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R. João Mariano Ferreira, 370 - Centro
Filiado à ACAI desde 11/11/1991

Atendendo a pedidos de comer-
ciantes da região Central de Ita-
nhaém, diretores da ACAI estiveram 
reunidos, no dia 28 de outubro, com 
a secretária Municipal de Trânsito e 
Segurança e com a Polícia Militar, 
para solicitar uma ação especial nas 
noites de quinta-feira e aos finais 
de semana, quando o volume de 
movimento é maior na região.
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Diretoria da ACAI reune-se com secretaria Municipal
e Polícia Militar para solicitar reforço na segurança

AUTO POSTO
PÔR DO SOL

AUTO POSTO
MARES DO SUL

Av. Harry Forssell, 349 - Belas Artes
Tel:. 3422-5653

Visando estreitar laços entre a As-
sociação Comercial e o Sindicato de 
Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares 
da Baixada Santista e Vale do Ribei-
ra - SinHores, no dia 22 de outubro foi 
realizada na ACAI, uma cerimônia que 
formalizou essa nova parceria, que tem 
como objetivo, promover investimentos 
na mão de obra local através da realiza-
ção de diversos cursos e capacitações.
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ACAI faz parceria com Sindicato de Hotéis, Restaurantes, 
Bares e Similares da Baixada e Vale - SinHores

Nova seção do InformACAI 
“Voz do Associado”, abre 

espaço para que os
associados dêem sua 

opinião sobre os serviços 
prestados na ACAI.

Pág. 4VOZ DO ASSOCIADO

Presidente da ACAI,
Marcelo Zanirato, fala

sobre a necessidade de 
estar preparado para a 
Temporada de Verão.

Pág. 2PALAVRA

Drª. Patricia Benetton,
da Benetton Farmácia &

Manipulação, conta
sua história na

Entrevista do Mês.

Pág. 11ENTREVISTA

ACAI receberá
homenagem por seus

50 anos de atuação, no
XV Congresso da FACESP.

Pág. 7REPRESENTATIVIDADE



Nos aproximamos do 
final do ano e de mais uma 
Temporada de Verão, que 
esse ano vem carregada de 
grande expectativa com re-
lação ao aumento de públi-
co, em decorrência da falta 
d´água na Capital.

Ao longo dos últimos 
finais de semana, já temos 
sentido uma “amostra” do 
que as festas de final de ano 
prometem. Praias lotadas 
e comércio aquecido. Mas 
para podermos receber esses 
visitantes com qualidade, 
precisamos estar preparados. 
Além de fazer “estoque”, os 
comerciantes e empresários 
locais devem pensar se estão 
prontos para atender a esse 
público, com uma boa infra
-estrutura e com funcioná-
rios cientes de suas funções 
e engajados em prestar um 
bom atendimento.

Assim que nossa diretoria 
deu início ao seu mandato 
na Associação Comercial, 
voltamos nosso foco à duas 
frentes de trabalho: desen-
volvimento do turismo e na 
qualificação da mão de obra 
local. Foram realizadas, 
desde janeiro, dezenas de 

cursos, palestras, treinamen-
tos, workshops, visita à feiras 
setoriais, tudo através de par-
cerias e ações conjuntas com 
outros órgãos representativos. 
Agora é a hora de vermos o 
resultado desse processo, com 
comércios fortes, estruturados 
e receptivos, que primam por 
seus produtos e serviços, fide-
lizando clientes e conquistado 
nova parcela de mercado.

Filiado à ACAI
desde

05/10/2000

Filiado à ACAI
desde 24/11/00
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EXPEDIENTE

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, AGRÍCOLA
E INDUSTRIAL DE ITANHAÉM - ACAI

- Fundada em 6 de maio de 1964 -
CNPJ nº 49.639.016/0001-38

Av. Presidente Vargas, 757 - Centro - Itanhaém/SP
CEP - 11740-000

Site: www.acai-itanhaem.com.br
E-mail: editorial@acai-itanhaem.com.br

Facebook: www.facebook.com/acai.itanhaem
Tel / Fax / SCPC: (13) 3426-2000

DIRETORIA DA ACAI 
GESTÃO 2014/2015

Diretoria Executiva
Presidente: Marcelo Zanirato de Camargo (Rest. Calipso)
Vice-presidente: Juliana Nobile Furlan (Furlan Advocacia)
1º Secretário: Marcos Mayne Moyle (Apoio 24 Horas)
2º Secretário: Elbert J. P. Cervantes (Of. de Reg. de Imóveis)
1º Tesoureiro: André Olímpio Castro (Economista)
2º Tesoureiro: Antonio Pierre P. Mussachio (Fruto D’água)

Conselho Deliberativo
Presidente: Luiz Armando Moraes (Rest. Tia Lena) 
Vice-presidente: Andrés Arrastia E. (Rest. Taberna Baska)
Relator: Takeru Sassaki (Quiosque do Praião)
Secretário: Rui Marcio Coutinho (Saninset Praia)
Revisor: Manoel Amorim Alves (Ello Móveis)
Suplentes: Orlando Pestana (Portões Artes e Stylos); 
João A. Lopes (Clínica Veterinária B. Artes); Carlos H. 
Basan (Irmãos Basan); Romeu Sciammarella (Marmoraria 
Romarco) e Anderson de Angelis (Steel Automóveis)

Conselho Fiscal
José Odair Batista de Araujo (Borges & Marani); Luiz Ge-
tulio (Alves Alfer Construtora) e Lido F. Muniz (Iate Clube)
Suplentes: Luiz Fernando B. de A. Baptista (Mab Mar Cor-
retora Seguros); Cleber Rossoni (Nascer do Sol Mat. de 

Construção)  e Alexandre Q. Volpi (Lotérica Entrei Ganhei)
Comissão de Sindicância

Claudia Borelli (Borelli Seguros); Valdemir Bilharvas 
Zampieri (Top 1000 Veículos) e Armando de Lima da 
Costa Vaz (Panificadora Itanhaém)
Suplentes: Jorge Penha da Silva (Jorge Penha Imóveis); 
Marta Aparecida Cremonezi Sciamarella (Marmoraria 
Romarco) e Rodrigo Gork’s Santos (Gork’s Som)

Diretores de Departamentos
Marketing: Érico P. Corrêa(Erik’s Bike)
Patrimônio: José Roberto Simões Carvalho
Social: Jorge Penha da Silva (Jorge Penha Imobiliária)
Esportes: Cesar Alves Henriques (Café da Villa)
Adjunto: Flavio Marani Junior (Marani & Cervantes)
Indústria: Roberto Carlos Campos (O Casarão)
Comércio: Antonio Pierre P. Mussachio (Fruto D’água)
Depto. Jurídico: Rodrigo Munhoz José (Munhoz Advoca-
cia) e Juliana Nobile Furlan (Furlan Advocacia)
Cultura: Antonio Eduardo Sheen (GIG Instrumentos)
Adjunto: Graziela B. Duarte Almeida (Catavento)
Eventos: Renata Pereira Macedo Zanirato (Rest. Calipso)
Adjunto: Miren Fujiwara Arrastia (Rest.Taberna Baska)
Imobiliário: Luciana Jorge Zion (Zion Arquitetura)
Avanço Tecnológico: André Luiz S. de Oliveira

(MR Informática)
Assuntos de Segurança: Marcos Mayne Moyle 
(Apoio 24 Horas)
Turismo: Felipe Cervantes Carrico (Golden Tour) 
Adjunto:André Luiz de Moraes (Restaurante Tia Lena)
Hotelaria e Pousadas: Anderson Bosco
(Hotel Dom Bosco)
Adjunto: Luana André de Faria (Pousada D’Ibisa)

