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Ampliação da sede, com criação de nova sala e acessibilidade; participação em feiras, eventos, congressos e audiências;
realização de dezenas de palestras, cursos, workshops e excursões; várias parcerias com instituições de ensino,

visando a qualificação da mão de obra da Cidade; desenvolvimento de novos canais de comunicações com
associados e comerciantes da região; além de diversas ações em cumprimento de seu papel

representativo, em benefício dos empresários locais.
Confira na Retrospectiva, as principais realizações da ACAI no ano de 2014. Página 6
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E mais uma vez chegamos 
ao final do ano e a grande 
temporada de férias e de 
verão. Dezembro é mês de 
fechar o balanço do ano e de 
reflexão das ações dos nossos 
últimos meses, onde podemos 
ver o que deu certo e o que 
precisa ser melhorado.

Podemos dizer que neste 
meu primeiro ano à frente da 
diretoria da ACAI, passamos 
por muitas mudanças e con-
quistas. Você poderá conferir 
as principais delas em nossa 
Retrospectiva (na pág. 06), 
mas gostaria de destacar um 
tema, do qual venho discu-
tindo desde minha primeira 
“Palavra do Presidente” neste 
jornal: as ações em prol do 
desenvolvimento do comér-
cio local e qualificação de 
mão de obra da cidade.

Em 2014 tivemos a Copa 
do Mundo, que trouxe es-
perança de aquecimento no 
comércio, mas que foi de-
cepcionante para todos, tanto 
com o resultado da Seleção 
Brasileira quanto no que se 
refere a economia. Por outro 
lado, a economia itanhaense 
cresceu muito em 2014, com 
a vinda de vários novos em-
preendimentos à Cidade, e 

até mesmo por conta da falta 
d’água na Capital, que já vem 
trazendo movimento aos finais 
de semana e que promete atrair 
muitos turistas durante as festas 
de final de ano.

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

MUITAS AÇÕES E BOAS
PERSPECTIVAS PARA O FUTURO

Hoje temos um comércio 
dinâmico, novas lojas, valo-
rização imobiliária e muitas 
oportunidades para o empre-
endedor e para o profissional 
qualificado. A ACAI, pensando 
na necessidade de acompanhar 
esse crescimento, fez ao longo 
do ano, muitas parcerias que 
resultaram em palestras, cursos, 
workshops e excursões à feiras, 
bem como com parceria com o 
Poder Público, de forma a levar 
ao comerciante e empresário 
local, capacitações e aprendi-
zados, tanto a ele quanto a seus 
funcionários.

Filiado à ACAI desde 23/06/10
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Acredito que nossa dire-
toria cumpriu muito bem o 
seu papel ao longo de 2014, 
que é o de representar a clas-
se empresarial local perante 
a sociedade e disponibilizar 
serviços que contribuam 
com seu crescimento, e pro-
va da confiança e credibili-
dade que recebemos nesses 
últimos meses está em nosso 
quadro associativo, que 
cresce mês a mês.

Acredito também que Ita-
nhaém tem muito a crescer e 
no que depender dos empre-
sários locais e de nossa As-
sociação Comercial, em par-
ceria com o Poder Público, 
que sempre esteve de portas 
abertas, será um crescimento 
sólido e constante.

Encerro a ano agradecen-
do a confiança de todos e 
desejando um 2015 de muito 
sucesso a todos!

“Acredito que nossa
diretoria cumpriu muito

bem o seu papel ao longo
de 2014, que é o de
representar a classe

empresarial local perante
a sociedade e disponibilizar 

serviços que contribuam
com seu crescimento.”
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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.

Festival Gastronômico Sabor de SP
No dia 10 de novembro o Programa 

Empreender da ACAI marcou presença 
na última etapa da 13ª edição do Festival 
Gastronômico Sabor de São Paulo, onde 
dois pratos vencedores, dentre os 10 parti-
cipantes, foram de restaurantes de Itanhaém: 
Restaurante Taberna Baska, que participa 
do Empreender, com Boquerones e Casa da 
Sogra, com Costela na Folha de Bananeira.

E nos dias 22 e 23 de novembro, a 
Baska e a Casa da Sogra estiveram apre-
sentando seus pratos no Parque Villa Lo-

bos, em São Paulo, na final do Festival, 
onde também estiveram reunidos os mais 
de 60 pratos típicos de cidades do Estado 
de São Paulo, com toda a diversidade de 
cada região, a preços populares.

Panexpo 2014
O Missão Empresarial do Sebrae e o 

Empreender da ACAI levaram, no dia 13 
de novembro, empresários do ramo de 
panificação e alimentação fora do lar, à 
2ª Feira Internacional Panexpo 2014, que 
foi realizado no Centro de Convenções 
Vera Cruz, em São Bernardo do Campo.

Palestra Organize o Caixa
No dia 13 de novembro, foi realizada, 

através de uma parceria entre o Sebrae e o 
Empreender, a palestra “Organize o caixa 
de sua empresa e não perca dinheiro”, 
pelo palestrante Ricardo Curado, que 
reuniu dezenas de comerciantes na ACAI.

Programa Alimentos Seguros - PAS
Através de uma parceria entre o Em-

preender e o Sebrae, os comerciantes do 
ramo de alimentação fora do lar estão 
tendo a oportunidade de participar do 
PAS, que trata-se de treinamentos teóricos 
e consultorias individuais, visando orien-
tar sobre ações preventivas, para evitar a 
contaminação dos alimentos, desde o seu 
plantio até a mesa do consumidor.

Congresso da FACESP
O Empreender da ACAI também 

marcou presença no XV Congresso da 
FACESP, em Águas de Lindóia, onde 
aconteceu o 12º Encontro Estadual do 
Empreender. No evento foram realizadas 
palestras e debates sobre a Evolução do 
Empreender no Estado de São Paulo, 
Empreender no Desenvolvimento de 
Parcerias Estratégicas, Rodada de Troca 
de Experiências, dentre outras, contando 
com a participação de representantes de 
Associações de todo o Estado.

Segundo a Agente de Desenvolvi-
mento, Erika Francetto, foi uma expe-
riência muito proveitosa. “Pudemos 
realizar trocas de experiências, além de 
debater sobre os problemas e as soluções 
encontradas em outras Associações. 
Também tivemos a oportunidade de 
ver a importância do Empreender no 
desenvolvimento das Associações e dos 
comércios onde o Programa vem sendo 
empregado. Foi muito produtivo e grati-
ficante participar desse evento.”
Confira mais sobre o evento na pág. 07.

