramento integra-
do com agentes de trânsito e da 
Guarda Municipal”.

ACSV, Prefeitura e PM apresentam 
ação de segurança no comércio

O projeto interligará as câmeras das ruas dos estabelecimentos com as da PM para expandir os locais de monitoramento

Desde julho, está em vigor 
a Operação Delegada. Pro-
movida a partir de parceria 
entre a Prefeitura, por meio 
da Secretaria do Comércio, In-
dústria e Negócios Portuários 
(Secinp), com a Secretaria de 
Segurança Pública do Estado 
de São Paulo (SSP-SP), a ação 
mobiliza fiscais do Município 
e quatro policiais militares.

A iniciativa foi motivada 
pela Associação Comercial 
que encaminhou ofício ao 
Ministério Público, pedindo 
a presença da Polícia Militar 
nas ações que visam garantir 
segurança e tranquilidade para 
os profissionais  que atuam no 

comércio vicentino.
Durante todo o dia, as 

equipes percorrem as ruas do 
Centro, abordando ambulan-
tes em situação irregular, onde 
são orientados a deixar o local 
que se encontram. 

A proposta não é punir ou 
apreender mercadorias, mas 
sim orientar sobre a irregula-
ridade praticada. Os policiais 
militares dão apoio à ação, 
agindo apenas no caso de al-
gum dos ambulantes aborda-
dos não atender à solicitação 
para a retirada de seus objetos 
do local, explicou o respon-
sável pela Secinp, secretário 
Paulo Roberto Bonavides.

A interligação das câmeras ampliará o monitoramento 

Operação Delegada combate 
comércio irregular

mais baixo do que o normal e 
que um degrau seja mais alto 
do que o padrão para essa nova 
realidade. É normal também 
que tenham mais tempo, que 
falte paciência ou então que 
a frequência a um laborató-
rio passe a ser mais recorren-
te. Com essa visão, o Cellula 
Mater da vida a uma unidade 
especial a essa classe que já 
tanto fez por muita gente. 

Na nova unidade cada de-
talhe foi pensado com muito 
amor e carinho, com atenção 
e por especialista. A nova uni-
dade promete ser mais que um 
simples laboratório de aná-
lises clínicas, o espaço será 
totalmente exclusivo para os 
idosos. Onde atividades como 
yoga, aula de arte, música, 
ginástica e entre outras serão 
algumas das atrações gratuitas 

oferecidas para toda a classe.
Além disso, tem uma 

aconchegante área com pai-
sagismo, bancos e muito alto 
astral, mas sem extravagância, 
porque o Cellula Mater Vivva 
entende que a tranquilidade é 
de extrema importância. 

A segurança é o que mais 
chama atenção por lá, com 
estruturas robustas e tradicio-
nal, o espaço foi totalmente 
adaptado para as pessoas com 
um pouco mais de limitação, 
os pisos serão antiderrapante, 
as portas generosas, banheiro 
com barra de segurança, além 
de uma equipe especializada e 
altamente treinada para o aten-
dimento a 3ª idade. 

Importante ressaltar que a 
unidade VIVVA localizada em 
Santos, mas está aberta para 
toda região.
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O Certificado Digital é a identida-
de digital da pessoa física e jurídica no 
meio eletrônico. Ele garante autentici-
dade, confidencialidade, integridade e 
não repúdio nas operações que são re-
alizadas por meio dele, atribuindo vali-
dade jurídica.

Agora os associados podem tirar 
seu certificado por meio da Associação 
Comercial de São Vicente, acessando o 
link: ar.certisign.com.br/acesaovicente. 
A identificação no meio eletrônico traz 
benefícios aos empresários pois permite 
que diversos serviços sejam realizados 
sem a necessidade da presença física, o 
que significa: agilidade nos processos, 
sustentabilidade e redução de custos.

Existem dois tipos de certificados:

CERTIFICADO A1 
É emitido e armazenado no compu-

tador ou no dispositivo móvel (smar-

Sócios já podem obter o Certificado 
Digital por meio da Associação

O ACCredito é um sistema ele-
trônico de gestão de benefícios que 
traz soluções simplificadas às em-
presas. As lojas e empregadores cre-
denciados ao fidelizar o consumidor 
na cidade, fomentam e valorizam a 
economia local, pois o consumo pas-
sa a ser feito dentro do município. 