Diretores Regionais 
Centro: Claudinei F. Buccioli (Centro Clínico S. Judas)
Gaivota: Érico Pereira Corrêa (Érik’s Bike)
Adjunto: Rogério de Almeida (Almeida Imóveis)
Suarão: José Maria Siqueira (Prático Supermercado)
Belas Artes: Joecy Junior (Junior Som Automotivo)
Adjunto: Robson Fernandes (Gráfica Belas Artes)

CONSELHO EDITORIAL DO INFORMACAI
• Marcelo Zanirato de Camargo
• André Olimpio M. Du Chenoy Castro
• Juliana Nobile Furlan
• Érico Pereira Corrêa
• Marcia N. Baptista Cerdeira
Jornalista Resp.: Lindsey Obst Diniz (MTB 48413)
Impressão: Gráfica Lance - 3 mil exemplares
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palavra do presidente

Marcelo Zanirato
Presidente da ACAI

TEMPORADA DE VERÃO PROMETE
AQUECER O COMÉRCIO

Itanhaém é considerada 
hoje,  a  cidade da Baixa-
da Santista que apresenta o 
maior potencial de cresci-
mento e desenvolvimento, 
e a ACAI, tendo como sua 
principal missão, defender os 
interesses da classe empresa-
rial e comercial de Itanhaém, 

Filiado à ACAI desde 23/06/10
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vem realizando, há 50 anos, 
a promoção de ações que 
objetivam fomentar o de-
senvolvimento da economia 
da Cidade,  tornando-se 
hoje, referenciada como 
prestadora de serviços e 
polo gerador de ideias e 
lideranças.

Diante disso, temos a es-
perança de que agora, quan-
do os milhares de visitantes 
vierão passar suas férias na 
Cidade, possam usufruir do 
que ela possui de melhor. De 
seus incríveis pontos turís-
ticos, belezas naturais e co-
mércio com atendimento de 
excelência, para que a cada 
ano possamos receber mais 
visitantes e que Itanhaém 
possa tornar-se o que há mui-
tos anos nós, comerciantes e 
empresários, sonhamos: um 
grande Polo Turístico.

“Foram realizadas, desde 
janeiro, dezenas de cursos, 

palestras, treinamentos, 
workshops, visita a feiras
setoriais, tudo através de

parcerias e ações conjuntas 
com outros órgãos

representativos. Agora é
a hora de vermos o

resultado desse processo.”
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espaço aberto

Programa Empreender
desenvolve ações na ACAI

FORTALECIMENTO

O Programa Empreender, que vem sendo desenvolvido na ACAI através de uma 
parceria entre a CACB - Confederação das Associações Comerciais e Empresariais 
do Brasil e o Sebrae, vem mostrando resultados positivos e colaborando com ações 
em prol de todos os setores comerciais de Itanhaém.

Por: André Olímpio
Mosselman du C. Castro
(Economista, professor, diretor 
Tesoureiro da ACAI e Delegado 

do CORECON do Litoral Su))

A necessidade da criação de 
um Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Econômico e Social
A ACAI, legítima representante dos em-

presários de Itanhaém, entende que o momen-
to atual de crescimento e desenvolvimento 
econômico do nosso município está a exigir a 
criação de um Conselho Municipal de Desen-
volvimento Econômico e Social (CMDES). 
Esse Conselho, sendo um órgão de reflexão e 
consulta no domínio das políticas econômica e 
social, composto por representantes do poder 
executivo e da sociedade civil organizada, 
destina-se a concretizar a realização de diá-
logos entre os atores sociais relevantes, com 
vista à concertação de ideias e estratégias no 
âmbito do desenvolvimento econômico e 
social de nosso município e região.

À título de sugestão, seguem, linhas abai-
xo, algumas diretrizes pertinentes.

Objetivos do CMDE:
a) Promover o pensamento estratégico 

através da reflexão sobre os problemas socioe-
conômicos do nosso município e as estratégias 
para o seu desenvolvimento sustentável;

b) Estimular e promover a participação 
de entidades representativas de todos os 
segmentos econômicos, apoiando a definição 
das políticas municipais num espírito de 
cidadania ativa e responsável;

c) Acompanhar a adoção e implemen-
tação das políticas econômica e social do 
Poder Público; 

d) Contribuir para a coleta, sistematiza-
ção e divulgação de informação relevante 
sobre o município e as suas dinâmicas eco-
nômicas e sociais.

Compete ao CMDES:
a) Identificar os temas relevantes pre-

sentes na problemática do desenvolvimento 
econômico e social do município;

b) Apresentar pareceres e propostas de 
intervenção nos domínios social e econô-
mico, que reflitam a visão da sociedade civil 
organizada, sobre os mesmos;

c) Colaborar na elaboração dos documen-
tos que traduzam a política de desenvolvi-
mento municipal;

d) Pronunciar-se sobre as propostas 
de planos setoriais e espaciais de âmbito 
municipal e em geral sobre as políticas de 
reestruturação e de desenvolvimento socio-
econômico que o Executivo Municipal; 

e) Pronunciar-se sobre os anteprojetos dos 
planos de desenvolvimento econômico e social 
e das orientações estratégicas, antes de apro-
vados pelo Executivo Municipal, bem como 
sobre os relatórios da respectiva execução;

f) Pronunciar-se sobre as políticas econô-
micas e sociais adotadas pelo Poder Público, 
bem como sobre a execução das mesmas etc.

O CMDES seria composto dos seguin-
tes representantes:

a) Do Poder Público;
b) Das organizações empresariais – 

Agricultura, Indústria, Comércio, Serviços, 
Turismo etc;

c) Das ordens profissionais: Advogados, 
Engenheiros, Arquitetos, Médicos, Enfer-
meiros, Economistas e Contabilistas etc;

d) Dos setores de educação, cultura e 
esportes;

e) De Entidades designadas pelo Conse-
lho Municipal de Ação Social;

f) Das associações de defesa do meio 
ambiente;

g) Do Conselho Municipal de Segurança etc.

A ACAI, como sempre, coloca-se à 
disposição do Poder Público local e da 
sociedade civil organizada, para a dis-
cussão e formatação de um CMDES, em 
nosso Município.

Reuniões com os nucleados
O Programa teve início com ações 

através de núcleos dos segmentos de ofi-
cinas mecânicas, alimentação fora do lar 
e hotelaria. Atualmente, vendo a neces-
sidade de expandir sua atuação, volta-se 
agora também ao setor de beleza, que é 
uma das áreas comercias que mais vem 
se destacando ao longo dos anos.

Segundo a Agente de Desenvolvi-
mento, Erika Francetto, poder expandir a 
atuação é muito importante. “Através das 
reuniões dos nucleados, está sendo traba-

lhada a cooperação entre os setores co-
merciais, ao mesmo tempo que incentiva 
a busca por melhorias e o crescimento 
profissional dos participantes, refletindo 
diretamente no desenvolvimento de todo 
o comercial da Cidade. Atualmente es-
tamos desenvolvendo projetos que serão 
empregados em breve, como no caso do 
setor de Alimentação, que está criando 
um programa de divulgação para 2015 
que visa atrair turistas para Itanhaém, 
aquecendo as vendas também fora da 
grande temporada”.

Programa Alimentos Seguros - PAS
Com o objetivo de apresentar o 

Programa Alimentos Seguros – PAS, o 
Sebrae realizou na ACAI, no dia 23 de 
setembro, uma sensibilização do tema, 
voltado aos comerciantes do ramo de 
“Alimentação Fora do Lar”.