“Se queres prever
o futuro, estuda

o passado.”
- Confúcio

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

do CORECON do Litoral Su))

PLANEJANDO RESULTADO 
SATISFATÓRIO PARA 2015

O planejamento futuro de qual-
quer empresa, requer uma análise 
do passado, a fim de identificar 
quais erros foram cometidos ou 
quais resultados podem ser melho-
rados. Lembremos que resultados 
diferentes, só serão alcançados com 
ações diferentes. Por isso, ao defi-
nir metas de melhoria, para 2015, 
é fundamental definir estratégias 
que garantirão a consecução dos 
resultados desejados.

Agora é um bom momento para 
avaliar os resultados obtidos e traçar 
objetivos factíveis para o próximo 
ano. Toda empresa, seja ela qual for, 
é um microssistema conectado a vá-
rios outros, menores ou maiores, que 
por sua vez, dependem do macros-
sistema econômico, que engloba go-
vernos, concorrentes, fornecedores, 
leis etc. Portanto, a identificação dos 
fatores críticos de sucesso, por  parte 
de cada empresa, é fundamental para 
entender onde ocorreram falhas e 
como elas influenciaram e influen-
ciarão, nos seus 
resu l tados .  Em 
geral, os empre-
sários conhecem, 
pouco ou muito, 
quais são seus fa-
tores críticos de 
sucesso, porém, 
não possuem tem-
po ou disposição 
ou pessoal qualificado, para elabo-
rarem estratégias que ajudem suas 
empresas a superarem os obstáculos 
e atingirem melhores desempenhos.

O uso de indicadores econômicos 
e financeiros relevantes, auxiliam 
na identificação de falhas e quais as 
principais oportunidades de melho-
rias. Por exemplo, suponhamos que 
uma empresa enfrente problemas de 
caixa, ou seja, não consiga cumprir 
seus compromissos financeiros. Uma 
alternativa válida, seria calcular 
o seu ciclo operacional, a fim de 
determinar o seu ciclo financeiro. 
Assim, ela identificaria seus prazos 
médios de recebimento, de paga-
mento e de estocagem. Com essas 
informações, em mãos, ela poderá 
adotar estratégias que melhorem seu 
ciclo financeiro. Existem dezenas de 
indicadores ou índices à disposição 
das empresas, para que elas possam 
mensurar os seus desempenhos ope-
racional e financeiro. Porém, não 
basta conhecer o desempenho de sua 
própria empresa. Faz-se necessário 
compará-lo com as demais empre-

sas de seu ramo de atividade, para 
que se aquilate, em que aspectos, 
ela está abaixo ou acima da média 
existente. É bom lembrar que resul-
tados diferentes só serão alcançados 
com ações diferentes. Por isso, ao 
definir metas de melhorias, para o 
próximo ano, é fundamental que se 
estabeleçam metas factíveis.

Comece com poucas metas, se 
for a sua primeira vez que estiver 
planejando. E, vá aumentando-as, 
para os próximos anos, à medida 
que sua empresa for evoluindo na 
consecução de seus objetivos.

Um fato muito importante em 
qualquer meta é que precisamos 
estar conectados, emocionalmente, 
a ela. Essa conexão emocional, nada 
mais é que pensar todos os dias nela, 
procurando, não só, verificar se a 

estamos alcançan-
do mas, também, 
ajustando-a e fa-
zendo as corre-
ções necessárias. 
Um exemplo de 
meta a ser atin-
gida, pode ser es-
tabelecer um au-
mento percentual 

do lucro, para o próximo exercício 
social. Como o lucro desejado é uma 
meta desdobrável mensalmente, 
teremos condições de corrigirmos 
e ajustarmos nossas ações, nesse 
sentido, a tempo e a hora.

No caso de metas financeiras, 
deve-se partir de um orçamento de 
caixa bem fundamentado. A base para 
elaborar um orçamento financeiro, 
é a receita anual esperada. Assim, 
ao acompanhar o desempenho das 
vendas, sejam elas, diárias, semanais, 
mensais, trimestrais ou semestrais, o 
empresário perceberá se está atingin-
do, ou não, a sua meta.

Evidentemente, o orçamento 
de caixa é apenas um instrumento 
gerencial, entre vários outros. O 
que está se querendo aqui, é alertar 
sobre a necessidade básica de se 
estabelecer metas para se ter uma 
orientação a ser seguida, ajustada 
e obtida. E, o momento certo, é 
agora, antes do início do próximo 
ano. Bom planejamento para todos 
e um Próspero 2015, e que nossos 
associados superem suas metas!!!
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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 Consultora 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.

FEIRA

 “Feira do Empreendedor” do Sebrae
está com as inscrições abertas

Já estão abertas as inscrições para a 
quarta edição da Feira do Empreende-
dor do SEBRAE-SP, que ocorrerá de 7 
a 10 de fevereiro de 2015, no Pavilhão 
de Exposições do Anhembi, reunindo 
expositores e consultores em uma opor-
tunidade única de fazer novos negócios 
e se atualizar empresarialmente.

A Feira, que a partir de 2015 deixa 
de ser bienal para tornar-se anual, re-
cebeu na sua última edição no início 
deste ano a visita de 82 mil pessoas: 
50% a mais do que na edição anterior, 
em 2012, quando 55 mil visitantes 
passaram pelo local. A expectativa é 
de receber em 2015, 85 mil visitantes 
e 400 expositores.

A Feira do Empreendedor oferece aos 

CONTABILIDADE FAROL
“A ACAI representa para a Contabilidade 

Farol, um elo de relacionamento com a socieda-
de empresarial de Itanhaém, bem como de toda 
a comunidade.  Desta forma, aderir ao quadro 
de associados é mais um passo na consolidação 
das oportunidades que certamente surgirão. 

Pessoalmente, acredito poder contribuir 
com minha diligência, na busca de melho-
rias e expansão da atuação da ACAI.  Atu-
almente, partícipei do CONSEG e estou 
disposto a assumir outras tarefas na entida-

de. Aproveitando 
minhas experiên-
cias como diretor 
de entidades de 
classe, pretendo 
aproximar a ACAI 
de outros órgãos, 
visando trazer be-
nefícios aos asso-
ciados e para a co-
munidade local.”
- Silvio dos Santos

JULIANA IMÓVEIS

“Montamos a Imobiliária há 8 anos e desde 
o começo somos associados ACAI, que sempre 
nos deu suporte no que precisamos, quer seja em 
pesquisas ou atendimento. 