Com o cartão ACCredito os fun-
cionários podem realizar compras em 
redes credenciadas em São Vicente e 
contam com benefícios adicionais.

Vantagens
• O desconto é realizado na fo-

lha, ou seja, todos os gastos do car-
tão serão subtraídos direto da folha 
de pagamento; e 100% das vendas 
serão efetivamente recebidas pela 
empresa credenciada.

• As lojas participantes aumentam 
a quantidade de clientes fidelizados.

• As taxas e custos do ACCredito 
são menores que as de outros cartões.

Produtos ACCredito
• Alimentação
• Combustível
• Convênio
• Educação
• PlusFrota
• Premium
• Refeição
• Servidor
• Social

ACCredito: programa 
fomenta e estimula a 
economia local

tphone ou tablet). Tem validade de 1 
ano.

CERTIFICADO A3
É emitido e armazenado em mídia 

criptográfica (Cartão, Token ou Nu-
vem). Tem validade de 1 a 5 anos. 

PARA PESSOA FÍSICA
O e-CPF é a Identidade Digital da 

Pessoa Física no meio eletrônico. Pode 
ser utilizado para assinar documentos 
com validade jurídica, se comunicar 
com a Receita Federal do Brasil (RFB) 
e dar andamento aos serviços oferecidos 
pelos governos estadual e federal, aces-
sar o eSocial e o Conectividade Social, 
enviar a Declaração do Imposto de Ren-
da com muito mais facilidade, entre ou-
tras aplicações.

PARA PESSOA JURÍDICA
O e-CNPJ é a Identidade Digital 

da Pessoa Jurídica no meio eletrônico, 
que viabiliza a autenticação em siste-
mas públicos ou privados em nome 
da empresa. Com o e-CNPJ é possí-
vel assinar documentos com validade 
jurídica, se comunicar com a Receita, 
acessar ao programa Conectividade 
Social, emitir a Nota Fiscal Eletrônica 
(NF-e) e a Nota Fiscal de Consumidor 
Eletrônica (NFC-e), entre outras apli-
cações.

NOTAS FISCAIS
A emissão de Notas Fiscais por 

meio do e-CNPJ é aconselhável so-
mente se o próprio titular do Certifica-
do for o emissor das notas. Se mais de 
uma pessoa for responsável por essa 
parte do negócio, é indicada a compra 
do Certificado Digital Emissor de No-
tas Fiscais, que é emitido vinculado ao 
e-CNPJ da empresa, mas com o CPF 
do funcionário.

Entenda mais sobre os benefícios e o passo a passo para adquirir

O certificado é a identidade digital da pessoa física e jurídica no meio eletrônico
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Com a atual crise na área da saúde, é hora de externarmos a nossa Gratidão 
a todos e a tudo que nos cerca.

Gratidão ao Ser Superior pela preservação de princípios éticos.
Gratidão aos familiares. A todos os Amigos e também aos indiferentes e 

desafetos.
Gratidão a todos os clientes, fornecedores, funcionários, colegas de 

trabalho, profi ssionais e de Entidades Sociais, Filantrópicas, Culturais, de 
Classes Associativas.

Gratidão pelos momentos de sucesso e também de insucesso. De alegria 
e de tristeza. De saúde e também de doença. Gratidão por esses eventos que 
nos fi zeram crescer física e emocionalmente.

Gratidão a todos aqueles que, correndo todos os riscos, estiveram e estão 
cuidando de nossa saúde, da manutenção de alimentos, remédios, necessidades 
emocionais, de preservação de isolamento.

Gratidão a tudo e a todos. Por tudo e por todos.
Mais uma vez Gratidão ao Ser Superior, especialmente, por ter mostrado 

aos homens a sua insufi ciência e pequenez. Que a Sua Suprema Sabedoria, 
que já demonstrou a pequenez humana, provoque nos arrogantes, prepotentes, 
poderosos, uma refl exão de humildade. Que olhem o próximo com carinho e 
respeito. Que vejam em todo o Ser Humano, um Ser Humano! Que cada um 
colabore, dentro de suas possibilidades e incumbências, para que tenhamos 
um País mais igual e solidário. Gratidão por esse comportamento.

