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Mais um tradicional e badaladíssimo jantar da ACAI acontecerá
dia 16 de maio no Satélite Esporte Clube. Contando com a presença

de 500 convidados, o evento terá, além do show da Banda Band IT!, 
coquetel especial, jantar variado e diversas homenagens. Pág. 7

Jose Antonio Alcaraz,
do Empório Mimi conta

sobre sua história
de sucesso na

Entrevista do Mês.

Programa Empreender
divulga “Agenda de

Eventos” com feiras,
palestras e cursos para 

diversos segmentos.

Boatos em rede social
confundem empresários

sobre veracidade do Carnê 
da Cidadania do MEI

enviado pelos Correios.

Festa de 51 anos da ACAI
promete agitar Itanhaém
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COMEMORAÇÃO

Presidente da ACAI,
Marcelo Zanirato, fala
sobre a aumento do

interesse pelo
empreendedorismo.

Pág. 2PALAVRA

EDIÇÃO Nº 182 
Abril de 2015

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, AGRÍCOLA E INDUSTRIAL DE ITANHAÉM
Av. Pres. Vargas, 757 - Centro - Itanhaém/SP - Tel:. 3426-2000

Associação lança programa
“ACAI nas Ondas do Rádio”

COMUNICAÇÃO

Expandindo os canais de comunicação entre a Associação Comercial,
o empresariado local e a população, irá ao ar na Rádio Anchieta, no

dia 14 de abril, o programa “ACAI nas Ondas do Rádio”, com
muitas notícias, entrevistas e informações. Pág. 7



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-mails: faleconosco@acai-itanhaem.com.br

imprensa.acai@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/acai.itanhaem

TVACAI: www.youtube.com/user/TVACAI
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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Atualmente, nosso país 
encontra-se em primeirís-
simo lugar no ranking de 
empreendedorismo, segundo 
dados de uma pesquisa rea-
lizada pela Global Entrepre-
neurship Monitor (GEM), 
feita pelo Sebrae e pelo Insti-
tuto Brasileiro de Qualidade 
e Produtividade (IBQP). Isso 
é a prova de que o brasileiro, 
diferentemente do que mui-
tos pensam, não se acomoda 
em tempos de crise. Muito 
pelo contrário, ele arregaça 
as mangas e parte para a luta!

Nosso país está quase 8 
pontos à frente da China, 
que vem seguida pelos Es-
tados Unidos, Reino Unido 
e Japão. Não estamos fra-
cos não! Três em cada dez 
brasileiros adultos entre 
18 e 64 anos possuem uma 
empresa ou estão envolvi-
dos com a criação de um 
negócio próprio.

Essa pesquisa também 
prova a importância do 
estímulo a formalização 
trazida pela criação e am-
pliação da lei do Super-
simples, favorecendo o 
MEI - Microempreendedor 

Individual, dando condições e 
benefícios para que esse em-
preendedorismo pudesse ser 
colocado em prática.

O brasileiro é um povo mo-
tivado, que mesmo em mo-
mentos difíceis, como este que 
vivemos, pensa no futuro. Esse 
também é o pensamento da 
ACAI, quando empenha todos 
seus esforços para trazer cur-
sos, palestra e workshops, para 
oferecer aos seus associados 
toda a base necessária para que 
o novo empreendimento possa 
se desenvolver, assim como o 
empreendimento mais antigo 
possa se renovar.

Foi-se o tempo no qual os 
empresários podiam abrir um 

Marcelo Zanirato
Presidente da ACAI

PALAVRA DO PRESIDENTE

negócio aparentemente lu-
crativo e apenas esperar a 
vinda dos clientes. Hoje, para 
se manter no mercado é pre-
ciso ter, além do tal “espírito 
empreendedor”, iniciativa, 
preparo, estudo, organização 
e atualização, sempre. Man-
ter-se de olho nas novidades 
de seu segmento é a chave 
do sucesso e a ACAI está 
sempre lutando para abrir 
essas novas portas aos co-
merciantes locais através de 
sua Agenda de Eventos (pág. 
11), contando também com 
a colaboração direta do Pro-
grama Empreender (pág. 6).

Estamos sempre “ba-
tendo nessas teclas”, da 
atualização e do preparo. O 
mercado vive em constante 
transformação, as vezes 
aquecido, outras vezes pa-
rado, então é preciso saber 
adaptar-se a todas essas mu-
danças e a ACAI está aqui 
para isso, para fornecer as 
ferramentas que irão dar a 
base necessária para que o 
“espírito do empreendedo-
rismo” possa ser desenvol-
vido e que também alcance 
o tão almejado sucesso.