Achamos, sinceramente, muito importante 
para o desenvolvimento da cidade, o papel que 
uma Associação Comercial realiza. Gostarí-
amos de sugerir mais ações que envolvam o 
setor imobiliário, criando conhecimento, par-
cerias e ética entre os colegas do ramo, para 
que possamos todos nos manter no mercado e 
crescermos mais na cidade.”
- Juliana Barbosa Mendes e Maria Lima Barbosa

Esclarecimentos de dúvidas,
reclamações e sugestões, e para 

participar desta coluna, entre em 
contato com nossa Consultora

Empresarial, Millena Bella pelo 
Tel: 7805-1132 ou 3426-2000.

E-mail: millenaconsultora.acai@gmail.com

“VOZ DO ASSOCIADO”

GM SOFTWARE
“A cidade vem crescendo nos últimos anos 

e vai crescer muito mais. Existem novos in-
vestimentos chegando e com isso a vejo uma 
grande oportunidade de contribuir com esse 
desenvolvimento, com a implantação do meu 
sistema de gestão comercial, que é personali-
zado para qualquer ramo de atividade.

Fazendo pesquisa de mercado  notei que os 
comerciantes mais antigos contratam empresas de 

software de fora, gerando 
assim maiores custos.

Espero, como as-
sociado ACAI, que os 
empresários saibam 
que existe uma empre-
sa local de software de 
gestão de negócios de 
qualidade.”

-João Gabriel Martins de Brito

empresários, 
ou potenciais 
empresários, 
oportunidades 
para incremen-
tar um negócio 
já existente ou a abertura de um novo ne-
gócio. Para o visitante, há ainda a oportuni-
dade de receber consultorias individuais e 
coletivas, acompanhar palestras, conhecer 
tendências, abrir sua empresa como MEI 
(Microempreendedor Individual), além de 
obter informações sobre microcrédito, e 
orientações referentes à abertura e melho-
ria na gestão do negócio próprio. 

Interessados em participar
devem reservar sua vaga

na ACAI, pelo tel: 3426-2000.

A diretoria da ACAI deseja a todos 
os amigos e associados um Feliz 
Natal e um novo ano repleto de

conquistas, felicidade, paz
e saúde, e que juntos
possamos concretizar
todos nossos sonhos.

FELIZ NATAL
E PRÓSPERO 2015!

COMÉRCIO FORTE PODE MAIS!
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Agora, ao fazer as compras de Natal 
no comércio local é possível concorrer a 
diversos prêmios, dentre eles uma viagem 
de cruzeiro marítimo, através da Campa-
nha Natal dos Sonhos. Esta é uma ação 
realizada pela Associação Comercial de 
Itanhaém - ACAI em parceria com Aline 
Cruz Comunicação, Marketing e Projetos 
que teve início no dia 20 de novembro e 
será encerrada no dia 26 de dezembro.

A Campanha trata-se de uma ação 
entre os comércios participantes, no qual 
são distribuídos aos clientes, cupons que 
valem prêmios, tais como a viagem de 
cruzeiro, TV, ar condicionado, smartpho-
ne, bicicleta, dentre outros, através de um 

Participe do “Natal dos Sonhos”
e concorra a um cruzeiro marítimo

PROMOÇÃO

sorteio, que será realizado na Praça Nar-
ciso de Andrade, no Centro de Itanhaém, 
no dia 27 de dezembro, a partir das 10h.
Apoiadores: CVC, Gráfica Belas Artes, Pão 
de Queijo do Naldinho, Auto Peças 3G, 
Quiosque do Praião e Claus Cabeleireiro.
Confira o regulamento no site da ACAI:
www.acai-itanhaem.com.br/natal-sonhos

NOME
Summer Modas
Dueda Games

Kativa Roupas e Acessórios
Adega Vitória

Kyooday Auto Peças 
Eletromóveis
Lojas Celda

Restaurante Oshiro
Lucx Plusize

Casa São Jorge
Madeireira Mesquita

Erik’s Bike
NC Jóias

Elétrica Ramiro
WB Celulares
Auto Peças 3G

Restaurante Tia Lena
Auto Posto Saveiros
Madeireira São Jorge

Bazar J Guerreiro
D’ Lucas Modas

Gráfica Belas Artes
Marmoraria Romarco

Sport Bike Mania
Santa Praia Calçados

Farmais Gaivotas
Embalamais

Casa de Tintas Belas Artes
Lurd’s Magazine

Avicultura Bom Pastor
Ótica Itanhaém

Ello Móveis
Free Style Confecções
Restaurante Calipso

Summer Multi Modas
Dalila Roupas e Calçados

Lurd’s Magazine
Ana Paula Perfumaria

Gaivotas Mat. para Const.
Clinica Veterinária Belas Artes

Madeireira Caeté
Hermes Bali Moda Praia

Costa Maré
Pousada D’ibiza
New Star Modas

Quiosque do Praião
Creativité Salão de Beleza

JR Auto Peças
Ita Tubão

ENDEREÇO
Av. Hary Forsel, 518

Rua Cunha Moreira, 33
Av. Hary Forsell, 1410

Rua José Batista Campos, 783
Rua José Ernesto Bechelli, 1637

Av. Pedro de Toledo, 17
Av. José B. Campos

Av. Rui Barbosa, 834
Avenida Rui Barbosa, 72
Av. Whashington Luiz, 50

Av. Marginal, 2255
Av. Flácides Ferreira, loja 2, 934

Rua João Mariano, 73
Rua Antônio Olívio de Araújo, 46

Av. Rui Barbosa, 73, loja 01
Rua Abílio Simões, 1127
Av. João Batista Leal, 665
Av. Flácides Ferreira, 1350

Rua Antônio José Pedrosa, 12241
Av. Pedro de Toledo, 39
Rua Cunha Moreira, 110
R. Almeida Júnior, 211

Av. Prof. Vicente Caetano, 2250/2280
Rua dos Fundadores, 629
Rua Joaquim Meira, 116

Av. Flácides Ferreiras, 1218
Rua Cunha Moreira, 48
Av. Rui Barbosa, 418

Av. Almeida Júnior, 166
Av. Flácides Ferreira, 800

Av. Pedro de Toledo, 51, loja 02
Rua João Mariano Ferreira, 66

Rua Alberto Simões, 627
Praça Carlos Botelho, 201

Av. Rui Barbosa, 630
Rua Cunha Moreira, 62

Av. José Batista Campos, 686
Rua Cunha Moreira, 16

Av. Flácides F., 1251, loja 01 e 02
Rua dos Fundadores,599

Av. Prof. Vicente C. de Lima, 920
Rua João Pedro Orsi, 45

Avenida Flácides Ferreira, 1422
Rua Rio Grande do Norte, 977

Rua Otacílio Dantas, 351
Rua Prof. Vicente C. de Lima, 910
Rua Cunha Moreira, 48 1º andar