O Programa, que trata de treinamen-
tos teóricos e consultorias individuais, 
visa orientar o empresariado que trabalha 
com a alimentação sobre a responsa-
bilidade do seu negócio. Propõe ações 

preventivas para evitar a contaminação 
dos alimentos, desde o seu plantio até 
a mesa do consumidor, aplicando boas 
práticas e também como gerir melhor 
os processos para reduzir o desperdício. 
Ele é composto por 4 aulas teóricas e 8 
consultorias individuais, sendo emitido 
um certificado de Boas Práticas que pode 
ser considerado como um certificado de 
qualidade para a empresa. As aulas teó-
ricas e consultorias já estão acontecendo 
uma vez por mês na ACAI.

Treinamento para Manipuladores
de Alimentos 

Foi realizado na ACAI, nos dias 
20, 21 e 22 de outubro, através de uma 
parceria entre o Empreender da ACAI e 
Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares 
e Similares da Baixada Santista e Vale do 
Ribeira – SinHores, um Treinamento para 
Manipuladores de Alimentos que contou 
com a presença de 20 participantes.

De acordo com o professor Erivelto 
Mello da Silva, responsável pelo curso, 
os alunos foram muito participativos e 

interessados. “Mais do que aprender a 
manipular os alimentos, eles aprendem 
sobre a importância de oferecer um pro-
duto saudável, livre de contaminação, 
fidelizando assim a clientela”.

Fórum Empresarial de Serviços
No dia 21 de outubro o Empreender 

marcou presença, através da Agente de 
Desenvolvimento Erika, no Fórum Em-
presarial de Serviços do Estado de São 
Paulo, que foi realizado na Associação 
Comercial de São Vicente, com realiza-
ção do Sebrae Baixada Santista e Facesp.

O evento, que foi gratuito, contou com 
duas palestras. A primeira foi sobre “Ten-
dências do Setor de Serviços”, ministrada 
por Fernando Amendola Sanches, que é 
consultor de Serviços do Sebrae-SP e falou 
sobre as particularidades do comércio de 

Serviços. E a segunda palestra tratou sobre 
“Tecnologias Aplicadas aos Serviços”, apre-
sentada pelo palestrante Fernando Kimura, 
que abordou temas como neuromarketing, 
que pode ser usado para despertar diversas 
sensações nos clientes e atingir seu objetivo.

PRÓXIMAS AÇÕES: Palestras do Sebrae: “Organize o caixa da sua empresa 
e não perca dinheiro” e “Empresa organizada tem melhor desempenho”; e Missão 
Empresarial para a Panexpo 2014. Confira a Agenda completa na pág. 9.
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associado

CONFIRA OS BENEFÍCIOS DE 
SER ASSOCIADO DA ACAI

Serviço de Proteção ao Crédito: A ACAI possui o 
mais completo serviço de consultas de crédito, o SCPC da 
Boa Vista, podendo ser realizado através de atendimento 
por telefone, internet ou pessoal.

Cursos, Palestras e Workshops: A ACAI disponibiliza mensalmente diversas capaci-
tações gratuitas ou subsidiadas para empresários e seus funcionários.

 
Assessoria jurídica: A ACAI possui um departamento jurídico para 

atender aos associados, com hora marcada.

Convênios: A ACAI possui convênios com várias lojas, profissionais, 
clínicas médicas e odontológicas, além de faculdades e muitos outros, proporcionando des-
contos para você e sua família.

Informativos: A ACAI possui um jornal mensal, o InformACAI, com 
distribuição gratuita, bem como um site oficial (www.acai-itanhaem.com.br), 
onde disponibiliza notícias,  informações e o Guia de Convênio com descon-
tos para associados. A ACAI também está no Facebook (www.facebook.
com/acai.itanhaem) e possui a TVACAI (www.youtube.com/user/TVACAI).

Representatividade: ACAI é uma porta-voz que está presente em 
projetos e ações de interesse da categoria, além de estar presente, através de 
seus diretores, em conselhos regionais e organizações locais.

Salão: A ACAI possui um auditório com 80 
poltronas, sala ampla, para a realização de eventos, 

corporativos, sociais, palestras e cursos, que pode ser locado, 
com descontos especiais para associados.

Certificação: A ACAI oferece o serviço de Certificação 
Digital, que promove a segurança e confiabilidade nas transações realizadas pela 
Internet, além de otimizar processos e diminuir a burocracia através de um sistema 
ágil e confiável.

Projeto Empreender: A ACAI vem desenvolvendo o 
Projeto Empreender, que foi criado através de uma parceria 
entre a CACB - Confederação das Associações Comerciais e 
Empresariais do Brasil e o Sebrae, promovendo palestras e 
capacitações aos empresários de Itanhaém, atualmente do ramo 
de oficinas mecânicas, alimentação fora do lar, hospedagem 
e o setor de beleza.

Solicite uma visita da nossa Consultura Empresarial, Millena Bella - Tel:. (13) 3426-2000 - Cel:. 7805-1132 ID 55*44*6177- millenaconsultora.acai@gmail.com
A ACAI fica na Avenida Presidente Vargas, 757 - Centro.

PARCERIA

ACAI realiza cerimônia para
formalização de parceria com SinHores

Com o objetivo de estreitar laços en-
tre a Associação Comercial e o Sindicato 
de Hotéis, Restaurantes, Bares e Simila-
res da Baixada Santista e Vale do Ribei-
ra - SinHores, foi realizada na ACAI, no 
dia 22 de outubro, uma cerimônia de for-
malização dessa nova parceria.

Segundo o presidente do SinHores, 
Salvador Gonçalves Lopes, que esteve 
presente no dia, esta parceria é muito 
importante. “Acredito que é somando 
forças que podemos vencer. O presi-

dente Marcelo, assim como eu, acredita 
na importância de investir em capacita-
ção de mão de obra local e este é nosso 
foco, nossa luta pelo desenvolvimento 
do Litoral Sul”.

Treinamento: Nos dias 20, 21 e 
22 de outubro, através dessa parce-
ria, foi realizado na ACAI um Trei-
namento para Manipuladores de Ali-
mentos que contou com a presença 
de 20 participantes (leia mais sobre 
o curso na pág. 3).

Luiz Armando Moraes (diretor presidente do Conselho Deliberativo da ACAI), Elbert Cervantes 
(diretor 2º Secretário da ACAI), Eliseu Braga Chagas (secretário Municipal de Desenvolvimento 
Econômico), Salvador Gonçalves Lopes (presidente do SinHores), Marcelo Zanirato (presidente 

da ACAI), Lido F. Muniz (diretor do Conselho Fiscal da ACAI), Dr. Wilson Carlos do Nascimento,  
Edvaldo Gomes dos Santos e Marcos Mayne Moyle (1º Secretário e diretor de Segurança da ACAI) 

J.I. PREVENT
“A J.I. Prevent é uma empresa que tem 

como objetivo dar consultoria e treinamentos 
para administração Empresarial e Condominial. 
Fundada em Santos, onde mantem sua sede e 
com sua filial em Itanhaém, vem desenvolven-
do seu trabalho em toda região litorânea, tendo 
como ferramenta, tecnologias de ponta.

Nos associamos da ACAI acreditando na for-
ça da parceria e colocamos todo o nosso conhe-
cimento a serviço e a disposição desta entidade.

 Aproveito a oportunidade para parabenizar 
o atual presidente Sr. Marcelo, que apresenta 
uma visão voltada a dinamizar o futuro de to-
dos os associados, disponibilizando ferramen-

tas que motivam 
nosso investimento 
na região. Acredita-
mos que sendo um 
associado da ACAI, 
teremos um refe-
rencial para atuar 
em toda região.