Gratidão especial a Você que teve a gentileza e paciência para a leitura 
destas linhas.

FOLHAS SOLTAS

Um momento
 de gratidão

MODESTO DE CARVALHO PEREIRA

A agência Sebrae disponibilizou 
uma plataforma on-line e gratuita para 
os pequenos negócios que estão com 
difi culdades em movimentar o estoque 
durante a pandemia. 

Chamada ‘Mercado Azul’, a ferra-
menta oferece espaço para o empresá-
rio anunciar seus produtos e serviços e 
assim, encontrar fornecedores de forma 
fácil e rápida, em todo o país.

A plataforma funciona como uma 
vitrine digital para as micro e pequenas 
empresas que buscam novos canais de 
venda e divulgação, visando a manu-
tenção dos negócios. Por meio dela, é 
possível criar anúncios com até oito 
fotos, realizar promoções e inserir 

Sebrae disponibiliza plataforma 
gratuita para os pequenos negócios

preços e o horário de funcionamento. 
O principal objetivo é aliviar o estoque 
em excesso e encontrar novos forne-
cedores que ofereçam condições mais 
proveitosas. 

Para acessar o Mercado Azul, basta 
se cadastrar com os dados pessoais e 
CPF pelo link: mercadoazul.sebrae.
com.br, após isso serão solicitadas 
informações sobre o negócio e detalhes 
do produto. 

A ferramenta é integrada às princi-
pais redes sociais, permitindo não só o 
compartilhamento de anúncios como 
também canal de contato pelo What-
sapp, Facebook, Instagram e Linkedin, 
além de comunicação via celular.

Este título “Folhas Soltas” teve a 
primeira edição na segunda parte dos 
anos de 1950, publicado no Jornal de 
Bairro “A Estampa” que circulava 
como periódico na Penha de Fran-
ça, São Paulo. Posteriormente teve 
algumas edições esparsas e algumas 
neste mesmo jornal da Associação 
Comercial de São Vicente, tratando 

de assuntos diversos.
Teve origem pela observação das 

diferenças sociais da época. Era a 
reação pela juventude de vinte anos. 
O tempo foi passando. 

O Brasil é um País muito jovem e 
parece que caminha para uma eterna 
juventude. Está difícil de amadurecer! 
A desigualdade está aí estampada.

Mercado Azul é um serviço de classifi cados grátis para empresas produtos 

www.mercadoazul.sebrae.com.br

A 
plataforma 
funciona 
como uma 
vitrine 
digital
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Os contribuintes que qui-
serem parcelar os débitos em 
aberto com Fisco, podem ter 
50% de desconto dado pela Re-
ceita Federal, desde que o valor 
não ultrapasse R$ 62,7 mil. A 
medida vale para pessoas físi-
cas, microempresas e empresas 
de pequeno porte. 

Atualmente, a Receita Fe-
deral consta cerca de 340 mil 
processos administrativos para 
discussão de débitos de baixo 
valor, somando uma dívida de 
R$ 10,7 bilhões. A expectativa 
é que metade dos contribuin-
tes elegíveis façam a adesão, 
gerando uma arrecadação de 
R$ 300 milhões ainda este ano 
e cerca de R$1 bilhão ao ano a 
partir de 2021.

Não estão inclusos no des-

COLUNA CONTÁBIL

Fisco: pequenas empresas terão 
desconto de 50% nos débitos

Maria Cris� na Pereira Araújo
1º tesoureira da ACSV
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conto: débitos do Simples 
Nacional, débitos declarados, 
mas ainda não pagos, dívidas 
já parceladas ou aquelas com 
exigibilidade suspensa por 
decisão judicial. 

A adesão deverá ser feita 
até 29 de dezembro pela in-
ternet, sendo válido somente 
para dívidas com vencimento 
até 31 de dezembro de 2019. 
Segundo as regras, deverá ser 
pago uma entrada equivalente 
a 6% da dívida que restar após 
os descontos, que irão variar 
de acordo com a quantidade 
de parcelas. Quanto menos 
prestações, maior o desconto.