Rua Maranata, 122, Jardim Sabauna
Av. José G. Iglesis, 256, Jd. Fazendinha

TELEFONE
3426-4248
3426-9258
3427-6376
3426-8051
3422-6500
3422-1192
3422-2945
3427-6363
3426-6121
3422-5142
3426-2079
3429-2436
3427-7726
3422-5751
3422-1105
3422-1937
3422-2185
3429-3732
3429-2299
3426-9350
3427-5918
3422-5097
3422-4551
3422-3260
3427-6469
3429-1138
3422-5957
3422-6227
3427-2864
3429-1428
3422-1213
3426-5335
3426-8533
3426-4745
3422-5324
3426-3973
3422-3805

-----
3429-3555
3422-5686
3426-4000
3427-7613
3429-1113
3425-1632
3422-1699
3422-4326
3426-7334
3422-6200
3422-2297

COMÉRCIOS PARTICIPANTES:

Preparativos para a Temporada de
Verão são discutidos na Prefeitura

INFRAESTRUTURA

Visando realizar uma ação con-
junta de equipes da Prefeitura e de 
outros setores como Polícia Mili-
tar e Corpo de Bombeiros, além das 
empresas concessionárias de água e 
energia elétrica, foi realizada no dia 
11 de novembro, no Paço Municipal, 
uma reunião com os representantes 
de todos os segmentos, onde tam-
bém esteve presente o presidente da 
ACAI, Marcelo Zanirato, para deta-
lhar as ações previstas para o verão 
2014/2015, em Itanhaém.

Serviços Públicos
Segundo o prefeito Marco Auré-

lio Gomes, a Prefeitura irá ampliar o 
quadro de funcionários nos serviços 
de limpeza pública e saúde, já que a 
expectativa é de receber cerca de 400 
mil visitantes na Cidade.

Segurança
De acordo com a Polícia Militar, o 

reforço na segurança será de 110 poli-
cias a partir de dezembro. A Polícia Ci-
vil terá um reforço de 10 policiais entre 
delegados e investigadores.

O efetivo do Corpo de Bombei-
ros Salvamar Paulista também será 
ampliado, sendo contratados 45 fun-
cionários temporários pela Prefei-
tura e 90 pelo Estado. O 6º GB do 
Corpo de Bombeiros também rece-
berá um novo caminhão para com-
bater incêndio, além de uma viatura 
de resgate e reforço no número de 
bombeiros.

Água e Luz

O gerente da companhia de abasteci-
mento de água (Sabesp), Fernando Ven-
tura Doveri, explicou que foi realizada 
uma obra com 6 km de rede no Jardim 
Coronel que irá reforçar no abasteci-
mento de água. 

A empresa concessionária de forne-
cimento de energia elétrica, Elektro, ga-
rantiu que não haverá falta de energia. 
Foram instalados religadores automáti-
cos na rede elétrica da Cidade.

Comércio
Na oportunidade, o presidente da 

ACAI, Marcelo Zanirato, solicitou 
atenção especial junto a fiscalização do 
comércio, visando coibir ações de co-
mércio ambulante ilegal na Cidade.

O presidente também falou sobre 
a importância dos comerciantes reali-
zarem a separação do lixo reciclável, 
que é maior nesta época do ano e que 
pode ser encaminhado à Coopersolre-
ciclando de Itanhaém (tel: 3427-6470), 
colaborando assim, tanto com a coleta 
municipal quanto com as famílias co-
operativadas e com o meio ambiente.

Marcelo também falou sobre a 
perspectiva de termos uma das me-
lhores temporadas dos últimos anos 
para o comércio local. “Já estamos 
recebendo muitos visitantes por conta 
da falta de água na Capital. Acredito 
que este movimento será intensificado 
com as férias escolares e que teremos 
um grande aquecimento no comércio. 
O empresariado local está se prepa-
rando para atender bem a essa deman-
da, que promete ser a maior dos últi-
mos tempos”.

Filiado à ACAI desde 20/07/2005
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Confira quais foram as principais ações empregadas na ACAI desde o começo do ano
Retrospectiva 2014

Janeiro
No começo de 2014, Marcelo 

Zanirato assumiu a presidência da 
ACAI e juntamente com sua dire-
toria, deu início à mudanças estru-
turais na Associação Comercial. A 
ACAI passou por reforma em sua 
fachada, reestruturação das salas de 
atendimento e criação de nova sala 
para consulta ao SCPC e suporte em-
presarial, com rampa de acesso para 
portadores de deficiência motora e/
ou mobilidade reduzida.

Fevereiro
Em fevereiro a ACAI esteve presen-

te na Feira do Empreendedor do Sebrae, 
em São Paulo e realizou, no bairro do 
Gaivota, o primeiro Encontro Regional, 
que visou tratar sobre assuntos relacio-
nados ao setor comercial local, fortale-
cendo o elo entre a ACAI e os comer-
ciantes do bairro.

A ACAI também firmou parcerias 
com representantes de instituições desen-
volvedoras de cursos técnicos como SE-
NAC, CETPI, ETEC e FAITA/UNIDEZ, 
visando a qualificação da mão de obra na 
Cidade e, consequentemente, contribuir 
para o desenvolvimento da Região.

Março
Com o objetivo de apresentar o 

Plano Estratégico de Ações da nova 
diretoria da ACAI, para o Biênio 
2014/2015, além de inaugurar a nova 
sala de SCPC com suporte empresa-
rial, foi realizado em março, um co-
quetel Festivo da Diretoria, que reu-
niu muitos comerciantes e diversas 
autoridades locais.

A ACAI também marcou presença 
em uma audiência sobre petróleo e gás 
realizada em Santos, onde foi discutido 
o potencial do pré-sal.

Abril
Foi dado início ao Programa Empre-

ender na ACAI, através da Agente de 
Desenvolvimento, Érika Francetto, que 
vem trabalhando desde então com gru-
pos setoriais de alimentação fora do lar, 
hotelaria e oficinas mecânicas.

A diretoria esteve presente no 1º Fórum 
Nacional CACB Mil, realizado em Brasí-
lia-DF, onde teve a oportunidade de discutir 
com deputados federais sobre o processo de 
concessão do Aeroporto de Itanhaém.

E a ACAI lançou a TVACAI no You-
tube (/TVACAI) e passou a disponibilizar 
o Guia de Convênios, atualizado mensal-
mente, com descontos para associados, no 
site oficial (www.acai-itanhaem.com.br).