MESMO EM TEMPO DE CRISE, BRASILEIROS ALCANÇAM O
PRIMEIRO LUGAR NO RANKING DE EMPREENDEDORISMO 

EXPEDIENTE

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
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desde 24/11/00



II SEMANA NACIONAL DE 
EDUCAÇÃO FINANCEIRA (SNEF)

A II SNEF aconteceu em todo o 
país, de 9 a 15 de março, oferecendo 
eventos gratuitos sobre investimentos 
e educação financeira.

A ACAI e o CORECON-SP, foram 
representados pelo Prof. André, que 
participou da palestra sobre Educação 
Financeira, proferida pelo Prof. André 
Massaro, no auditório da BMeFBO-
VESPA, no dia 9 de março.

O objetivo dessa II SNEF, foi 
o de orientar famílias, estudantes 
e interessados, sobre os principais 
temas da Educação Financeira, tais 
como, Previdência, Crédito, Pou-
pança, Investimento, Planejamento 
e Consumo.

Essa orientação baseou-se em 
índices de inadimplências ocorridas 
no comercio, que atingiram patama-
res preocupantes, nos últimos anos. 
Assim, os consumidores, em geral, as 
familias e os estudantes, em particular, 
foram orientados a usarem seu dinhei-
ro, de maneira racional e inteligente, 

não se deixando, portanto, levar pelo 
estímulo ao consumo, sugerido pela 
massiva propaganda nos meios de 
comunicação.

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

do CORECON do Litoral Sul)
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ACAI realizará “Café de Negócios”
com empresários no dia 22 de maio

COMÉRCIO

Com o objetivo de discutir formas 
de fomentar a venda no comércio lo-
cal, será realizado na ACAI, no dia 
22 de maio, às 9h, um “Café de Negó-
cios” com a apresentação da palestra 
“Como aumentar as vendas e surpre-
ender seus clientes”, ministrada por 
Luiz Cava Kravczuk da L´Cava Con-
sultoria em Treinamento e Desenvol-
vimento de Talentos, que é formado 
em Administração de Empresas, com 
especialização em psicologia organi-
zacional e Pós graduação em Gestão 
de Recursos Humanos, com 35 anos 
de experiência profissional nas área 
Administrativa, Financeira, Comer-
cial e de Recursos Humanos, atuando 
nos últimos 20 anos como executivo 
corporativo.

No dia serão debatidos assuntos 
como: A economia atual e a compe-
titividade; As empresas tem prazo 
de validade?; Por que as empresas 
fracassam?; Quanto custa um bom 
atendimento?; Como surpreender e 
encantar clientes?; Como fidelizar 
clientes?; dentre outros.

Segundo Luiz Cava, o mercado é 
extremamente volátil, as mudanças 
são constantes e o empresário deve 
estar atento às novidades e novas tec-
nologias. “É importante saber incor-
porar essas mudanças no seu negócio. 
O empresário precisa se reinventar 
constantemente, para se manter no 
mercado e atender às demandas, parti-

cipando de palestras, feiras, congres-
sos, seminários e, particularmente, da 
sua associação representativa, onde 
obterá mais informações sobre o mer-
cado e as tendências. Neste momento 
estamos vivenciando um cenário de 
incertezas, baixo faturamento, queda 
no volume de vendas e nesta oportu-
nidade apresentaremos algumas me-
didas para alavancar seus negócios”.

Participe! É gratuito.
Reserve sua vaga pelo tel: 3426-2000.

Luiz Cava Kravczuk da L´Cava Consultoria em
Treinamento e Desenvolvimento de Talentos

ACONTECEU

No dia 2 de abril 
foi comemorado o 
Dia Mundial da Cons-
cientização pelo Au-
tismo com um gran-
de evento na Praça 
Narciso de Andrade, 
no Centro Histórico, 
que contou com a re-
alização da Prefeitura 
e a colaboração da 
ACAI, Rotary Club 

ACAI PARTICIPA DO DIA MUNDIAL DA
CONSCIENTIZAÇÃO PELO AUTISMO

ESPAÇO ABERTO

Prof. André e Prof. André Massaro

PALESTRA DO MINISTRO
JOAQUIM LEVY NA FACESP

Levy defende ajuste fiscal rápido e pede
coragem aos empresários

No dia 16 de março, no auditório 
da Associação Comercial de São 
Paulo, aconteceu a palestra sobre o 
ajuste fiscal do ministro da Fazenda, 
Joaquim Levy.