Possibilidades de desconto
O desconto máximo, de 

50% sobre o valor total do 

débito, será dado a quem 
parcelar a entrada em até 
cinco meses e quitar o saldo 
restante em até sete meses.  

Outra opção é um aba-
timento de 40% da dívida, 
com entrada dividida em até 
seis meses, e o restante, em 
até 18 meses.

Um desconto de 30% é 
dado a quem quitar a entrada 
em até sete prestações, com 
o restante cobrado em até 
29 meses.

Quem quiser maior pra-
zo para pagamentos (oito 
meses para a entrada e 52 
meses para o restante das 
prestações) terá o menor 
desconto, de 20%.

TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL 
De Felipe Morais 

Hoje, boa parte das empresas 
ainda não sabe como potencializar 
seus negócios on-line, melhorar o 
desempenho e garantir excelência 
nos resultados. Esta obra vem 
para ajudar na transformação 
digital do pequeno, médio e 
grande negócio. O livro faz uma 
análise sobre mundo on e off , 
futuro do varejo, comportamento 
do consumidor diante das 
tendências digitais, além de 
apresentar as 40 macrotendências 
da transformação digital.

DICAS DE LEITURA

A Associação Comercial de 
São Vicente (ACSV) oferece 
aos sócios que são contadores, 
a oportunidade de isenção da 
mensalidade. Para garantir o 
benefício, é necessário levar 
10 certifi cados digitais obtidos 
pelo link exclusivo da entidade.

O sócio pode entrar em con-
tato com a Aciesv diretamente 
na sede (Rua Jacob Emmerich, 
1238 – Centro) ou mandar 

uma mensagem de WhatsApp 
no número (13) 99795-3271 e 
solicitar seu link de acesso para 
gerar os certifi cados.

Se você é contador, mas 
ainda não é sócio, basta ligar 
(13) 3569-2910 e solicitar uma 
visita na instituição. No dia 
agendado tenha em mãos seu 
contrato social ou requerimento 
de empresário, CNPJ, docu-
mento individual.

Contadores associados à 
entidade podem ser isentos de 

mensalidade
EMPREENDEDORISMO: 
GESTÃO FINANCEIRA 
PARA MICRO E PEQUENAS 
EMPRESAS 
De Luis Roberto Antonik

Este livro aborda aspectos do 
gerenciamento fi nanceiro para 
micros e pequenas empresas 
com uma linguagem acessível, 
onde todos os exemplos foram 
desenvolvidos em planilhas 
Excel e podem ser facilmente 
adaptados para uso imediato. 
Traz uma parte desenvolvida 
para a obtenção de crédito e 
inúmeras linhas de fi nanciamento 
com custos muito baixos.

COMECE PELO PORQUÊ: 
COMO GRANDES LÍDERES 
INSPIRAM PESSOAS E 
EQUIPES A AGIR 
De Simon Sinek

Ilustrando suas ideias Simon 
mostra que as pessoas só irão 
se dedicar a um movimento, 
ideia, produto ou serviço se 
compreenderem o verdadeiro 
propósito por trás deles. É 
possivel entender como agem 
e se comunicam os líderes que 
exercem a maior infl uência, e 
também descobrir um modelo a 
partir do qual as pessoas podem 
ser inspiradas. 

COMECE PELO PORQUÊ: 

As inscrições 
para o 

programa 
valem para 

dívidas com 
vencimento 

até 31 de 
dezembro do 
ano passado

Pronampe ganha 
3ª fase ‘turbinada’ 
para as micro e 
pequenas empresas

Vem aí, ainda este ano, 
embora sem data definhada 
para a efetiva liberação, a 
terceira etapa do Pronampe 
(Programa Nacional de Apoio 
às Microempresas e Em-
presas de Pequeno Porte).O 
dinheiro do programa deverá 
ser utilizado pelas empresas 
que acessarem a linha até o 
dia 31 de dezembro.

 A ideia é tornar o Pronam-
pe um programa permanente. 
A terceira etapa chegará com 
condições distintas das duas 
anteriores. A principal mu-
dança deve ser a cobrança de 
taxas de juros mais elevadas, 
além de possível alteração no 
prazo de pagamento.