Maio
Em maio, a ACAI reuniu por volta de 

500 convidados no Satélite Esporte Clube, 
para comemorar os 50 anos de atuação da 
Associação Comercial em Itanhaém. 

No mesmo mês, foi realizado na 
ACAI, um evento que celebrou a assina-
tura da Lei Geral (na qual a diretoria da 
Associação teve efetiva participação em 
sua elaboração) por parte da Prefeitura 
Municipal, que trouxe incentivos para mi-
cro e pequeno empresário de Itanhaém.

Junho
Já em junho, a ACAI levou 40 em-

presários de Itanhaém à Fispal Food 
Service, em uma parceria com o Sebrae. 

Ainda em junho, atendendo a reivin-
dicações de comerciantes da região cen-
tral de Itanhaém, solicitou ações preven-
tivas de segurança junto ao 29º Batalhão 
da Polícia Militar de Itanhaém durante 
os jogos da Copa do Mundo.

Julho
Visando aquecer a economia local, a 

ACAI trouxe para Itanhaém a “Semana do 
Desconto”, que foi uma realização da TV 
Tribuna em parceria com o Sindicato do 
Comércio Varejista da Baixada Santista, que 
teve grande sucesso no mês de setembro.

A ACAI também firmou parceria 
com o Sindicato de Hotéis, Restauran-
tes, Bares e Similares da Baixada San-
tista e Vale do Ribeira - SinHores, para 
a realização de capacitações na Cidade.

Agosto
Em agosto a ACAI abriu discussões 

com a GeoBrasilis sobre a importância do 
Aeroporto de Itanhaém e a construção da 
via “Parelheiros”, para o desenvolvimento 
da Região, além de realizar diversos cur-
sos e palestras, e promover visita à feiras 
internacionais em São Paulo.

Setembro
A ACAI colaborou com o retorno do 

funcionamento de farmácia em tempo in-
tegral, em Itanhaém. Também participou 
da Caravana da Simplificação, onde o 
ministro da Secretaria da Micro e Peque-
na Empresa, Guilherme Afif Domingos, 
apresentou as alterações da Nova Lei, que 
entrarão em vigor em janeiro de 2015.

Outubro
Em outubro a diretoria da ACAI formali-

zou a parceria com o SinHores e esteve reu-
nida com a secretária Municipal de Trânsito 
e Segurança e com a Polícia Militar, para 
solicitar uma ação especial na região Cen-
tral. Também foi criada uma parceria com 
a Coopersolreciclando de Itanhaém, com o 
objetivo de colaborar com o meio ambiente, 
bem como gerar renda aos cooperativados.

Novembro
Em novembro a ACAI esteve pre-

sente no XV Congresso da FACESP, 
onde recebeu do presidente da Facesp e 
da ACSP, Rogério Amato, uma home-
nagem pelos seus 50 anos de atuação 
em Itanhaém.

Dezembro
Diretoria da ACAI discutiu o novo 

“Plano de Ações” que será empregado 
ao longo de 2015.
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ACAI marca presença no XV Congresso da FACESP
e é homenageada pelos seus 50 anos de atuação em Itanhaém

REPRESENTATIVIDADE

O 15º Congresso da Federação das Asso-
ciações Comerciais do Estado de São Paulo 
(Facesp), em Águas de Lindoia, reuniu mais 
de mil integrantes das ACs e empresários de 
todo o Estado. Além de promover palestras 
e painéis com convidados especiais, a Fa-
cesp disponibilizou stands para apresentar 
ao público produtos voltados para os empre-
endedores: ACCredito, ACCertifica (certi-
ficado digital), ACCelular e plano de saúde 
para a pequena empresa.  

A ACAI esteve presente através dos di-
retores Marcelo Zanitaro (presidente), Ju-
liana Nobile Furlan (vice-presidente), Prof. 
André Olímpio (1º Tesoureiro), Rodrigo 
Munhoz (Depto. Jurídico), Marcia Baptista 
(gerente), Erika Francetto (agente de De-
senvolvimento do Programa Empreender) e 
Lindsey Obst Diniz (assessora de imprensa).

Durante a cerimônia de abertura do 
Congresso, que reuniu mais de 400 asso-
ciações de todo o Estado, o presidente da 
Facesp e da ACSP, Rogério Amato, fa-
lou sobre momentos importantes de 2014 
– como Copa e eleições – e sobre atuais 
contradições encontradas hoje no Brasil. 
Na sequência aconteceu a primeira pales-
tra, com o advogado tributarista, professor, 
escritor e jurista Ives Gandra Martins, que 
falou sobre a importância do Estado de São 
Paulo para a economia do país.

No dia também houveram os painéis 
mediados pela jornalista Silvia Poppovic, 
que abordaram o cenário e perspectivas 
para 2015, com Benjamin Steinbruch, di-
retor-presidente da CSN e do Grupo Vi-
cunha e vice-presidente da Fiesp, João 
Sampaio, que foi secretário de Agricultura 
e Abastecimento do Estado e vice-presi-

dente da Marfrig e Dorival Dourado, pre-
sidente da Boa Vista Serviços, além de 
debates sobre empreendedorismo como 
Luiza Helena Trajano, do Magazine Lui-
za, Chieko Aoki da Blue Tree Hotels e 
Ana Fontes da Virada Empreendedora.

Já o segundo dia, foi marcado pela pales-
tra do ministro da Secretaria da Micro e Pe-
quena Empresa, Guilherme Afif Domingos, 
que falou sobre ações do Ministério, norte-
adas pelo lema “pensar simples” e sobre a 
ampliação do Simples Nacional, aprovada 
por unanimidade pelo Congresso neste ano.

No painél do dia, representando o Litoral 
Paulista, Eliseu Braga Chagas, ex-presiden-
te da ACAI e vice-presidente da FACESP – 
RA05, falou sobre a importância da união 
entre as Associações Comercial em prol do 
desenvolvimento das regiões.

Homenagem
Em homenagem aos relevantes serviços 

prestados ao empreendedorismo em Ita-
nhaém, a ACAI recebeu no dia, das mãos de 
Rogério Amato, uma placa em homenagem 
aos seus 50 anos de atuação.

O presidente Marcelo Zanirato apro-
veitou o momento para parabenizar to-
dos os atuais diretores e funcionários da 
ACAI, bem como aos ex-presidentes, ex-
diretores e ex-funcionários, que fizeram 
parte dessa história de meio século de 
muitas conquistas. “Parabéns a todos que 
ajudaram a escrever essa história de su-
cesso. Foram 50 anos de muitas ações que 
toraram a ACAI o que ela é hoje, uma ins-
tituição sólida, transparente e honesta, que 
tem sua força reconhecida e respeitada em 
todos os setores da sociedade”.