Gostaríamos de 
sugerir uma maior 
integração e parti-
cipação entre os associados, trocando experiên-
cias em prol do desenvolvimento comercial da 
nossa região.”

- Inez e João Tobias

ESPAÇO HOLÍSTICO

“O nosso Espaço busca levar às pessoas a 
compreensão do conceito de qualidade de vida 
saudável, com harmonia entre o corpo e alma, 
através de atendimentos, cursos, workshops e 
vivências. No Espaço oferecemos: reiki, reflexo-
terapia, ortomolecular facial, massagem redutora 
terapia de ambientes, dentre outros.

Procuramos a ACAI como um canal para 
possibilitar a divulgação do nosso Espaço, 
bem como para formar e fortalecer parcerias 
de crescimento.”

- Rosemary Firmino Lopes e Cleusa Pechi

Esclarecimentos de dúvidas, reclamações e
sugestões, e para participar desta coluna,
entre em contato com nossa Consultora

Empresarial, Millena Bella
pelo Tel: 7805-1132.

E-mail: millenaconsultora.acai@gmail.com

“VOZ DO ASSOCIADO”

CREATIVITÉ SALÃO DE BELEZA
“Eu espero da ACAI, ações para movimen-

tar o comércio e que a Associação interaja com 
os comerciantes sempre para o crescimento fi-
nanceiro da cidade.

Até o momento, estou satisfeita na minha re-
lação com a ACAI. Interessei-me em associar por 
acreditar na visibilidade e credibilidade que a As-
sociação transmite e isto é real, pois desde que me 
associei, meu comércio tem tido mais procurado.

Participei de ações como a “Semana do Des-
conto” e recebi o convite da “Feira Beauty Fair”, 

agora estou pensando na  
‘Campanha de Natal’. 

Minha sugestão é 
que os comerciantes 
precisam se conhecer 
mais, pois a cidade é 
pequena e acredito que 
a união fortalece os ne-
gócios. Espero poder 
participar de muitos 
cursos que a ACAI disponibiliza.”

- Dagmar Correia Gonçalves
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destaque

Após receber reclamações de diver-
sos comerciantes da região Central de 
Itanhaém, queixando-se sobre falta de 
segurança e problemas com carros com 
som alto próximo ao Centro Histórico, o 
presidente da ACAI, Marcelo Zanirato 
entrou em contato com a secretaria Mu-
nicipal de Trânsito e Segurança e com 
a Polícia Militar, solicitando uma ação 
especial nas noites de quinta-feira e aos 
finais de semana, quando o volume de 
movimento é maior na região.

Tendo sido a solicitação prontamente 
atendida, os comerciantes entraram em 
contato com a ACAI, dando respaldo 
positivo à ação e em decorrência disso, 
o presidente Marcelo, juntamente com 
o  1º Secretário e diretor de Segurança, 
Marcos Mayne Moyle, estiveram reu-

Reurbanização da orla do Centro é 
anunciada em cerimônia na ACAI

INFRAESTRUTURA

Para anunciar as obras de reurbaniza-
ção da orla da praia Central, a Prefeitura de 
Itanhaém realizou uma cerimônia na ACAI 
no dia 17 de outubro, que contou com a 
presença de diversas autoridades locais.

As obras, que iniciaram no dia 20 de 
outubro, prevê a colocação de pavimenta-
ção com lajotas intertravadas vermelhas, si-
milares as que foram implantadas nas ruas 
Cunha Moreira e Antonio Olívio de Araú-
jo. Serão eliminados os atuais sarjetões e 
implantado um novo sistema de drenagem, 
melhorando substancialmente as condições 
de escoamento das águas pluviais.

No lado praia será implantada uma ci-
clovia com dois metros de largura e cons-
truída uma calçada para pedestres, com lar-

ACAI atende a pedidos de comerciantes e solicita reforço na segurança
SEGURANÇA

nidos, no dia 28 de outubro, com o se-
cretário Municipal de Trânsito de Segu-
rança, Silvio César Oliveira, Major da 
Polícia Militar Candido e Tenente Cel. 
Almeida Costa, para discutir a possibili-
dade de manter a operação.

Segundo o Tenente Cel., além desta 
ação, que será mantida na região Cen-
tral, também serão empregadas novas 
operações preventivas de força tática 
administrativa durante o horário co-
mercial, em outros bairros da cidade.

Operação Verão: No dia, o Tenente 
também anunciou que a próxima Opera-
ção Verão já está consolidada e que Ita-
nhaém receberá um reforço no efetivo 
de mais de 100 policiais, do dia 26 de 
dezembro a 18 de fevereiro.

gura média de 3 metros. Ao longo dos dois 
quilômetros de extensão serão instalados 
216 bancos para pedestres, 145 postes com 
duas luminárias cada, sendo uma voltada 
para a calçada e outra para a ciclovia.

O paisagismo também terá uma trans-
formação positiva com o plantio de 50 
espécies conhecidas como Algodoeiro da 
Praia (Hibiscus tiliaceus), um tipo de árvo-
re própria para esse local, próximo da praia.

A obra proporcionará um novo ponto 
de visitação turística, ao mesmo tempo em 
que visa fomentar a economia local. E foi 
aprovada pelo órgão estadual que avalia 
os programas de urbanização, melhoria e 
preservação ambiental e melhoria de qua-
lidade de desenvolvimento das estâncias.

Marcelo Zanirato (presidente da ACAI), Tenente Cel. Almeida Costa,
Silvio César Oliveira (secretário Municipal de Trânsito de Segurança),

Marcos Mayne Moyle (1º Secretário e diretor de Segurança da ACAI) e Major Candido 

ACONTECEU

A reabertura do atendimento 24 ho-
ras de uma farmácia na região central, 
conquistada através de uma solicitação 
do vereador Hugo Di Lallo e das trata-
tivas da ACAI com as farmácias da Ci-
dade, já está recebendo respaldo positi-
vo da população. Segundo o presidente 
da ACAI, Marcelo Zanirato, muitas 
pessoas já entraram em contato com a 
Associação para agradecer o empenho 

FARMÁCIA 24 HORAS

para que este importante serviço fosse 
prestado na Cidade.

Segundo o vereador Hugo, essa foi 
uma grande conquista para Itanhaém. 
“Este é mais um instrumento para cola-
borar com a saúde do nosso município. 
Eu, na qualidade de vereador, fico muito 
feliz com a implantação desse projeto, 
que foi conquistado graças a colabora-
ção ativa da Associação Comercial”.

No dia 19 de outubro, a Associação 
de Surf de Itanhaém - ASI realizou uma 
assembléia na ACAI, na qual Roberto 
Yokoyama foi eleito o novo presidente. O 
presidente da ACAI, Marcelo Zanirato de-
seja à Roberto e sua diretoria, sorte nesta 
nova jornada e também coloca a Associa-
ção Comercial à disposição da ASI para a 
realização de suas reuniões e eventos.

NOVA PRESIDÊNCIA DA ASI

No dia 16 de outubro, a ACAI es-
teve presente no Semitec - Seminário 
Técnico de Arquitetura, Urbanismo 
Social e Meio Ambiente, realizado no 
Espaço Cultural Suarão, pela AEA - 
Associação de Engenheiros e Arqui-
tetos de Itanhaém e CAU-SP.

