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Assim como foi anunciado na Caravana da Simplificação, pelo Ministro da Secretaria da Micro e Pe-
quena Empresa, Guilherme Afif Domingos, no ano passado, entrou em vigor esse mês, as alterações na 
Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, onde os Microempreendedores Individuais - MEI ficam isentos 
de pagar diversas taxas, dentre elas, abertura, inscrição, funcionamento e encerramento.

 Visando colaborar ainda mais com o crescimento dos micro e pequenos empresários, a modificação 
também prevê a diminuição da carga tributária, facilitação do acesso ao mercado, ao crédito e à Justi-
ça,além da diminuição no prazo de abertura e encerramento das atividades. Confira na página 7.

Vania Bussotti, do
Marina Centro Óptico

conta sua história
na Entrevista do

Mês do InformACAI.

Feira do Empreendedor: 
Parceria entre Sebrae

e ACAI levam empresários 
à maior feira de

empreendedorismo do país.

“Natal dos Sonhos” agita 
comércio e realiza sorteio

de cruzeiro marítimo
pelo litoral do Rio

de Janeiro.
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Presidente da ACAI,
Marcelo Zanirato, faz

um balanço do ano que
passou e fala sobre o que 

esperar de 2015.
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Oficina Cultural de Dança 
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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)
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Iniciamos um novo ano, 
uma nova etapa, o início dos 
próximos 50 anos da ACAI, 
rumo ao centenário da Asso-
ciação Comercial.

Em 2014 foram muitas 
as realizações: demos conti-
nuidade à forte parceria com 
o Sebrae, com a realização 
de dezenas de palestras e 
workshops; fizemos novas 
parcerias com sindicato e 
entidades em cursos de capa-
citações para comerciantes 
e funcionários; levamos os 
empresários à feiras e à even-
tos; além de diversas outras 
ações, junto ao Poder Público, 
sempre visando cumprir com 
nosso Estatuto, onde diz que 
nossa missão é defender aos 
interesses do comércio local 
e colaborar para que o setor 
comecial possa crescer e se 
desenvolver.

Apesar do cenário mun-
dial  estar se mostrando 
pessimitas e que os temas 
“inflação” e “recessão” no 
Brasil estejam desaniman-
do muitos empresários, a 
Baixada Santista em geral, 
tendo Itanhaém em des-
taque, apresentou grande 
crescimento no comércio 
e prestação de serviços em 

2014. Estando esse crescimen-
to econômico muito ligado à 
indústria extrativa de petróleo 
e gás natural e na construção 
civil, tenho a esperança de 
que nossa Região continue, em 
2015, a chamar a atenção dos 
grandes empresários, não sen-
do muito diferente do que se 
encaminhava no ano passado.

Não podemos nos deixar 
abater com perspectivas eco-
nômicas negativas. Temos que 
continuar investindo em mão 
de obra qualificada e industria-
lização para nos mantermos 
competitivos. Teremos um ajus-
te nas contas públicas, com re-
percussão sobre o crescimento 
na economia, mas não podemos 
deixar de acreditar na nossa luta 

Marcelo Zanirato
Presidente da ACAI

PALAVRA DO PRESIDENTE

do dia-a-dia como empreen-
dedores e é pensando nisso 
que a ACAI continuará a sua 
luta, a sua missão.

A diretoria da ACAI, 
que está atuando há apenas 
um ano, já realizou muitas 
conquistas e, acreditando 
no potencial dos comer-
ciantes e empreendedores 
parceiros da Associação, 
bem como no potencial de 
crescimento de Itanhaém, 
com todos seus atrativos 
naturais e culturais, irá dar 
continuidade a esse trabalho 
com “força total”.

Precisamos estar prepa-
rados para as mudanças que 
estão por vir, nos preparan-
do, qualificando e desenvol-
vendo, nunca esquecendo de 
um grande ensinamento que 
diz que “são nas dificuldades 
que aparecem as grandes 
oportunidades” e no que 
depender da ACAI, não me-
diremos esforços para juntos 
crescermos cada vez mais.

Que todos empreendedo-
res, que lutam no dia-a-dia 
para oferecer aos clientes e 
ao município em geral o que 
temos de melhor, tenham 
um 2015 repleto de realiza-
ções e sucesso.

UMA ANÁLISE DE 2014 E O QUE
DEVEMOS ESPERAR PARA 2015

EXPEDIENTE

Filiado à ACAI desde 18/03/2005

Agora você
também pode ler o 

InformACAI e o Guia 
de Convênios, repleto 

de descontos, pelo 
seu tablet ou celular. 

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

ATENÇÃO ASSOCIADO!

InformACAI

Filiado à ACAI desde 24/06/1999



ADMINISTRAR O CAPITAL
DE GIRO EM TEMPORADA

A administração do capital de giro 
assume grande importância na atual 
conjuntura do mercado empresarial 
globalizado forçando o administrador 
a gerir, com mais eficiência, o capital 
de giro das micros e pequenas empre-
sas, por estar relacionado diretamente 
com o ciclo operacional e com o giro 
dos negócios, aumentando desta forma 
as chances de sobrevivência delas.

Itanhaém, por ser uma cidade tu-
rística, parcela significativa de suas 
empresas enfrentam uma sazonalidade 
de suas vendas. Isso implica em vender 
bem durante a temporada e pouco no 
restante do ano. Como administrar o seu 
capital de giro, com relativo sucesso, 
durante o ano todo?

É o que procuro 
demonstrar, neste 
artigo que, devido 
à sua importância e 
abrangência, abor-
do sua primeira par-
te, nesta edição.

O capital de giro 
dentro das empresas 
é um dos alicerces 
que as sustentam, 
pois é dele que se 
origina o ciclo operacional, ou seja, a 
necessidade de comprar mercadorias e 
materiais, estocar, vender e receber o 
dinheiro das vendas. O administrador 
deve dedicar boa parte de seu tempo no 
controle destes itens de curto prazo, que 
representam seu capital de giro e gran-
de parte do ativo total da sua empresa, 
o que exige um esforço maior do que 
aquele requerido pelo capital fixo. O ciclo 
operacional encontra-se nos itens circu-
lantes (ativos e passivos), necessários à 
sustentação das atividades operacionais 
da empresa, o que evidencia a importân-
cia de sua gestão de maneira coerente e 
ajustada ao negócio.