Filiado à ACAI desde 04/10/1985

Rogério Amato (presidente da Facesp e da 
ACSP) na abertura do Congresso

Rodrigo Munhoz, Prof. André Olímpio, Marcelo Zanirato, Juliana Nobile e Marcia Baptista

Ives Gandra Martins (advogado tributarista, 
professor, escritor e jurista)

Rodrigo, Alencar Burti
(Presidente do Sebrae-SP) e Marcelo

Guilherme Afif Domingos (ministro da
Secretaria da Micro e Pequena Empresa)

Eliseu Braga Chagas (vice-presidente da 
FACESP - RA05) e Silvia Poppovic

Eliseu, Marcelo e Roberto Clemente Santini 
(presidente da Associação de Santos)

Luiza Trajano (Magazine Luiza) e Chieko
Aoki (Blue Tree Hotels)
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ACONTECEU

No dia 15 de novembro, o Clube Náutico de Itanhaém foi palco da segun-
da etapa do ranking ABW do Campeonato Paulista de Wakeboard 2014, que 
reuniu em Itanhaém os melhores atletas do Brasil para a disputa. E evento 
foi uma realização da PROrg e da Associação Brasileira de Wakeboard com o 
apoio da ACAI e Prefeitura Municipal de Itanhaém. Confira todas as fotos do 
evento no Facebook da ACAI: www.facebook.com/acai.itanhaem.

CAMPEONATO PAULISTA DE WAKEBOARD 2014

Com o objetivo de informar sobre as novas normas do Sistema Público 
de Escrituração Digital - SPED, a ACAI, em uma parceria com o SESCON 
Baixada Santista, realizou uma palestra no dia 12 de novembro, que reuniu 
dezenas de contadores e comerciantes em geral.

O palestrante e presidente do SESCON Baixada Santista, José Sergio F. de 
Mattos, falou sobre a nova obrigação acessória das empresas brasileiras, que 
entrará em vigor a partir de janeiro de 2015 e que dispõe sobre a disponibi-
lização de informações por meio da SPED – EFD Fiscal e de dados relativos 
ao controle de produção e estoques. 

PALESTRA SOBRE SPED

HOMENAGEM AO EX-PRESIDENTE DA ACAI

Atendendo ao requerimento do ve-
reador João Rossmann, no dia 14 de 
novembro, o ex-presidente da ACAI e 
atual vice-prefeito de Itanhaém, José 
Roberto Pereira do Nascimento, foi 
homenageado com o título de “Cida-
dão Itanhaense” em razão dos rele-
vantes e marcantes serviços prestados 
em prol da Cidade. O título é o mais 
elevado reconhecimento às pessoas 
não naturais da cidade.

1ª FEIRA DE VINHOS QUALITY EMPÓRIO WINE

No dia 6 de novembro, o presidente da ACAI, Marcelo Zanirato e a diretora 
de eventos, Renata Zanirato, prestigiaram a 1ª Feira de Vinhos Quality Empório 
Wine, realizada na Quality Empório de Itanhaém (Av. Rui Barbosa, 308 – Centro). 
O evento contou com a presença de várias autoridades e comerciantes locais, que 
puderam degustar mais de quarenta rótulos de vinhos, queijos e embutidos.

NOVO EMPREENDIMENTO EM ITANHAÉM

No final do mês de novembro a cidade de Itanhaém passou a abrigar mais um 
grande empreendimento comercial, o Los Mexicanos Paleteria (Av. Rui Barbosa, 
247 – Centro, em frente a Drogaria São Paulo), que em sua inauguração recebeu a 
visita da vice-presidente da ACAI, Juliana Furlan.

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

Durante a última reunião mensal do 
ano do CONSEG - Conselho Comunitá-
rio de Segurança de Itanhaém, realizada 
na ACAI no dia 24 de setembro, os sete 
policiais que tiveram destaque em 2014 
foram homenageados. São eles: 1° Sgt. 
PM Miguel Galatro, Cb. PM José Clau-
dio Silva Gonçalves, Sd. PM Marcus 
Vinicius Lopes Geraldo, Sd. PM Rafael 
Soares de Oliveira, Sd. PM Everton dos 
Santos, Sr. Mário Alberto Augusto e Sr. 
José Ricardo Garcia Louzada.

A diretoria da ACAI parabeniza a to-
dos pelos relevantes serviços prestados 

a toda a população. 
A próxima reunião do CONSEG será 

realizada na ACAI, no dia 26 de janei-
ro, às 19 horas.

CONSEG HOMENAGEIA DESTAQUES DE 2014
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• PROGRAME-SE •
AGENDA DE EVENTOS DA ACAI

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 planeja-
mento, 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 microam-
biente; 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.

FEIRA DO EMPREENDEDOR 2015
DO SEBRAE-SP

Data: de 7 a 10 de fevereiro
Local: Pavilhão de Exposições do Anhembi - São Paulo-SP

Informações: A Feira do Empreendedor, que acontece há mais de 20 
anos em São Paulo, reúne expositores e consultores em uma oportuni-
dade única de fazer novos negócios e se atualizar empresarialmente. 

São mais de 140 edições do evento já realizadas em todo o Brasil, para 
um público visitante próximo a 2 milhões de empresários e potenciais 

empresários. É o maior encontro de empreendedorismo do mundo e uma 
ferramenta para o fomento e a geração de emprego e renda, contribuindo 

para o desenvolvimento socioeconômico local.
Informe-se e reserve já sua vaga pelo tel: 3426-2000.

Filiado à ACAI desde 29/09/1994

Filiado à ACAI desde 27/08/1991

Aceitamos
Cartões de Crédito

Filiado à ACAI desde 07/05/02

Filiado à ACAI desde 31/03/1986
Filiado à ACAI desde 18/03/2005

Agora você
também pode ler 
o InformACAI e o 

Guia de Convênios, 
com descontos 

para associados, 
pelo seu tablet ou 

celular.
Baixe e confira: 

www.acai-itanhaem.
com.br

REUNIÃO DO CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DE ITANHAÉM - CONSEG
Data: 26 de janeiro, 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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01
01
01
01
01
02
02
05
06
06
07
07
09
09
10
11
12
12
13
13
14
14
15
16
17
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
20
21
21
22
23
23
24
24
24
25
25
25
26
29
29
29