ACAI COMPARECE À SEMITEC

No dia 15 de outubro a diretoria da 
ACAI esteve presente no  ‘2º Seminário 
de Educação de Itanhaém: Contextos para 
uma aprendizagem significativa’, que foi 
realizado no Satélite Clube e contou com 
a participação de mais de mil profissio-
nais da rede municipal de ensino.

2º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO DE ITANHAÉM
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destaque

ACAI será homenageada no
XV Congresso da FACESP

REPRESENTATIVIDADE

ACAI entrega brinquedos a Casa da 
Criança - Lar dos Franciscanos

SOCIAL

Filiado à ACAI desde 20/07/2005

Em reconhecimento pelos seus 50 
anos de relevantes serviços prestados 
às empresas e empreendedores de Ita-
nhaém, no dia 20 de novembro a ACAI 
será homenageada no 15º Congresso da 
FACESP “Nossa Força, seu negócio, 
pelo progresso”.

O Congresso, que este ano será re-
alizado em Águas de Lindóia, de 18 
a 20 de novembro, tem o objetivo de 
consolidar a união entre as Associações 
Comerciais, além de levantar assuntos 
relevantes com o objetivo de promover 
um ambiente favorável para os negó-
cios, e também discutir tendências e 
rumos do nosso Estado. 

O evento visa: Estimular o empre-
endedorismo; Promover debates sobre 
temas nacionais e estaduais; Capacitar e 
informar; Evidenciar oportunidades de 
negócios; E gerar networking entre as 
lideranças do estado.

Os interessados em participar de-
vem informar-se pelo tel: 3426-2000.

Painel Empresarial é realizado
na Faculdade FAITA/UNIDEZ

SEMANA ACADÊMICA

Filiado à ACAI desde 04/10/1985

Rua Cunha Moreira, nº 96
Centro de Itanhaém
Tel: (13) 3427-7401

Fonoaudiologia e Audiometria: Drª. Renata P. Macedo
Neuropsicologia e Psicologia: Drª. Debora Arnaut 

Psicologia: Drª. Maria Estela Dri G. Alvarez
Odontologia: Drª. Flávia Uraguchi

Pediatria: Dr. Gerson Pendl
Psicopedagogia: Drª. Cinthia Avila P. A. Cabeça

Psiquiatria: Dr. Paulo Edmundo A. Lopes Jr.

Fisioterapia Dermato Funcional
e Massoterapia: Drª. Isabela de Aguiar

Massoterapia: Dr. Edson Santos
Podologia: Drª. Lee Erika P. de S. Selymes

Nutricionista e Auriculoterapia:
Drª. Fernanda Rangel Pinho
Acupuntura: Cleusa Pechi

Terapeuta Naturologa e Massoterapia: Nina Ribeiro
Reiki: Rosemary F. Lopes

Em comemoração ao Dia das Crianças, 
no dia 10 de outubro a ACAI, representada 
por sua diretora de Eventos da ACAI, Rena-
ta Pereira Macedo Zanirato, promoveu a en-
trega de brinquedos arrecadados pela Aca-
demia FR do proprietário Fabrício Ribeiro, 
à Casa da Criança - Lar dos Franciscanos.

A Casa da Criança, que é administra-

da por Dona Dirce, atende atualmente a 
mais de 50 crianças, de 5 a 11 anos, no 
bairro do Savoy II, em Itanhaém.

Os interessados em colaborar com 
essa instituição, que há mais de 5 anos 
vem realizando importante trabalho so-
cial na Cidade, deve entrar em contato 
pelo tel: 3427-1329.

Novo site da ACAI oferece
muitos serviços e informações

INTERNET

Visando interagir mais com os em-
presários locais e público em geral, a 
ACAI lançou no mês de outubro, seu 
novo site, cheio de novidades, serviços 
e informações.

Além de informações gerais so-
bre a Associação Comercial, que este 
ano completou 50 anos de atuação 
em Itanhaém, no site é possível con-
ferir notícias diárias sobre economia, 
trabalho e comércio, ver a Agenda 
de Eventos do mês, com cursos, pa-
lestras e workshops, ler todas as edi-
ções do InformACAI, o novo Guia de 
Convênios com descontos especiais 
para associados e também baixar o 

Código de Defesa do Consumidor, 
realizar consultas de empresas asso-
ciadas, dentre outros serviços.

Acesse e confira:
www.acai-itanhaem.com.br

No dia 30 de outubro, a Faculdade 
FAITA/UNIDEZ promoveu, na “27ª 
Semana Acadêmica”, um Painel Empre-
sarial que contou com a participação do 
empresário e associado da ACAI, Paulo 
Rossi, do Mini Golf Itanhaém.

Inicialmente, os empresários parti-
cipantes fizeram uma explanação sobre 
suas empresas, relatando os problemas 
que enfrentaram no mercado e as solu-
ções encontradas para resolvê-los. 

Entre os problemas citados no dia, 
estiveram em destaque, as dificuldades 
encontradas no setor de RH e no con-
trole de estoque de produtos, devido às 
características do comércio local, levan-
do em conta o aumento da demanda na 
época de temporada.

No evento, também foi enfatizada a 
importância das empresas trabalharem 

com base em orçamentos projetados e 
a revisão periódica dos mesmos, como 
forma de evitar ao máximo a ocorrência 
de problemas financeiros.

Após a apresentação dos empresá-
rios, foi realizado um debate entre os 
participantes, com o esclarecimento de 
outras questões e dúvidas apresentadas.

Segundo Paulo, a iniciativa da facul-
dade em promover a Semana Acadêmi-
ca foi de grande utilidade para os alu-
nos, que em breve entrarão no mercado 
de trabalho da região.

Imagem: FAITA/UNIDEZ



08 InformACAI - Associação Comercial de Itanhaém / Novembro de 2014

desenvolvimento

ACAI torna-se Ponto de Entrega
Voluntária - PEV de material reciclável

MEIO AMBIENTE

Associação participa da escolha do 
novo Portal Turístico de Itanhaém

PROJETO

Com o objetivo de colaborar com o 
meio ambiente, bem como gerar renda 
aos cooperativados da Coopersolre-
ciclando de Itanhaém, o presidente da 
ACAI, Marcelo Zanirato esteve, no dia 
7 de outubro, no galpão, onde conver-
sou com a diretora municipal do Meio 
Ambiente, Ângela Maria de Andrade 
Cantinho Silva e firmou uma parceria 
que torna a sede da ACAI (Av. Pres. 
Vargas, 757 – Centro) em um Ponto de 
Entrega Voluntária – PEV.

Agora, moradores e comerciantes da 
região central da Cidade poderão deixar 
na ACAI o seu material reciclável limpo, 
como papelão, garrafas plásticas e latinhas.

Atualmente, a Cooperativa, que fica 
no Jardim Oásis, atende a 10 cooperati-
vados e conta com a supervisão profis-

sional de Agentes Ambientais da ETEC, 
que realizam a promoção da educação 
ambiental, além da colaboração direta 
da Prefeitura, que fornece manutenção 
geral e os caminhões para a coleta.

Segundo Ângela, esta parceria com 
a ACAI é muito importante para trazer 
novos colaboradores à Coopersolreci-
clando, que já vem há anos realizando 
o trabalho de promover a reciclagem de 
diversos materiais, gerando renda para 
as famílias envolvidas e também pro-
movendo a educação ambiental.

Além da ACAI, também existem 
PEV’s no Supermercado Tenda, Super-
mercado Extra do Belas Artes, Super-
mercado Cuca e Supermercado Prático, 
próximo a Unidade de Pronto Atendi-
mento Municipal. Os empresários inte-
ressados em colaborar, também podem 
entrar em contado pelo tel: 3427-6470 e 
agendar a retirada do material.