Assim, faz-se mister, a existência 
de planejamento financeiro adequado 
para o posicionamento da empresa 
no contexto do mercado globalizado 
com forte concorrência e com novas 
tendências de mercado, cada vez mais 
acirradas. O planejamento financeiro, 
portanto, torna-se fator chave na toma-
da de decisões para atenuar e entender 
os riscos, fazendo com que o retorno 
dos investimentos sejam maximizados 
e as oportunidades aproveitadas. Isso 
exige do administrador, diariamen-
te, um maior acompanhamento das 
influências externas e internas que 

agem sobre sua empresa, executando 
levantamentos, estudos e planeja-
mento com razoável precisão, junto 
aos cenários que se vislumbram em 
um futuro próximo, que diferenciem 
sua empresa no momento do enfren-
tamento das crises, fazendo com que 
ela saia fortalecida economicamente, 
podendo alcançar seus objetivos: a 
obtenção de lucro e a conquista de, 
cada vez, maior da fatia de mercado.

O planejamento financeiro, é de suma 
importância, mas a maioria das micro e 
pequenas empresas brasileiras sentem-
se impossibilitadas, quando se trata de 
reagirem rapidamente frente às mutações 
políticas, sociais, econômicas e tecnoló-

gicas que ocorrem 
constantemente no 
seu âmbito de atu-
ação. Este fato se 
deve, basicamente, 
a fatores, tais como, 
a instabilidade da 
demanda interna, o 
baixo poder aquisi-
tivo da população, 
a aversão ao risco 
por parte dos comer-
ciantes e aos planos 

econômicos. Ao mesmo tempo, grandes 
produtores internacionais estão despon-
tando no mercado, vencendo as barreiras 
internas de seus nichos, na busca de 
novos clientes, novas oportunidades, 
oferecendo produtos de alta qualidade a 
preços baixos.

O capital de giro baseia-se, em 
sua totalidade, no fluxo de caixa das 
empresas e, quando negligenciado, 
aumenta os índices de mortalidade 
precoce das empresas, principalmente 
as de micro, pequeno e médio portes, 
pois elas, na sua grande maioria, se 
preocupam em conhecer bem, apenas, 
a função técnica fim da empresa e, 
muitas vezes, esquecem da função 
administrativa, pois colocam funcio-
nários que desconhecem tais funções 
por presumir não ter grande impor-
tância para a vida da empresa. A falta 
de capital de giro representa 42% dos 
fechamentos das empresas de peque-
no e médio porte, contribuindo para 
o índice em que 49,4% das empresas 
encerraram as atividades com até dois 
anos de existência, 56,4% com até três 
anos e 59,9% não sobrevivem além 
dos quatro anos conforme relatório de 
pesquisa do SEBRAE (2013).

(Continua na próxima edição)

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

do CORECON do Litoral Sul)
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ACONTECEU

No dia 5 de dezembro, o CRECI - 
Conselho Regional de Corretores de 
Imóveis do Estado de São Paulo reali-
zou uma reunião na ACAI que contou 
com a presença de dezenas de correto-
res de imóveis de Itanhaém.

O evento foi realizado através de 
uma solicitação do presidente do CRE-
CI-SP, José Augusto Viana Neto e do 
vice-presidente Gilberto Yogui, com o 
objetivo de discutir sobre a legislação 
municipal no que se refere a colocação 
de placas de propaganda de locação e 
venda em imóveis da Cidade.

Segundo Viana, a legislação deve 
ser respeitada e será fiscalizada. “A não 
colocação de placas precisa ser vista 
como um fator positivo, já que faz com 
que os clientes se direcionem às imo-

CRECI REALIZA REUNIÃO NA ACAI

ATENDIMENTO AO TRABALHADOR

Visando intensificar o atendimento 
ao trabalhador, foi realizado no dia 6 de 
dezembro, no Posto de Atendimento ao 
Trabalhador – PAT, um plantão através 
da Secretaria de Relações do Trabalho, 
que contou com a participação da ACAI.

Além dos diversos espaços, como 
a Superintendência do Trabalho Arte-

biliárias para averiguar as propriedades 
disponíveis no mercado. O não cumpri-
mento da lei levará a punição, portanto, 
a lei deve ser respeitada por todos”.

Além do presidente e do vice-pre-
sidente do CRECI, também estiveram 
presentes no evento o delegado do 
CRECI e diretor da ACAI, Rogério 
de Almeida, o presidente da ACAI, 
Marcelo Zanirato, os também direto-
res da ACAI, Prof. André Olímpio, El-
bert Cervantes, Jorge Penha e Romeu 
Sciammarella, e os secretários munici-
pais, Eliseu Braga Chagas, Jorge Edu-
ardo dos Santos, Marcelo de Oliveira e 
Djalma da Silva Barros.

Confira todas as fotos do evento
no Facebook da ACAI:

www.facebook.com/acai.itanhaem.

sanal nas Comunidades (Sutaco), que 
é voltada aos artesões da Cidade, Ban-
co do Povo, atendimento para entrada 
no seguro-desemprego e confecção de 
carteira de trabalho, também estiveram 
disponíveis à população, através da 
ACAI, a consulta ao Serviço Central de 
Proteção ao Crédito (SCPC).

NATAL DAS CRIANÇAS

Dando continuidade a tradição, foi 
realizado no Clube Náutico, no dia 10 de 
dezembro, o “Natal das Crianças” reali-
zado pelo Rotary, Lions e Acacias, com 
o apoio da ACAI, que fez a alegria de 
dezenas de crianças atendidas pelo Cine, 
CMR e Projeto Cuidar.

InformACAI

“A experiência mostra
que, prevendo com

bastante antecedência
os passos a serem

dados, é possível agir
rapidamente, na hora

de executá-los”.
Cardeal Richelieu, 1585-1642

Como as empresas 
podem enfrentar a 

sazonalidade das vendas
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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

ACONTECEU

Dezenas de crianças estiveram 
presentes no Natal Solidário do 29º 
BPMI, realizado no dia 18 de dezem-
bro, que também contou com o apoio 
da ACAI.