NOME

DOUGLAS DE ASSIS                        
ELISABETE SILVESTRE ALVES               
IRENE NUNES DE FREITAS                           
MARCO ANTONIO Z. S. CORREA                
NARCISO DA SILVA                        
MARCELO H. DOS SANTOS                    
MARGARIDA G. M. RIBEIRO                   
CARLOS R. DIAS DE SIQUEIRA          
MARIA DE FATIMA P. CORREA               
PATRICIA M. BENETTON              
FLAVIA BARROS GONCALVES                 
JOSE ROBERTO S. CARVALHO            
MARIA DO CARMO T. CASTRO                
RENATA C. DA SILVA CORREA         
JULIA D. BIASINI                        
MARTA A C SCIANNARELLA                  
FATIMA MARIA GALLO                      
MARCOS S. VASCONCELOS               
FABIO HENRIQUE S. FERRARI         
ROSELANI MARTINS                        
MILLY PAROLIS VITTI                     
SANDRO ROBERTO FERREIRA                 
HÉLIO H. RAMOS CAMARGO                  
JOSÉ ELIAS DA SILVA                     
RICARDO NAVARRO                         
ADRIANA B. DE A. BAPTISTA            
MARCOS DE SALES CARVALHO                
MARIA N. DOS SANTOS SILVA           
RENATO DINIZ C JUNIOR                   
RICARDO ALDINO NECCHI                   
ADRIANO RIBEIRO                         
CAETANO ROBERTO PESTANA                 
DIOGO M. DE ASSIS                       
IRWING IVANKIO                          
JOÃO NOBRE DE LIRA                      
ANDRE LUIZ DE C. A ALVES          
JOSÉ IVAN L. DE SOUZA                  
MARICY FERRAZZO                         
PAULO FLORIANO DO PRADO                 
JOÃO GONÇALVES CARVALHO                 
SWAMI SCORZA CHIECCO                    
ANTONIO C. SOTTO BARREIRO           
MARIA JOSÉ RIBEIRO                      
ROSELI FERREIRA SANTOS                  
CRISTIAN CALDAS ROCHA                   
EDITORA REGIONAL S/C LTDA               
JOSÉ ODAIR BATISTA ARAUJO               
FABIO HENRIQUE DE CARVALHO              
FLAVIA BONFIM GUERRA                    
PAULO ROBERTO S. DIAS              
TOSHIKO WATANABE TOYANA                 

EMPRESA

PARATI IMÓVEIS                                    
SUARÃO MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO                       
IRENE IMÓVEIS                                     
EÉETRICA RAMIRO                                   
VILA NOVA MAT. P/ CONSTRUÇÃO                 
ÉRIK’S BIKE                                        
MADEIREIRA SÃO JORGE                              
RENAT’S BIKES                                     
ÉRIK’S BIKE                                        
BENETTON FARMACIA E MANIP.                   
XUA PISCINAS                                      
JOSE ROBERTO S. CARVALHO                      
ANDRE OLÍMPIO M. DU C. CASTRO                 
CENTRO AUTOMOTIVO RC                              
CONTABILIDADE BORGES                              
MARMORARIA ROMARCO                                
HERING                                            
BASE CONSTRUÇÃO E CIA                             
BANCO DO BRASIL                                   
INSTITUTO CIEM                                    
BARRA PRAIA IMÓVEIS                               
SANDRO ROBERTO FERREIRA                           
HÉLIO H. RAMOS CAMARGO                      
JOSÉ ELIAS DA SILVA                               
PALÁCIO DAS EMBALAGENS                            
MAB MAR CORRETORA DE SEG.                      
APOENA BUSINESS CENTER                   
NEW STAR MODAS                                    
CENTRO AUTOMOTIVO RC                              
MAGAZINE MUNDIAL                                  
ARCRED CREDITO CONS. E FIN.             
LOJA DOS PORTÕES                                  
SISCOM                                            
CAPELINHA RESTAURANTE                             
COSTA SUL VEÍCULOS                                
ELLO MÓVEIS                                       
KASUAL MAGAZINE                                   
LEONI E SANTOS ADVOCACIA                
MERCADO PEDREIRA                                  
J CARVALHO AUTO SERVIÇOS                          
SWAMI SCORZA CHIECCO                              
FARMAIS GAIVOTA                                   
M. J. MARIA JOSÉ IMÓVEIS                          
GRÁFICA ITANHAÉM                                  
CJM ADM. DE BENS IMOBILÁRIOS                     
EDITORA REGIONAL                                  
CONTABILIDADE BORGES                              
ELETROMÓVEIS DECORAÇÕES                           
PAPELARIA OPÇÃO                                   
SIEMACO ITANHAEM E REGIÃO                         
LANCHONETE, PASTEL. E ADEGA                     
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aniversariantes

JL Alarmes
Av. Clara Martins Zwarg

Jd. Bopiranga – Tel: 3062-9942
 

Contabilidade Farol
Av. Carlos João Donner, 890

Jd. Grandesp – Tel: 98188-7595
 

Sacolão JR
Rua Pedro Américo, 332

Belas Artes – Tel: 3426-3876
 

Free Style
Confecção e Estamparia
Rua Alberto Simões, 627

Jd. Ivoty – Tel: 3426-8533
 

Eccont Assessoria
Contábil e Fiscal
Rua Alagoas, 294

Gaivota – Tel: 3429-1970
 

Mini Mercado Mineirinho
Rua Das Palmeiras, 570

Gaivota – Tel: 3429-2103

 JC Informática
Av. Peruíbe, 519

Praia do Sonho – Tel: 3426-9981
 

Nova Era
Intermediação Cartorária
Av. Rui Barbosa, 72 Lj.13
Centro – Tel: 3426-1772

 
AC Contábil

Av. Rui Barbosa, 72 LJ. 20
Centro – Tel: 3422-3947

 
Ita Indica

Publicidade e Propaganda
Rua André Ricardo Munhoz, 134
Praia do Sonho – Tel: 3427-2661

 
Vision Serviços

de Comunicação
Av. Rogê Ferreira, 5535

Jd. Suarão – Tel: 3424-4239

Praia Pizza
Rua Maria Antonia L. Leitão, 265 Lj.3

Jd. Ivoty – Tel: 3427-7272

ACAI PARABENIZA OS
ANIVERSARIANTES DE 

BOAS-VINDAS AOS NOVOS ASSOCIADOS

Filiado à ACAI desde 15/01/1992

Filiado à ACAI desde 24/06/1999

Fi
lia

do
 à
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A
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08
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00
4

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

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

DEZEMBRO
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entrevista do mês

crianças, quadra de bocha, lanchonete 
com videoke, e muito mais.

No Náutico também são realizados 
diversos campeonatos de futebol e nata-
ção, além do mais recente campeonato de 
wakeboard (leia na pág. 8), aulas de futebol 
com mais de 120 crianças e outras ativi-
dades que são realizadas ao longo do ano.