Filiado à ACAI desde 07/05/02

No dia 29 de outubro, o presiden-
te da ACAI, Marcelo Zanirato esteve 
presente na Prefeitura de Itanhaém, 
para participar da escolha do Projeto 
Executivo de Engenharia e Arquite-
tura para a construção do Portal Tu-
rístico de Itanhaém.

Para seleção foram levadas em consi-
deração as propostas mais adequadas às 
premissas e condições do concurso, obser-
vando os aspectos conceituais, artísticos, 
funcionais, culturas, históricos e compati-
bilidade com os custos financeiros pré-es-
tabelecidos. No total foram oito projetos 
inscritos e a proposta vencedora foi a de 
Sidnei Castro Bragante, que somou 250 
pontos na votação (imagem acima).

O júri foi composto pelos seguintes 
integrantes: presidente da ACAI, Mar-
celo Zanirato; secretário municipal de 
Turismo, Milton Campos; diretor de 
Turismo, Luciano Netto; secretária mu-
nicipal de Obras e Desenvolvimento 
Urbano, Cristina Toledo; presidente do 
Conselho Municipal de Turismo (Com-
tur), Jorge Penha; e representantes da 
Associação dos Engenheiros (AEA).

O concurso foi promovido pela Pre-
feitura e a construção será a nova refe-
rência para os visitantes. O Portal ficará 
na Avenida Jaime de Castro, tornando-
se o novo símbolo de boas vindas aos 
turistas e melhorando a infraestrutura 
receptiva da Cidade.
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agenda

• PROGRAME-SE •
AGENDA DE EVENTOS DA ACAI

- CAPACITA COMÉRCIO -
Parceria entre a ACAI, o Sindicato do Comércio Varejista da Baixada Santista e a 
empresa Única Soluções Inteligentes (experiente nas áreas de Gestão de Pesso-

as e Tecnologia). A inscrição é 1Kg de alimento não perecível
para associados e para não associados, R$ 30.

Interessados devem se inscrever antecipadamente na ACAI pelo tel: 3426-2000.

“VENDENDO SERVIÇOS NA PRÁTICA”
Data: 6 de novembro – 19h (Carga horária: 2 horas)

Objetivo:  Curso de Vendas voltado para empresas no segmento de
serviços, técnicas de prospecção e qualificação de clientes, retenção de 

clientes, apresentação do serviço, meio da venda e a conclusão/fechamento.
Publico Alvo: Empresários, Lojistas, Vendedores e Gerentes.  

EMPRESA ORGANIZADA
TEM MELHOR DESEMPENHO

Parceria Projeto Empreender e Sebrae
Data: 10 de dezembro – 18h30 (Carga horária: 2 horas)

Apresentação: Palestra que orienta quanto à importância do planejamento, 
organização e controle de suas atividades, possibilitando

aprimorar o gerenciamento de sua empresa.
Conteúdo programático: 1) Conceituação de estratégia; 2) Missão, visão

e valores; 3) Análise de macroambiente; 4) Análise de microambiente;
5) Análise; 6) Definindo objetivos e metas;
7) Plano de ação; 8) Controles e resultados.

Público-alvo: ME - Micro Empresa
Palestra gratuita! Reserve sua vaga pelo Tel: 3426-2000.

10ª EXPO10 FAITA/UNIDEZ
Informações: A Expo10 é um evento criado e organizado pela FAITA/

UNIDEZ, onde os alunos do curso de Logística e Administração irão expor 
produtos criados por eles, demonstrando assim criatividade, inovação,

planejamento, pesquisa de campo, trabalho em equipe, entre
outras atividades relacionadas à execução da Feira.

Além da exposição, acontecerão oficinas e palestras simultâneas com temas 
como: Marketing Digital, Merchandising, Atendimento, dentre outros.

Data: 22 de novembro - das 13h às 19h
Local: FAITA/UNIDEZ - Entrada Franca!

(Av. Embaixador Pedro de Toledo, 196 – Centro de Itanhaém)

CAMPEONATO PAULISTA DE WAKEBOARD 2014
Esta será a segunda etapa do ranking ABW e reunirá em Itanhaém os

melhores atletas do Brasil para a disputa. O wakeboard é o esporte aquático 
que mais cresce nos últimos anos e cada vez mais conquista jovens pelo país 

inteiro por conta do estilo das manobras e do alto nível de desafio.
Data: 15 de novembro

Local: Clube Náutico Itanhaém (R. Urcezino Ferreira, 448 - Boca da Barra)
Realização: PROrg e da Associação Brasileira de Wakeboard

Apoio: ACAI e Prefeitura Municipal de Itanhaém

ORGANIZE O CAIXA DA SUA EMPRESA
E NÃO PERCA DINHEIRO
Parceria Projeto Empreender e Sebrae

Data: 13 de novembro – 18h30 - (Carga horária: 2 horas)
Apresentação: Palestra que orienta sobre a importância de utilizar o fluxo 

de caixa para a administração dos recursos financeiros nos negócios.
Conteúdo programático: 1) Para que serve o fluxo de caixa e como elabo-
rá-lo; 2) A importância da administração de recursos; 3) Ciclo operacional e 

ciclo financeiro; 4) Administração dos recursos do fluxo de caixa.
Público-alvo: ME - Micro Empresa

Palestra gratuita! Reserve sua vaga pelo Tel: 3426-2000.

Filiado à ACAI desde 29/09/1994

Filiado à ACAI desde 27/08/1991

Aceitamos
Cartões de Crédito

MISSÃO EMPRESARIAL
DO SEBRAE TE LEVA PARA A: PANEXPO 2014

Missão Empresarial do Sebrae e Empreender da ACAI irão levar
empresários do ramos de panificação, confeitaria, bares, restaurantes, 

food service e hotéis, à 2ª feira internacional de máquinas, equipamentos, 
produtos e serviços, a Panexpo 2014.

O Missão Empresarial, que é uma parceria entre o Sebrae e ACAI,
irá disponibilizar um ônibus para levar os interessados ao evento.

Data: 13 de novembro
Local: Centro de Convenções Vera Cruz - São Bernardo do Campo

Público-alvo: maiores de 18 anos, sendo lojistas ou gerentes
de micro e pequenas empresas ou empreendedores

individuais formalizados (com CNPJ ativo).
Investimento por evento: R$ 10,00 por participante

(no máximo dois participantes por empresa)
Inscrições: na ACAI (3426-2000), vagas limitadas.

PALESTRA SOBRE O SISTEMA PÚBLICO DE 
ESCRITURAÇÃO DIGITAL - SPED

Informações: A partir de janeiro de 2015 passa a vigorar mais uma obri-
gação acessória para as empresas brasileiras: a disponibilização de infor-

mações, por meio da SPED – EFD Fiscal, de dados relativos ao controle de 
produção e estoques. Tais informações deverão ser inseridas no denominado 

“bloco K” do SPED. Venha tirar suas dúvidas!
Palestrante: José Sergio F. de Mattos

(Presidente do SESCON Baixada Santista)
Data: 12 de novembro, às 16h / Local: ACAI

Realização: SESCON Baixada Santista.
Palestra gratuita! Reserve sua vaga pelo Tel: 3426-2000.