Além de se divertir com diversas 
atividades, teatro, guloseimas e a 

NATAL SOLIDÁRIO DO 29º BPMI

tão aguardada visita do Papai Noel, 
as crianças também assistiram a de-
monstrações de cães adestrados da 
Polícia Militar.

Veja mais fotos do evento
no Facebook da ACAI:

www.facebook.com/acai.itanhaem.

O Ministério do Trabalho vem mos-
trando em toda mídia, em horário nobre, 
diversos exemplos de acidentes de traba-
lho tanto na indústria como no comércio.

De acordo com dados da Organiza-
ção Internacional do Trabalho (OIT), 
ocorrem anualmente 270 milhões de 
acidentes de trabalho em todo o mun-
do. Aproximadamente 2,2 
milhões deles resultam em 
mortes. O Brasil ocupa o 4º 
lugar em relação ao número 
de mortes, segundo o relató-
rio, são 1,3 milhão de casos 
que têm como principais 
causas o descumprimento 
de normas básicas de prote-
ção aos trabalhadores e más 
condições nos ambientes e 
processos de trabalho.

Acredita-se que o núme-
ro seja muito maior, uma 
vez que, muitos acidentes 
não são comunicados por 
acontecerem no emprego informal.

Estes números mostram que os em-
pregadores acham que prevenir e inves-
tir na segurança do trabalhador é muito 
caro e pode encarecer seu produto final.

O assunto aqui discutido é muito an-
tigo, uma vez que a portaria nº 3.214, de 
junho de 1978, da Secretaria de Seguran-
ça e Saúde do Trabalho, tem como obje-
tivo definir a metodologia de ação para 
garantir a preservação da saúde e inte-
gridade dos trabalhadores nos ambientes 
de trabalho. A mesma lei determina que 
toda e qualquer empresa que possua em 
seu quadro um ou mais funcionários, tem 
obrigação de ter e manter o PPRA (Plano 
de Prevenção de Riscos Ambientais).

O que os empregadores não têm co-
nhecimento é que existem decretos e 
leis que fiscalizam e punem pelo des-
cumprimento que vão desde uma sim-
ples advertência (Auto de Infração), até 
o embargo e ou interdição do estabele-
cimento. Segundo determina o Art.132 
do Código Penal Brasileiro: “Expor a 
vida ou a saúde de outrem a perigo dire-
to ou eminente: Pena - Detenção de três 
meses a um ano se o fato não constitui 
crime mais grave”.

Todo e qualquer investimento em 
segurança não tem preço quando se 
trata da vida humana e quando fala-se 

Segurança no Trabalho
“QUANTO VALE UMA VIDA”

COLUNA DO ASSOCIADO

Por: João Carlos Tobias (graduado 
em Administração Pública, Segurança 

do Trabalho e Gestão de Pessoas 
pela FGV, diretor da J.I Prevent, 

professor de Segurança do Trabalho 
e Desenho Técnico para mecânico 
de aviação na EACON - Escola de 
Aviação Congonhas de Santos, foi 

síndico por mais de 13 anos, membro 
do CONSEG de Itanhaém, é

funcionário da Polícia Cientifica do 
Estado de SP, há 35 anos)

em proteger a vida do trabalhador, exis-
tem certas obrigações onde as normas 
de segurança dizem que: O empregador 
deve fornecer gratuitamente todo EPI 
(Equipamento de Proteção Individual) 
ao funcionário; O funcionário tem por 
obrigação usar e conservar todo EPI, 
sob pena de demissão por justa causa.

Segundo uma pesquisa feita pela 
Associação Internacional de Segurida-
de Social (AISS) com a participação de 
300 empresas de 15 países, a cada real 
investido em prevenção de acidentes do 
trabalho as empresas podem obter um 
lucro de até R$ 2,2. Outro estudo reve-
la que o custo total de acidentes de tra-
balho no Brasil é de aproximadamente 
R$ 71 bilhões/ano, valor que representa 
9% da folha salarial anual dos trabalha-
dores do setor formal no país. 

Para alcançar um desenvolvimento 
econômico sustentável, torna-se im-
prescindível a adoção de uma cadeia 
produtiva saudável e segura, na qual a 
integridade dos trabalhadores seja efe-
tivamente respeitada.

Informe-se mais sobre o assunto
na Palestra que será realizada

na ACAI no dia 26 de fevereiro.
Confira na AGENDA da pág. 09.

Contando com a presença de au-
toridades locais, além de represen-
tantes da ACAI e Conselho Comu-
nitário de Segurança de Itanhaém 
– CONSEG, foi realizada no dia 15 
de dezembro, uma solenidade no 29º 
Batalhão da PM, com homenagens 
aos policiais em atividade e inaugu-
rações do novo refeitório e da nova 
quadra esportiva.

E no dia 9 de dezembro, também no 
Batalhão, houve a apresentação e con-
fraternazação dos novos membros do 
CONSEG, visando estreitar os laços 
entre comunidade e polícia, objetivan-
do melhoria na segurança da cidade.

PM REALIZA SOLENIDADES

InformACAI

Filiado à ACAI desde 20/07/2005



COMÉRCIOS EM DESTAQUE

Inaugurado no final do mês de no-
vembro, o Los Mexicanos Paleteria 
(Av. Rui Barbosa, 247 – Centro, em 
frente a Drogaria São Paulo) é uma 
ótima opção para o verão. São di-
versos sabores de sorvetes no palito, 
para todos os gostos. 
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Oficina Cultural de Dança atende 300 
jovens, unindo cultura e educação

DANÇA

Para poder fazer parte da Oficina 
Cultural de Dança de Itanhaém é preciso 
ter, além de dedicação e pontualidade, 
estar em dia com as atividades escolares.

Isso é empregado em um grupo de 
aproximadamente 300 jovens, com fai-
xa etária de 4 a 12 anos, que participa 
na Rede Municipal de Ensino de ativi-
dades semanais no Complexo Educa-
cional Harry Forssell, onde aprendem 
técnicas do balé clássico, dança con-
temporânea e dança de rua.