Durante minha gestão, também 
realizamos a adequação do Estatuto 
da entidade, que já possuía mais de 20 
anos, e nos preocupamos em manter uma 
gestão transparente, sempre publicando 
a prestação de contas. Aproveito para 
deixar aqui um agradecimento a todos 
os associados e parceiros diretores do 
Clube. Agradeço a todos por acreditar 
em nosso trabalho e a nossa diretoria, 
que está focada em escrever uma história 
de sucesso à frente do clube.

• Conte-nos sobre a parceria entre o 
clube e a ACAI.

Através dessa parceria, os associados 
da ACAI, ao se associarem ao Náutico, 
ganham 10% de desconto na mensalida-

• Você é nascido em Itanhaém?
Não, sou de São Paulo e vim para 

Itanhaém no ano de 1996, para traba-
lhar com meu irmão Eliezer, no quios-
que de praia, localizado no Cibratel. 
Depois dessa temporada, decidi não 
retornar à São Paulo. Veio o inverno e  
trabalhei de vigia, motorista, serviços 
gerais, entregador de revistas e insta-
lador de alarmes.

• Quando e como surgiu a ideia de 
montar uma imobiliária?

A ideia surgiu há 14 anos. Estava à 
procura de emprego quando passei em 
frente a imobiliária “Cortez Aguiar” e 
vi que tinha uma placa com oferta de 
trabalho. Isso foi no ano de 2000, quan-
do comecei a trabalhar nos segmentos 
imobiliários, na “Cortez Aguiar”, 
como assistente de obras e vendas. 
Posteriormente tirei meu CRECI e nos 
anos seguintes, com saída do senhor 
Cortez para vida pública, nasceu a 
“Jorge Penha Imóveis”.

Estar no setor  imóveis é realização 
de um sonho, onde tive  grande sucesso 
e fiz grandes amizades. Atualmente, a 
Jorge Penha Imobiliária possui dois 
endereços (Rua dos Fundadores, nº625, 
no Belas Artes, tel: 3426-9393 e na Av. 
Rui Barbosa, nº335, no Centro, tel: 
3422-1313).

• Itanhaém possui hoje muitas imo-
biliárias. Como vê atualmente o 
cenário desse segmento?

Houve um “boom” imobiliário há 4 
anos no país, mas em Itanhaém o setor 
ainda está bastante aquecido. A cidade 
atraiu  vários  investidores por  suas  
características,  devido à ser uma cida-
de litorânea, possuir boa localização, a 
100 km de  São Paulo, vias de acesso, 
com aeroporto e tudo mais, além de ser 
considerada uma cidade tranquila de 
se viver. Ou seja, temos muita oferta 
e muita procura, então o segmento 
imobiliário não tem do que se queixar.

• Como presidente do Conselho 

Municipal de Turismo – COMTUR, 
conte-nos as ações que estão sendo 
criadas para o desenvolvimento do 
turismo na Cidade.

Hoje o COMTUR conta com uma 
sede própria e participa ativamente de 
reuniões que tratam sobre decisões im-
portantes, como o planejamento para 
o Verão 2014/2015, na formatação das 
revitalizações de pontos turísticos, dentre 
outros assuntos que visam desenvolver o 
turismo a atrair visitante e, consequente-
mente, desenvolver a economia Cidade. O 
COMTUR é um agente importante, uma 
ponte de ligação entre o poder público e 
a sociedade, sempre visando ações em 
prol do crescimento do setor do turismo.

• Hoje você também está à frente 
da presidência do Clube Náutico de 
Itanhaém, que este ano completou 54 
anos de fundação.

Sim, o Náutico é um clube que fez 
parte de importantes momentos da 
história da Cidade, com passagem de 
vários  presidentes que tornaram-se pre-
feitos e vice-prefeitos de Itanhaém, que  
fizerem historia, além de ser o local de 
nascimento da ACAI, tendo sido a sede 
da primeira reunião, há 50 anos atrás.

Sou associado do clube há quase 15 
anos, então minha história com ele é de 
muito carinho. Minha família vive nesse 
clube como se fosse nossa casa. É um 
local para a família toda.

Primeiro fui diretor, depois conse-
lheiro, presidente do conselho, passando 
por todos os setores, até 2013, quando fui 
eleito presidente.

O Náutico passou há pouco por um 
investimento aproximado de 200 mil 
reais. Passou por reforma interna, deixou 
sua  contas em dia, além de fazermos vá-
rios  investimentos, como a nova secreta-
ria, que será inaugurada agora dia 19 de 
dezembro. Hoje oferece aos associados 
um ótimo campo de futebol e quadra de 
tênis com iluminação  nova, futebol de 
salão, academia, marina, espaço para 
pesca, piscinas, sauna, salão social para 
festividades e locação, espaço para as 

Jorge Penha, presidente do
COMTUR e do Clube Náutico de

Itanhaém é o Entrevistado do Mês
Jorge Penha é casado com Tatiana dos Santos Pereira, pai de Leonardo 

Henrique (15 anos), empresário, proprietário da Jorge Penha Imóveis e também 
atua como diretor social da ACAI e está presidente do Conselho Municipal de 
Turismo - COMTUR de Itanhaém e do Clube Náutico de Itanhaém.

Acredita que Itanhaém é a cidade da Baixada Santista que possui o maior 
potencial de crescimento e que ações que envolvam turismo e lazer, dois setores 
nos quais está atualmente envolvido, podem desenvolver os atrativos que a Ci-
dade já possui para conquistar mais visitantes e assim, aquecer a economia local.

Confira nessa Entrevista do Mês, um pouco
sobre sua história de atuação.

de à vista e podem desfrutar de todo o 
espaço e as atividades do clube.

• Sua participação na ACAI também 
é de longa data.

Sim, participo da diretoria da As-
sociação há 8 anos. Hoje estou na di-
retoria Social e suplente na Comissão 
de Sindicância.

• Como diretor da ACAI, qual a sua 
avaliação sobre a importância da 
atuação da Associação Comercial 
de Itanhaém?

A entidade é muito importante para 
o município. Ela tem o papel de atuar 
como defensora dos interesses dos 
comerciantes, fazendo a mediação 
entre o poder público e o empresaria-
do local. A ACAI vem cumprindo tão 
bem seu papel que hoje existem ex
-presidentes e ex-diretores em várias 
lideranças da Cidade, decidindo e re-
presentando papéis importantíssimos 
e isso só foi possível graças a força e 
credibilidade dessa entidade.