REUNIÃO DO CONSELHO COMUNITÁRIO
DE SEGURANÇA DE ITANHAÉM - CONSEG

Data: 24 de novembro, às 19h  /  Local: ACAI
Assunto: Reunião mensal que visa discutir, analisar, planejar

e acompanhar a solução de problemas comunitários de segurança,
além de estreitar laços de entendimento e cooperação entre

a comunidade e as várias lideranças locais.
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NOME

CHRISTHIAN V. BERTOLI
RENATO SILVA DE OLIVEIRA                
WAGNER BIASINI                          
GUSTAVO LEONEL V. DA CUNHA             
SOLI RIBEIRO DA SILVA                   
CARLOS H. MANCINO MACHADO         
MARCO ANTONIO DE SIQUEIRA               
RUBENS LUCAS                            
VANIA CAVALHEIRO BERTI                  
NATHAN K. OLIVEIRA BRANDÃO         
ROMEU SCIANNARELLA                      
ALCIONE C. FERREIRA SOUZA         
FELIPE TAVARES COUTINHO                 
ANDRE LUIZ SOUZA FERREIRA               
UBIRATAM DE F. NOGUEIRA            
JULIO CESAR C. PINHEIRO           
ROGERIO MAURICIO LIMA                   
FABIO SOARES                            
ANDRÉ OLÍMPIO C. CASTRO       
GERSON PENAL                            
MARCELO VICENTE ROSA                    
VANIA DE LUCCA                          
HELOISA HELENA S. DA CUNHA              
PRYCILA DA SILVA                        
TATIANA G LEME                          
ALAN GOMES RIBEIRO                      
ALESSANDRA APARECIDA DINIZ              
GABRIEL M. DOS SANTOS            
ELISEU BRAGA CHAGAS                     
HILDERICA V. S. OLIVEIRA         
ARMINDO DE O. CARREIRA            
AUGUSTO PAULO P. ANDREATTA           
LAURO ROBERTO ZORZAN                    
ANDRE LOPES FERNANDEZ                   
DORIVAL BAILON                          
JOSE LUIZ DE ANGELO                     
SAMUEL KLEIN                            
ANGELA MARIA R. DE FREITAS           
THALISSA G. G. MARTI     
NELSON AGOSTINHO                        
VALQUIRIA M. THOMASSONI             
ANA PAULA MEDINA DA SILVA               
ROSANA P. DE A. RAMALHO             
IRMA KUIKO MIAYSHIRO TAMAKI             
NEIVA P G DE ANGELIS                    
NEIVA ROGERIA G. DE ANGELIS             
FERNANDA CAVALHEIRO BERTI               
NIVALDO C. DE BALBINO SILVA      
ROMERO PEREIRA GUEDES                   
FLAVIA CONSOLO COUTINHO                 
ARNALDO ADOGLIO JUNIOR                  
JOÃO A. L. DO NASCIMENTO      
LUCIANA RIBEIRO SELYMES                 
CARLOS A. B. DO SANTOS         
KEITI SONEZER ASSIS                     
MARCELO C. LOPES SETUBAL             
WALTER TEIXEIRA                         
ANTONIO FERREIRA GUERRA                 
ROGERIO SILVA SALES                     
AROLDO G. WHATELY MARTINS        

EMPRESA

ECCONT ASS. CONTÁBIL E FISCAL
ÓTICAS CAROL                                      
CONTABILIDADE BORGES                              
MAB MAR CORRET. DE SEGUROS                      
SOLIMAR CHURRASCARIA                              
MMACHADO IMÓVEIS                                  
BANCO DO BRASIL                                   
BARRACA RUBÃO                                     
EDSON IMÓVEIS                                     
LOJA CELDA                                        
MARMORARIA ROMARCO                                
REALCI PUBLICIDADE                                
SANINSET PRAIA                                    
DI FIORI PIZZAS E ESFIHAS                         
INTERMEDIUM                                       
DENTISTA       
OURO MAR IMÓVEIS                                  
FADA PRODUÇÕES EM VÍDEO                           
ACAI
CLÍNICA ITAMED                                    
MEDICAL CENTER                                    
MARINA CENTRO ÓPTICO                              
MAB MAR CORRET. DE SEGUROS                      
VILA NOVA MAT. P/ CONSTRUÇÃO                 
LE POSTICHE                                       
MADEIREIRA SÃO JORGE                              
MINI PREÇO                                        
ÁGUA.COM                                          
AUTO POSTO POR DO SOL                             
ÉE DE MOLEKE                                      
DEPOSITO MARÍTIMO                                 
FARMASUL                                          
L. L. ZORZAN                                      
DROGARIA CENTRAL                                  
BAILON AUTO CENTER DPASCHOAL                      
MILU COMERCIAL                                    
CASAS BAHIA                                       
APOIO 24 HORAS                                    
ODONTOLOGIA MARTINS                               
BAR DO CARECA                                     
VALQUIRIA M. THOMASSONI                       
ANA PAULA MEDINA DA SILVA                         
EMPRE. IMOB. ARMINDO RAMAL               
REQUINT’S BAR E RESTAURANTE                       
STEEL AUTOMÓVEIS                                  
UNIVERSIDADE METODISTA          
EDSON IMÓVEIS                                     
CONTABILIDADE BALBINO                             
PRAIA DO SONHO REST. E PIZZA.              
SANINSET PRAIA                                    
MOTEL DIAMANTES                                   
CÍINICA VET. BELAS ARTES                   
LUCX PLU SIZE                                     
IMOBILÁARIA PENTÁGONO                             
PARATI IMÓVEIS                                    
UNIÃO CONTÁBIL                                    
STEEL AUTOMÓVEIS                                  
PAPELARIA OPÇÃO                                   
SUMMER MODAS                                      
ODONTOLOGIA MARTINS                               
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aniversariantes

Bellas Pratas
Rua João Mariano, 193
Centro – Tel: 3426-9315

 
Life Administradora

e Corretora de Seguros
Av. Presidente Vargas, 757
Centro – Tel: 3426-2000

 
Kamilla de Lara

Podóloga
Rua Ipiranga, 78

Praia do Sonho – Tel: 3426-7327

Simone D’Andrade
Cabeleireiros

Rua Ipiranga, 78
Praia do Sonho – Tel: 3426-7327

 
Alfa Lux Funerária

Rua Expedicionário Poitena, 12
Centro – Tels: 3426-1544

ou 99777-5439
 

Dr. Diomário e Advogados
Rua Júlio Pires, 255

Vl. São Paulo – Tel: 3422-1809

ACAI PARABENIZA OS
ANIVERSARIANTES DE NOVEMBRO

BOAS-VINDAS AOS NOVOS ASSOCIADOS

Filiado à ACAI desde 31/03/1986

Filiado à ACAI desde 15/01/1992

Filiado à ACAI desde 24/06/1999
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LOJA 1 - Av. Antônio José Pedrosa, 12.241 - Gaivota
Tel.: (13) 3429-2299 - Nextel ID 80*51493 - 7808-1841

LOJA 2 - Av. Marginal, 865 - Savoy
Tel.: (13) 3422-4044 - Nextel ID 80*51494 - 7808-1840

E-mail: msj.itanhaem@uol.com.br / Site: www.msjconstrucao.com.br

Filiado à ACAI desde 22/05/1991

Filiado à ACAI desde 18/03/2005

LOJA 1
Av. Clara Martins Zwarg, 1574 - Bopiranga

(13) 3425-2454

LOJA 2
Av. Harry Forrssell, 20 - Belas

(13) 3426-8202

LOJA 3 - MADEIREIRA
Av. Marginal - Rod. Gaivota, 8341 - Jd. Bopiranga

(13) 3425-6179

Filiado à ACAI desde 21/09/2010
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entrevista do mês

farmacêutica, como misturadores de pós, 
agitadores mecânicos e cabines com 
pressão negativa.