De acordo com a coordenadora do 
balé, Lenisa Rocha, a junção entre cul-
tura e educação auxilia no crescimento 
cognitivo e físico do estudante. “Unir 
as atividades físicas e escolares, ensina 
ao aluno a ter disciplina em ambos os 
setores. Precisa ir bem na escola para 
fazer parte da Oficina e participar das 

apresentações”.
Lenisa também fala sobre os bene-

fícios da dança para os jovens, colabo-
rando com a coordenação motora, pos-
tura, flexibilidade, além de desenvolver 
um melhor relacionamento social.

BENEFÍCIOS – Atividades físicas 
previnem e melhoram as condições de 
vida de quem pratica o exercício. Além 
de agregar valores culturais, a dança 
ajuda no combate a obesidade. “O balé 
tem a ver com o condicionamento físico 
da parte muscular, que ajuda a fortale-
cer pernas e braços. Além disso melhora 
a condição aeróbica, a coordenação, a 
postura, o lúdico e a cultura das pessoas 
que iniciam as aulas”, explica o médico 
Fábio Crivellari Miranda. A recomen-
dação é que a criança comece as aulas 
a partir dos 4 anos de idade”, conclui.

Pesquisa revela o que os comerciantes 
acharam do início da Temporada

TEMPORADA

Visando traçar um perfil do início 
da Temporada de Verão, no que se re-
fere a faturamento, trânsito, seguran-
ça e comércio ilegal, a ACAI realizou 
uma pesquisa entre os empresários lo-
cais, que se mostrou, no geral, “dentro 
das expectativas”.

Com relação ao faturamento, a 
maioria dos entrevistados mostrou-se 
otimista, dizendo que houve aumento 
com relação aos anos anteriores, “den-
tro do que era esperado”, já que a cida-
de vinha recebendo um fluxo maior de 
turistas aos finais de semana, devido à 
falta de água na Capital.

Na pesquisa, comerciantes cita-
ram a revitalização da orla do Centro 
como um atrativo grande ao turismo. 
Quando questionados sobre o trânsi-
to, apesar de afirmarem que haviam 
“bastante agentes na rua”, segundo 
alguns empresários, as vias próximas 
à CESP e ao Belas Artes, estavam 
com o acesso “complicado”.

Sobre a segurança pública, os co-

merciantes disseram ter presenciado 
um bom policiamento, já com relação 
a atuação de comércio ilegal na Cidade, 
os empresários presenciaram algumas 
atuações nas praias.

E sobre o abastecimento de água e 
fornecimento de eletricidade, apesar do 
clima quente e do grande movimento, 
não houveram problemas. 

Segundo o presidente da ACAI, 
Marcelo Zanirato, a pesquisa reve-
lou que, apesar do preparo dos seto-
res para a grande temporada, alguns 
pontos precisam ser melhorados. 
“Esse ano recebemos uma demanda 
maior de turismo, o que colaborou 
com o faturamento, mas mostrou que 
algumas ações precisarão ser inten-
sificadas, para poder atender a essa 
nova demanda.”

Confira na próxima edição do In-
formACAI, o balanço final de Tem-
porada, com dados oficiais dos refe-
ridos setores.

InformACAI

LOS MEXICANOS PALETERIA

Confira os novos empreendimentos comerciais de Itanhaém:

No final do mês de dezembro, 
Itanhaém passou a abrigar mais 
um grande empreendimento comer-
cial, uma filial da loja Chilli Beans 
(Praça Carlos Botelho, 189 Lj.06 – 
Centro). Administrada pela empre-
sária Debora Marques e pelo geren-
te Renan França, a marca é famosa 
pela qualidade e variedade de seus 
óculos e relógios. 

CHILLI BEANS

E no dia 16 de dezembro, aconte-
ceu a inauguração do “Empório MIMI 
- Tudo para festa e churrasco” (Av. Rui 
Barbosa, 719 - Centro de Itanhaém - 
www.espetinhosmimi.com.br - Tels: 
3422-4112 ou 3422-4290).

O presidente da ACAI, Marcelo 
Zanirato, juntamente com a diretora 
de Eventos, Renata Zanirato, estive-
ram presentes no evento e parabeni-
zam a Jose Antonio Alcaraz e família 
pelo novo empreendimento.

EMPÓRIO MIMI - TUDO PARA FESTA E CHURRASCO

ACAI prestigia Prêmio
Exporta São Paulo

PREMIAÇÃO

Empresas de várias regiões do Estado de 
São Paulo receberam, no dia 15 de dezem-
bro,  o “Prêmio Exporta, São Paulo – 2014”, 
promovido pela Associação Comercial de 
São Paulo e pela Federação das Associações 
Comerciais do Estado de São Paulo - FA-
CESP, por meio da São Paulo Chamber of 
Commerce. A ACAI esteve presente através 
de seu presidente, Marcelo Zanirato.  

A premiação, que foi instituída em 
2005, visa estimular produtores paulistas a 
se engajarem em operações de exportação. 
Representando a RA-05 da FACESP, que 
tem como seu vice-presidente o secretário 

municipal de Desenvolvimento Econômi-
co, Eliseu Braga Chagas, foi indicado ao 
Prêmio a empresa Sorvetes Suples Indústria 
e Comércio Ltda. – Kascão, do empresário 
sócio fundador, Alcides Antonelli.

Segundo Rogério Amato, presidente da 
FACESP, o sucesso do evento vem da força 
de todos os empresários, que, mesmo com 
tantas dificuldades, são capazes de ter êxito 
e chegar aonde chegaram.

Para o presidente da ACAI, o prêmio foi 
um grande reconhecimento a essa empresa 
do Litoral Paulista, que vem crescendo e 
destacando-se muito nos últimos anos.

Marcelo Zanirato (presidente da ACAI), José Alves (presidente da Associação Comercial de São Vicente), Alcides 
Antonelli (sócio fundador da Sorvetes Suples - Kascão) e Eliseu Braga Chagas (vice-presidente da RA-05 da FACESP)
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Filiado à ACAI desde 04/10/1985

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

Durante os meses de novembro e dezembro do ano passado, uma promoção agitou o comércio de Itanhaém. Foi o “Na-
tal dos Sonhos”, que distribuiu centenas de cupons de sorteio aos clientes dos comércios participantes, através de uma ação 
realizada pela Associação Comercial de Itanhaém - ACAI em parceria com Aline Cruz Comunicação, Marketing e Projetos.