A linha cobra taxa Selic 
(2% ao ano) mais 1,25% ao 
ano para pagar em três anos. 
O tomador terá carência de 
oito meses para começar a 
quitar as prestações.
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Cadastro Positivo pode ajudar
na liberação de crédito

vida financeira. 
Com ele, é possível uma análise 

mais justa na hora de pedir crédito, pois 
a capacidade de pagamento também vai 
ser considerada.

No cenário atual, com a queda 
na renda dos trabalhadores e no fa-
turamento das empresas, o Cadastro 
Positivo se torna ainda mais necessário, 
e age como grande aliado na hora da 
concessão. Para se cadastrar, acesse: 
consumidorpositivo.com.br/cadastro-
-positivo.

Em caso de dúvidas, a Associação 
Comercial pode orientar as pessoas. 
Mais informações (13) 3569-2910.

Os empresários sabem que antes de 
fechar uma venda a prazo ou conceder 
crédito, é necessário avaliar o perfil do 
cliente para saber se ele será capaz de 
quitar a dívida. Para agilizar e facilitar 
o procedimento, o Cadastro Positivo 
reúne o histórico de pagamentos de 
uma pessoa ou empresa. Por meio dele, 
é possível ter um volume de dados 
mais detalhados e uma infinidade de 
informações.

Segundo a Boa Vista SCPC, o 
Cadastro Positivo é um benefício não 
só para o mercado, mas para os con-
sumidores em geral, pois ele funciona 
como um boletim escolar, só que da 

MEI pode comprar carros com
até 30% de desconto

Outra vantagem é que veículos 
utilizados diretamente para trabalho 
podem apresentar descontos maiores.

No entanto, é preciso atenção redo-
brada à documentação e regularização 
do veículo, pois ele ficará vinculado à 
empresa. Dessa forma, caso os tributos 
não sejam pagos, as restrições poderão 
ser lançadas em nome da empresa e 
do empresário. O prazo de entrega 
também pode ser maior.

De acordo com a Fenabrave, o 
crescimento das vendas para empresas 
foi de 23% no primeiro semestre de 
2019, enquanto as vendas no varejo 
aumentaram 2%. Os campeões fo-
ram o Chevrolet Onix, Fiat Strada e 
Volkswagen Gol.

Benefício é oferecido pelas próprias montadoras, 
por meio do desconto no ICMS. Percentual 
pode variar entre 2,5% a 30%

Quem tem uma empresa, de 
qualquer porte, até mesmo MEI (Mi-
croempreendedor Individual), conse-
gue comprar carros com até 30% de 
desconto. O benefício é concedido 
diretamente pelas montadoras, por 
meio de desconto no ICMS.

Algumas empresas, como Renault, 
Volkswagen, Chevrolet e Fiat tra-
balham com a modalidade de venda 
direta. É recomendável pesquisar com 
a montadora escolhida se há política de 
vendas diferenciadas para empresas. 
Não há um percentual previamente 
estipulado para desconto, o valor pode 
ir de 2,5% a 30%. 

Para que o desconto não seja usado 
para revenda de automóveis, o Conse-
lho Nacional de Política Fazendária 
estipulou uma regra de que o proprie-
tário permaneça com o veículo por, 
pelo menos, 12 meses. Além disso, o 
desconto só é válido para a aquisição 
de carros 0km.
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ASSOCIE-SE.

(13) 3569.2910

Você sabia que o vale transporte da OTRANTUR é o mais 
barato de toda a Baixada Santista? Com o Integra Já, o vale 
transporte do seu colaborador custa apenas R$ 173,80! Com 
este valor, você garante transporte para o seu colaborador o 
mês inteiro! 
E, agora, não há mais o risco de atrasos, já que seu colaborador 
conta com o aplicativo Cittamobi, para verificar em tempo real o 
horário certo de chegada dos nossos ônibus.

Além disso, o SVCard agora é o SVCard + Vantagens, 
que dá descontos em farmácias e, no futuro, em muito mais 
estabelecimentos e serviços! Faça a opção pela Otrantur! Seus 
colaboradores vão agradecer!

SVCARD.COM.BR
Rua Frei Gaspar, 1139, Centro - São Vicente

(13) 3468-0359               comercial@otranturtransportes.com.br

Para mais informações, consulte o regulamento no www.integraja.com 

Peça já seu SVCard