Também possuímos serviços de en-
tregas em toda região e temos nosso site, 
que hoje acabou tornando-se a segunda 
filial, pois fazemos entregas de produtos 
e fórmulas para todo o Brasil através de 
um convênio com os Correios. Estamos 
presentes também nas mídias sociais, pelo 
Facebook (/benetton.farmaciaemanipula-
cao), Instagram (/farmaciabenetton) e tam-
bém no Whatsapp (nº 97404-9055), o que 
permite um contato direto com o cliente.

• Como vê atualmente o cenário do 
segmento em que atua? 

Cresce atualmente a demanda por 
negócios ligados ao bem-estar e busca 
de equilíbrio pessoal, com o objetivo 
de tornar o dia-a-dia das pessoas menos 
estressante. A área da saúde é cada vez 
mais visada por novos empreendedores, 
que têm diversas opções de investimento 
como clínicas de estética, academias per-
sonalizadas e farmácias de manipulação.

• Acredita que hoje as pessoas estão 
mais preocupadas em se cuidar, em 
ter um melhor e mais saudável estilo 
de vida?

Acredito que a prevenção sempre será 
a forma mais tranquila e fácil de se ter 
saúde, do que encarar qualquer doença 
física e mental. Minha família e eu so-
mos adeptos da vida saudável, tanto na 
alimentação como na atividade física. 

• Conte-nos um pouco sobre sua 
história de vida.

Eu nasci e cresci no bairro do Tatuapé 
em São Paulo. Sou a filha caçula de pai 
metalúrgico e mãe manicure. Sempre 
estudei em escolas públicas e finalizei 
o segundo grau no Magistério. Sempre 
tive o sonho de fazer faculdade, que só 
foi possível realiza-lo depois de casada. 

• E quando conheceu a cidade de 
Itanhaém?

Conheci a cidade três meses antes 
de me casar, no ano de 1995. Viemos 
Alexandre e eu para conhecer a ci-
dade e ver o Hospital Municipal de 
Itanhaém, que tinha vaga para a es-
pecialidade dele Buco Maxilo Facial. 
Logo ficamos encantados pelo lugar e 
decidimos neste dia que iríamos morar 
perto da praia.

Foi uma decisão fácil, extrema-
mente contestada pela família, mas 
seguimos em frente. Jovens e cheios de 
energia, chegamos aqui dois dias após 
nosso casamento, para o Alexandre as-
sumir o serviço de Buco Maxilo Facial 
do município, tornando-se referência 
até hoje na região. 

• Quando teve início sua carreira 
profissional?

Fiz faculdade de Farmácia na Uni-
Santos, finalizando o curso no ano de 
2000. Sou pós graduada também pela 
Unisantos em Farmacologia Clínica 
(2009) e no momento estou cursando 
outra pós graduação, agora em Nutrição 
Ortomolecular e Nutracêutica Clínica.

Iniciei minha carreira profissional 
como farmacêutica técnica, responsá-
vel da antiga Drogaria Central. Logo 
depois, passei no concurso público e 
assumi o almoxarifado da Prefeitura, 
sendo a responsável pela distribuição 
de medicamentos no município, onde 
implantei um projeto dentro do antigo 
Hospital Municipal, gerando menos des-
perdícios e economia para o Cidade. Foi 
nesse momento que percebi que queria 

empreender e ter meu próprio negócio. 

• Como iniciou a história da Benetton 
Farmácia & Manipulação?

Com muita coragem deixei o funciona-
lismo público e fiquei um ano estudando e 
preparando a abertura da Benetton Farmá-
cia & Manipulação (Av. Rui Barbosa, nº 
658, Centro de Itanhaém - tel: 3427-2929), 
que aconteceu no início de 2006, quando 
meus filhos ainda eram pequenos. João 
tinha 3 anos e Gabriel, apenas 1 aninho. 

Foi um momento muito especial, ao 
mesmo tempo difícil, mas hoje olho para 
trás e vejo que não faria nada diferente e 
que escolhi o caminho certo. A Benetton 
é uma empresa reconhecida e respeitada 
e isso me fez querer ir além, tanto é que 
no ano de 2011 inaugurei nossa filial na 
cidade de Mongaguá (Av. Marina, nº 705, 
Centro de Mongaguá - tel: 3448-5175). 

• Pretende expandir a Farmácia para 
outras localizações?

Penso que manter hoje o que tenho, o 
que já é uma missão que exige muito. O 
que faço é de extrema responsabilidade e 
gosto de estar presente e acompanhar todo 
o funcionamento, tanto das lojas como 
do site (www.farmaciabenetton.com.
br). Este ano reformamos nossa matriz, 
ampliando laboratórios e melhorando o 
setor de atendimento ao cliente. Sempre 
existe a vontade de expandir, porém, com 
a atual situação política e financeira brasi-
leira, acredito que seja melhor esperar. O 
melhor momento será quando o mercado 
entrar em equilíbrio, portanto, não tenho 
nada previsto para o próximo ano. 

• Quais são os principais produtos 
oferecidos pela Farmácia?

Manipulamos fórmulas alopáticas e 
homeopáticas e temos produtos naturais 
para dietas especiais como: diet, light, 
vegetarianos e atletas. Trabalhamos 
com ativos de qualidade comprovada e 
autorizadas pela ANVISA. Nossa equipe 
conta hoje com equipamentos de última 
geração, os mesmos usados na indústria 

Drª. Patricia Benetton, da Benetton 
Farmácia & Manipulação
é a Entrevistada do Mês

Formada em Farmácia e pós graduada em Farmacologia Clínica, Drª. Patricia 
M. Benetton administra a Benetton Farmácia & Manipulação, um empreendi-
mento de grande sucesso, especializado em manipulação de fórmulas alopáticas 
e homeopáticas, que também oferece grande variedade de produtos naturais para 
dietas especiais, com sede em Itanhaém e filial em Mongaguá.

Após trabalhar no almoxarifado da Prefeitura, onde implantou um projeto 
dentro do antigo Hospital Municipal, o qual voltava-se a geração de menos 
desperdícios e economia para o Cidade, Drª. Patricia, percebendo a abertura 
no nicho de mercado da área da saúde, decidiu deixar o funcionalismo público 
para estudar e poder abrir seu próprio negócio.

Confira nessa Entrevista do Mês, sua história de sucesso.

Todos os cursos que faço atualmente 
estão voltados para saúde, bem-estar 
e qualidade de vida. Penso que para 
termos a tão sonhada longevidade 
saudável é imprescindível a mudança 
de hábitos alimentares, deixar de fumar, 
beber com moderação, colocar o corpo 
em movimento e principalmente ter 
uma vida social com amigos e a família. 

• Acredita que Itanhaém possui 
potencial de desenvolvimento co-
mercial?

A cidade passa por uma transforma-
ção de crescimento, visto este ”boom” 
imobiliário, a chegada de novos empre-
endedores no setor alimentar, gerando 
empregos, movimentando o comércio e 
até nossas ruas. A cidade tem potencial 
para crescer principalmente no turismo, 
já que a cidade é linda e tem um poten-
cial incrível para prática de esportes. 
Podemos dizer que somos privilegiados 
por morar aqui e ver esse mar, os rios e 
a história do Brasil tão presentes.

• Qual a sua avaliação sobre a atu-
ação da Associação Comercial de 
Itanhaém?

A ACAI vem cumprindo seu im-
portantíssimo papel, que é o de repre-
sentar o comércio, estreitando laços 
com órgãos competentes, colaborando 
com o desenvolvimento do setor co-
mercial e do município como um todo, 
através de parcerias e sendo a voz e 
olhos dos empresários e comerciantes.