A campanha teve fim no dia 27 de dezembro, quando foi realizado, na Praça Narciso de Andrade, no Centro, o sorteio de 
diversos prêmios. Os ganhadores foram:

“Natal dos Sonhos” sorteia diversos prêmios, dentre eles 
um cruzeiro marítimo pelo litoral do Rio de Janeiro

PROMOÇÃO

InformACAI

Equipe da ACAI e Aline Cruz Comunicações, durante a realização do sorteio na Praça

Marcelo Zanirato (presidente da ACAI) Takeru Sassaki, do Quiosque do 
Praião, Maria Brasilina da Silva e Kleber Ferreira, que ganharam a TV

Marcelo, Rosa Muri, ganhadora da bicicleta e o cabeleireiro Claudio 

Takeru, Maria Santos,
foi a ganhadora do celular

Admilson da CVC Viagens, Rosemeire Leite,
que foi sorteada com o Cruzeiro e Marcelo

- MARIA ANA L. F. SANTOS, cliente do Quiosque do Praião, ganhou um celular.
- CARLOS JUSTINO DE MATOS, consumiu no Restaurante Oshiro e foi sorteado com um aparelho de ar condicionado.

- ROSA MARIA MURI, comprou na loja Santa Praia e ganhou uma bicicleta.
- KLEBER FERREIRA GARCIA, cliente do Claudio Cabeleireiro e levou uma TV de Led.

- ROSEMEIRE TRÉ LEITE GUIMARÃES DOS SANTOS, comprou na loja NC Jóias e ganhou um Cruzeiro.

A ACAI parabeniza aos sorteados e agradece a colaboração dos apoiadores: Auto Peças 3G, Claus Cabeleireiro, CVC Turismo, Gráfica Belas Artes,
Pão de Queijo Nadinho, Quiosque do Praião, Secretarias de Cultura e Comércio da Prefeitura de Itanhaém e GIG Instrumentos.
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Microempreendedores Individuais são beneficiados
com mudanças na Lei Geral

ALTERAÇÃO NA LEI

No dia 1º de janeiro entrou em vi-
gor a Lei Complementar nº 147, de 7 
de agosto de 2014, que isenta o Mi-
croempreendedor Individual – MEI 
de todo o país, de pagar as taxas de 
abertura, inscrição, registro de fun-
cionamento, alvará, além de baixa e 
encerramento. Em Itanhaém, a Lei 
Geral foi assinada em maio do ano 
passado, em uma solenidade que foi 
realizada na ACAI.

A partir de agora, o Microempre-
endedor Individual passa a ter como 
despesas legalmente estabelecidas, 
apenas o pagamento mensal de INSS, 
acrescido de R$ 5,00 (Prestadores 
de Serviço) ou R$ 1,00 (Comércio e 
Indústria) por meio de carnê emitido 
através do Portal do Empreendedor.

Além das mudanças do MEI, a 
nova Lei também universaliza e unifi-
ca o sistema de tributação diferencia-
do para as micro e pequenas empre-
sas, o Simples Nacional, conhecido 
como Supersimples, promovendo a 
unificação de oito impostos em um 
único boleto e a diminuição da carga 

tributária. Segundo o Serviço Brasi-
leiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae), essa diminuição 
será, em média, 40%.

Com as mudanças, a adesão ao 
Simples Nacional dependerá do por-
te e do faturamento da empresa, não 
mais da atividade exercida. Dessa for-
ma, empresas prestadoras de serviços 
decorrentes de atividade intelectual, 
de natureza técnica, científica, des-
portiva, entre outras, poderão acessar 
o regime diferenciado. A medida be-
neficiará profissionais como médicos 
e advogados.

A regra simplifica os processos de 
cálculo e recolhimento dos tributos e 
prevê facilidades para ter acesso ao 
mercado, ao crédito e à Justiça, além 
diminuição no prazo de abertura e en-
cerramento das atividades e isenção 
em taxas de abertura, que anterior-
mente poderiam ser cobradas. O tem-
po médio de espera para abrir uma 
empresa, por exemplo, cairá de 107 
dias para 5 dias.

As empresas já em atividade, têm 

até o dia 30 de janeiro para optar pelo 
novo Simples Nacional. Já o prazo 
para empresas em início de atividade 
é 30 dias, contados do último deferi-
mento de inscrição. Se esse prazo for 
perdido, os empresários deverão espe-
rar até janeiro do ano-calendário se-
guinte para fazer o cadastro.

Para fazer a adesão, pequenos e mé-
dios empresários devem se cadastrar no 
site criado pela Receita Federal e preen-
cher o formulário. No site, é preciso cli-
car em “Solicitação de Opção” e utilizar 
um Certificado Digital ou o Código de 
Acesso fornecido via Internet, pela Re-
ceita Federal. Os procedimentos reque-
rem o CNPJ da empresa e o CPF do res-
ponsável. A adesão é feita sem custos.

Segundo o presidente da ACAI, 
Marcelo Zanirato, as modificações vem 
para somar e colaborar ainda mais com 
os empreendedores da Cidade. “Com a 
isenção nas taxas de abertura, muitos 
sairão da informalidade e terão maiores 
oportunidades de crescer. Acredito que 
a Lei é uma forte aliada no desenvolvi-
mento de Itanhaém”.

InformACAI

LEI COMPLEMENTAR Nº 147, 
DE 7 DE AGOSTO DE 2014

Artigo 4º, § 3º - “Ressalvado o disposto 
nesta Lei Complementar, ficam reduzi-
dos a 0 (zero) todos os custos, inclusive 
prévios, relativos à abertura, à inscri-
ção, ao registro, ao funcionamento, ao 
alvará, à licença, ao cadastro, às alte-
rações e procedimentos de baixa e en-
cerramento e aos demais itens relativos 
ao Microempreendedor Individual, in-
cluindo os valores referentes a taxas, a 
emolumentos e a demais contribuições 
relativas aos órgãos de registro, de licen-
ciamento, sindicais, de regulamentação, 
de anotação de responsabilidade técni-
ca, de vistoria e de fiscalização do exer-
cício de profissões regulamentadas.”
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POUSADA RECANTO 
DAS GAIVOTAS

“A Pousada, neste mesmo local, 
está na família há 26 anos e desde o 
começo nos associamos a ACAI.

Há três anos nos mudamos ofi-
cialmente para Itanhaém e com o 
apoio e ações que a ACAI nos pro-
porciona, estamos nos aprimorando e 
aperfeiçoando em técnicas e serviços. 
Participamos do Projeto Empreender, 
que cobriu nossas necessidades em 
cursos de qualificação e assim cres-

cermos no nicho de turismo.
Contamos com a ACAI para 

que, junto com os poderes públicos, 
possa colaborar com a melhoria do 
setor comercial, com idéias e proje-
tos, como shows, balneabilidade das 
praias, ônibus para pontos turísticos, 
criação de atrações e recreações, re-
dução de taxas e etc., para que a ci-
dade possa atrair turistas o ano todo e 
o setor hoteleiro possa se fortalecer.”

- Inez Filomena Albano
e Pedro Luiz Albano

FREE STYLE

“ N ó s 
in ic iamos 
nossas ati-
vidades há 
8 meses, 
trabalhan-
do com 
moda, sen-
do o nosso 
carro chefe, a fabricação de uniformes de todas as 
linhas de corte e costura, com bordados, estampa-
ria, foile ou emborrachado em todos os tecidos.

Assim que montamos nossa loja, pensamos 
na ACAI, porque ela agrega valores, tanto no in-
dividual, como no coletivo. A Associação funciona 
como caminho das pedras, pois está envolvida no 
desenvolvimento da cidade.

Acreditamos que somente com engajamen-
to poderemos e teremos perspectiva de cresci-
mento estruturado, atraindo empresários para 
a cidade”.

- Valéria Brugman e Renata Guardia

“VOZ DO ASSOCIADO”

CLINICA HIROMI
“Vim morar nessa cidade em bus-

ca de qualidade e filosofia de vida. 
Montei a clínica em 2013 e assim 
venho desenvolvendo um trabalho 
pioneiro na saúde, baseado em ex-
periências de sucesso na Alemanha. 
Sou formada em psiquiatria, e atendo 
também na área da estética. Nas con-
sultas alio uma dieta personalizada e 
outras técnicas, como, ortomolecular 
e estética funcional, além dos quatro 
elementos da natureza (ar, fogo, terra 

e água), para atingir uma saúde ple-
na, de forma personalizada, já que 
cada ser é único. Tenho uma expec-
tativa muito boa do meu trabalho 
através dos meus pacientes.

Encontrei na ACAI uma pers-
pectiva positiva de trabalho, pois 
aglutina grupos, valores e força 
motriz. Minha sugestão é focar na 
qualidade do turismo, que ao meu 
ver é a chave de grande potencial, 
mas que está adormecido.”

-Lucila Hiromi

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.
millenaconsultora.acai@gmail.com

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.

Programa Empreender visa a união 
em prol do desenvolvimento

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 Se-
brae, o Programa Empreender - Unir para Crescer, tem como 
objetivo, unir os empresários em prol do desenvolvimento 
comercial da região.

Segundo a Agente de Desenvolvimento da ACAI, Erika Francetto, o Programa 
realizou no último ano, além das reuniões setoriais entre os grupos de Alimentação 
Fora do Lar, Hotelaria e Oficinas Mecânicas, diversos cursos e treinametos, através 
de diversas parcerias, para todos os ramos comerciais da Cidade. “Foram várias pa-
lestras, cursos e treinamentos, com grande participação e ótimo aproveitamento. Para 
2015 iremos dar continuidade a esse trabalho, contando com a colaboração de todos. 
Interessados em participar devem entrar em contato com a ACAI pelo tel: 3426-2000”.

No dia 18 de dezembro foi realizada a entrega dos Certificados do Treinamento 
para Manipuladores de Alimentos, realizados 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.

Confira todas as fotos do evento no Facebook da ACAI: /acai.itanhaem.

E no dia 10 de dezembro aconteceu na 
ACAI a palestra “Empresa organizada tem 
melhor desempenho”, ministrada pelo mul-
tiplicador Márcio Moreno, através de uma 
parceria entre o Empreender e o Sebrae.

A palestra visou orientar os empre-
sários quanto à importância do planeja-
mento, organização e controle de suas 
atividades, possibilitando aprimorar o 
gerenciamento de sua empresa.

InformACAI



AGENDA DE EVENTOS DA ACAI

PALESTRA “SEGURANÇA DO
TRABALHO - QUANTO VALE UMA VIDA?”

Data: 26 de fevereiro - 16h
Local: ACAI (Av. Pres. Vargas, 757 - Centro)

Conteúdo: Palestra motivacional e direcionada que abordará temas
que discutem as responsabilidades e deveres do

empresário sobre a Segurança do Trabalho.
Palestrante: João Carlos Tobias (graduado em Administração Pública,

Segurança do Trabalho e Gestão de Pessoas pela FGV, diretor da J.I Prevent, 
professor de Segurança do Trabalho e Desenho Técnico para mecânico de
aviação na EACON - Escola de Aviação Congonhas de Santos, foi síndico

por mais de 13 anos, membro do CONSEG de Itanhaém, é funcionário
da Polícia Cientifica do Estado de SP, há 35 anos).

Vagas limitadas. Reserve a sua pelo tel: 3426-2000.

FEIRA DO EMPREENDEDOR 
2015 DO SEBRAE
Data: de 7 a 10 de fevereiro

Local: Pavilhão de Exposições do Anhembi,
em São Paulo - SP.

O que é: A Feira, que a partir de 2015 deixa de ser bienal para 
tornar-se anual, recebeu na sua última edição, em 2014, o a visita de 

82 mil pessoas: 50% a mais do que na edição anterior
A expectativa é de receber em 2015, por volta de

85 mil visitantes e 400 expositores.
Oportunidade: A Feira do Empreendedor oferece aos

empresários, ou potenciais empresários, oportunidades para
incrementar um negócio já existente ou a abertura de um

novo negócio. Para o visitante, há ainda a oportunidade 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
melhoria na gestão do negócio próprio.

Missão Empresarial: Através do Missão Empresarial, que é uma 
parceria entre o Sebrae e a ACAI, será disponibilizado um veículo 

para levar os empresários à feira.
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

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 acompa-

nhar 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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22
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23
23
24
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25
29
29
30
31
31

NOME

                    
ANIELLO JOSÉ MUCCIOLO                   
CARMEM DE LA FÉ                         
DUILIO DEL F BUSSOTTI                   
EDMILSON J. T. MANGANOTE         
ELZA RODRIGUES R. CONCEIÇÃO        
JORGE LUIZ PINTO DE ANDRADE             
JOSÉ ANTONIO DE FRANÇA                  
JOSE ROBERTO ANDRE AVELINO              
LUCILIA HIROMI TOGASHI                  
MARCOS MAYNE MOYLE                      
MARIA CECILIA DE A. GIANINI 
MARIA DE JESUS F. OLIVEIRA               
MARIA DE L. R. DA CONCEIÇÃO         
NAGAMATSU SAITO                         
ORLANDO SILVANA                         
PAULO DONISETE S. FERNANDES         
PAULO R. R. CONCEIÇÃO       
RAFAEL BAENA FERNANDES                  
REINALDO T. OSHIRO                       
SONIA R. DE SOUZA                        
CILENE DE ALMEIDA DA SILVA              
EDISON D. GONÇALVES JUNIOR               
GERALDO SAN FELIX JUNIOR                
NATALE DALLA VECCHIA                    
BARBARA DONNER BRANDÃO                  
FERNANDO AUGUSTO COSTA                  
SEIJI WATANABE                          
WAGNER J. DE B. CORREA            
MAYARA DE ARAGÃO SIMONE                 
WANDA FERREIRA POITENA                  
MARCIA GARCIA LOPES                     
PATRICIA CARAM C. BASTOS                 
ROSELY FERREIRA DIZ                     
JANIO RAMOS RONDON                      
MARCOS HELDER GUERRA                    
MIRIAM CRISTINA S. DE ANGELO         
VALERIA CRISTINA A. ARAUJO          
GILDASIO M. DOS SANTOS                   
RICHARD MOCOTO GONDO                    
ANDRÉ ASSUNÇÃO DE LIMA                  
LUCIANO DA S. BERNARDINO             
SANDRA PAULA DE L. VALENTE            
WILLIAM FERNANDES                       
JEFFERSON ANTONIO CALIXTO               
JOSE R. P. DO NASCIMENTO            
MARIA DA PENHA ALVES                    
ANTONIO JUSTINO DE SOUZA                
ARMANDO DE L. DA COSTA VAZ            
SANDRA REGINA COSTA RIBEIRO             
RENAN G. PONTE MARTINS             
LUCIANE T. PIRES DOMINGUES           
DARCIO NUNO DE CARVALHO                 
LEONEL GOMES DE LISBOA                  
NICOLE JOCYS                            
JULIANA NOBILE FURLAN                   
MARIA F. ARRASTIA                       
PAULO DA SILVA                          
CELSO HENRIQUE MIRANDA                  
MARIA SEVERINA DOS SANTOS               
MADSON DE SOUZA FERREIRA                
MARIA CAROLINA L.RAMALHO                
PATRICIA BERNARDI CURY                  
                    

EMPRESA

                                        
PASSARELA MODAS                                   
CONTATO IMOBILÁRIA                               
OFTA SERV. OFTALMOLÓGICOS                      
UNIDEZ - FACUL. DE ITANHAÉM                    
COLÉGIO PROF. PAULO FREIRE               
CASARÃO MATERIAIS P/ CONST.                            
JOSÉ ANTÔNIO DE FRANÇA                            
KALLAN                                            
CLÍNICA HIROMI                                    
APOIO 24 HORAS                                    
DEPÓSITO MARÍTIMO                                 
M.J.OLIVEIRA LOCA. LTDA EPP                    
COLÉGIO PROF. PAULO FREIRE             
SUPERMERCADOS SAITO                               
S O S CONTÁBIL                                    
CASA SÃO JORGE                                    
COLÉGIO PROF. AULO FREIRE                
CASA SÃO JORGE                                    
RESTAURANTE OSHIRO II                             
HOT SOM               
NOVA CONQUISTA IMÓVEIS                            
MAIS FARMA BELAS ARTES                            
FERRAMENTAS UZZY                                  
LOJAS CEM                                         
TALISMÃ IMÓVEIS                                   
QUIOSQUE DOS MANEQUINHOS                          
WATANABE                                          
WAGNER CORREA VENDAS                
Z MAIS                                            
COLÉGIO EVOLUÇÃO                                  
FAROFARIA MAR & CIA                               
COLÉGIO ALBERT EINSTEIN                           
O BOTICÁRIO                                       
COOP. HABTACIONAL POLLICOOP                 
GLOBAL IMAGEM                                     
MILU COMERCIAL                                    
STAR VIDEO II                                     
MERCEARIA E MERCADO TANIZE                        
QUIOSQUE DO PRAIÃO                                
CONSTRUÍTA MAT. P/ CONSTRU.                 
BCADCOMPANHIA DE DISTRI. AUT.               
MANIA DE VESTIR                                   
GRÁFICA ITANHAÉM                                  
IMOBILIÁRIA 7ª AGÊNCIA                             
JR AUTO PEÇAS                                    
EXTINFORT                                         
JUSTINO ASSESSORIA JURÍDICA                       
PANIFICADORA ITANHAÉM                             
PRIMÍDIA AGÊNCI. DE ESP. PUBLI.               
FOX PRINT                                         
SACOLÃO JR                                        
ELETROMÓVEIS              
KALEANT IMOBILIÁRIA                               
COMERCIAL MAR AZUL                                
FURLAN ADVOCACIA                    
RESTAURANTE TABERNA BASKA                         
LITORAL MAT. ELÉT. E HIDRA.               
GRANLIMP                                          
MARIA SEVERINA DOS SANTOS                         
ÉRIK’S BIKE                                        
EMPRE. IMOB. ARMINDO RAMAL               
COLÉGIO EVOLUÇÃO                                  
                                       

ACAI PARABENIZA OS
ANIVERSARIANTES DE

JANEIRO

BOAS-VINDAS AOS
NOVOS ASSOCIADOS
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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
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Los Mexicanos Paleteria
Av. Rui Barbosa, 247 - loja. 02 - Centro 

Tel: 3427-9213
 

Sibele C. Rodrigues - Corretora de Imóveis
Praça Nilo Soares Ferreira, 193 - loja. 01 - Centro

Tel: 3426-1806
 

Empório Mimi Itanhaém
Av. Rui Barbosa, 719 - Centro – Tels: 3422-4112 / 3422-4290

Filiado à ACAI desde 23/06/10
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InformACAI

Filiado à ACAI desde 31/03/1986

Filiado à ACAI desde 15/01/1992



Nos dias atuais, temos muitos 
problemas com produtos piratas. 
Tanto em lentes como em armações. 
Não existe produto pirata de “1ª linha 
ou 2ª linha”, são todos piratas e não 
devem ser consumidos. Além de tudo 
é muito feio usar grife falsificada!

Se a grife está fora do alcance, 
existem centenas de marcas regulares 
no mercado com qualidade e preço 
atrativos, não existindo a necessidade 
de se comprar um produto falsificado 
sem controle da V.S., sem garantia e 
que não faça bem a saúde.

O público aos poucos vai se edu-
cando para isso. Só a consciência do 
consumidor e fiscalização intensiva 
é que vai acabar com este problema.

• Acredita que a Cidade possui poten-
cial de desenvolvimento comercial?

• Conte-nos um pouco sobre sua 
história e sobre sua carreira pro-
fissional. 

Nasci e cresci em São Paulo - 
SP. Minha Formação acadêmica é 
em Arquitetura e Urbanismo, mas 
minha profissão é de Ótica.

Iniciei minha atividade profis-
sional através do meu sogro, óptico, 
que ao se aposentar montou uma 
pequena loja em Mongaguá, em 
1983. Eu o ajudava aos finais de 
semana, pois a saúde dele era frágil. 

• Quando e como iniciou a his-
tória do Marina Centro Óptico?

Em 1988, meu sogro nos deixou, 
por problemas de saúde e fiquei à 
frente de duas lojas: uma na cidade 
de Mongaguá (Av. Mariana, 578 - 
Centro - Tel: 3448-2633) e outra 
inaugurada em 1985, em Itanhaém, 
o atual “Marina Centro Óptico” (R. 
João Mariano nº 182 – Centro - Tel: 
3422-5265). A partir daí, me mudei 
de vez para o litoral e entrei de ca-
beça e coração nos negócios.

Fui então estudar, me aperfei-
çoar e mudei um pouco o foco do 
negócio. De apenas revendedor, co-
mecei a fazer montagens dos óculos 
e depois a fabricar minhas lentes.

E lá se vão 30 anos dos quais 
me orgulho. Por ter crescido junto 
com a cidade de Itanhaém e por 
ter investido aqui, local que esco-
lhemos para viver e criar nossos 
filhos, gerando empregos formais, 
pagando tributos, fazendo nossa 
parte e construindo esta história de 
sucesso e realizações.

• Quais são os principais produtos 
e serviços oferecidos na loja?

Nosso foco sempre foi de Óti-
ca. O ramo é complexo, preciso, e 
nunca quisemos diversificar com 

jóias e relógios. Acho complicado. 
O treinamento de um consultor óti-
co toma tempo e exige atualização 
constante.

Optamos por montar um labora-
tório totalmente digital. Na época, 
levava muito tempo encomendar a 
lente em São Paulo e muitas vezes o 
produto final era péssimo! Insatisfeita 
e a despeito de conselhos dos pró-
prios fabricantes de equipamentos, 
pois estava em uma cidade pequena, 
com público restrito, o investimento 
demoraria em retornar.

Enfim montei o laboratório ópti-
co, inicialmente com óculos prontos 
em uma hora para lentes simples 
e hoje fabricamos 95% de nossas 
lentes, com muita agilidade e, so-
bretudo, precisão.

Foi justamente com este pio-
neirismo que fixamos aqui o con-
sumidor final e este foi o retorno 
do investimento. Nós buscamos 
referência e assim o cliente volta, 
sabendo que terá o atendimento 
técnico de excelência. 

• Pretende expandir o Marina 
Centro  Óptico para outras loca-
lizações? 

O nosso objetivo não é uma rede 
de lojas. Direcionamos os nossos 
esforços para o atendimento perso-
nalizado, montando nossas redes 
próprias, na cidade onde atuamos.

Pensamos em expandir para no 
máximo quatro lojas, onde pensa-
mos manter a qualidade e o con-
trole do produto final como foco. 
Cada óculos para nós é tratado com 
muito cuidado.

• Fale-nos um pouco sobre a impor-
tância de tomarmos cuidados com os 
produtos que compramos, evitando 
óculos de sol “piratas” vendidos nas 
praias e os de grau “genéricos” que 
são vendidos em farmácias e lojas.

Vania Bussotti, do Marina Centro 
Óptico é a Entrevistada do Mês

Arquiteta, ótica, empresária e empreendedora, Vania De Lucca Bus-
sotti, atua em Itanhaém há 30 anos à frente do Marina Centro Óptico, um 
dos maiores e melhores centros de fabricação de lentes da Região, que 
conta com equipamento de ponta, profissionais altamente qualificados e 
material com qualidade de excelência.

Nessa Entrevista do Mês, Vania conta um pouco sobre sua histó-
ria de sucesso e sobre a importância de qualidade dos óculos para 
a saúde dos olhos.

Somos muito felizes aqui. Gosto 
de pensar que também contribuí-
mos um pouco com o crescimento 
de Itanhaém. Crescemos junto com 
a cidade, fazendo a nossa parte. 
Continuamos investindo nossos 
sonhos e esperanças aqui! 

• Qual a sua avaliação sobre a 
atuação da Associação Comercial 
de Itanhaém?

A Associação Comercial tam-
bém cresceu muito nos últimos 
anos. Investem em cursos, trei-
namentos, palestras, pesquisas 
e promoções no comércio local, 
também colaborando com a vin-
da de consumidores de várias 
regiões. E isto só nos fortalece! 
Parabéns ACAI!!

11Associação Comercial de Itanhaém / Janeiro de 2015 InformACAI