A ACAI, naquela oportunidade, foi 
representada pelo seu diretor-tesourei-
ro, Professor André.

Em sua palestra, o ministro Levy 
passou seu recado, sobre o ajuste 
fiscal em andamento, aos empresá-
rios presentes.

O evento foi promovido pelo 
Conselho de Economia da entidade 
e foi coordenado pelo Prof. Roberto 
Macedo.

Rogério Amato, presidente da FA-

Prof. Roberto Macedo (Conselheiro da Facesp e do Corecon-SP),
Prof. André e Joaquim Levy (Ministro da Fazenda) 

CESP e da ACSP, aproveitou o ensejo 
e entregou ao ministro, um projeto 
para reduzir o número e a redundância 
de obrigações acessórias em todos os 
tributos que uma empresa paga.

Entre os presentes, destacaram-se 
o Secretário das Micros e Pequenas 
Empresas, o ministro Afif Domingos; 
o presidente eleito da FACESP e da 
ACSP, Alencar Burti; o secretário da 
Fazenda do nosso estado; e, o deputa-
do estadual, Itamar Borges.

Em síntese, todos os presentes con-
cordaram com a necessidade do ajuste, 
desde que ele propicie as melhoras tão 
necessárias ao desenvolvimento do 
nosso comércio.

de Itanhaém e Lions Club.
Além da apresentação de música, 

entrega de panfletos informativos sobre 
o autismo, um profissional do Centro 
de Atendimento Psicossocial (CAPS) 
que falou sobre a síndrome. As crian-
ças também puderam se divertir com a 
cama elástica  do Rotay, o carrinho de 
pipoca cedidos pelo Lion e com a barra-
quinha de algodão doce da ACAI.
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Diretoria da ACAI comparece à
posse de diretoria da Facesp

FACESP

Filiado à ACAI desde 07/05/02

O empresário Alencar Burti assu-
miu, no dia 23 de março, as presidên-
cias da Federação das Associações 
Comerciais do Estado de São Paulo 
(Facesp) e da Associação Comercial de 
São Paulo (ACSP), durante sessão so-
lene da Assembleia Legislativa de São 
Paulo, onde a ACAI marcou presença 
através do presidente Marcelo Zani-
rato, diretor 1º Tesoureiro, professor 
André Olímpio, diretor de Patrimônio, 
José Roberto Simões Carvalho e diretor 
de Esportes, Cesar Alves Henriques. A 
cerimônia reuniu 650 convidados e foi 
conduzida pelo presidente da Assem-
bleia, deputado estadual Fernando Ca-
pez, no Plenário Juscelino Kubitschek.  

Burti, que foi eleito para o biênio mar-
ço 2015/março 2017, recebeu os cargos 
do empresário Rogério Amato, que presi-
diu as entidades durante os biênios março 
2011/março 2013 e março 2013/março 
2015. Durante o evento também foi rea-
lizada sessão de posse dos eleitos para os 
órgãos diretivos da ACSP e da Facesp. Re-
presentando a Região Administrativa 05, 
que abrange todo o Litoral Norte e Sul e 
todas as cidades do Vale do Ribeira, até a 

divisa com o Estado do Paraná, o ex-presi-
dente da ACAI e atual secretário Munici-
pal de Desenvolvimento Econômico, Eli-
seu Braga Chagas, foi reempossado como 
vice-presidente Regional da Facesp.

A sessão solene de posse também con-
tou com as presenças do ministro da Mi-
cro e Pequena Empresa, Guilherme Afif 
Domingos; do deputado estadual Itamar 
Borges; do diretor-superintendente do 
Sebrae-SP, Bruno Caetano; da presiden-
te da rede Magazine Luiza, Luiza Helena 
Trajano; do prefeito de Mogi das Cruzes 
Marco Bertaiolli; de presidentes de enti-
dades como Fenabrave e Sescon; e de ou-
tros líderes políticos e empresariais.  

No dia, Burti disse querer ver uma 
maior integração entre as Associações 
Comerciais. “Quero integrar as ACs 
de todo o Estado. Temos que trabalhar 
por todas e as grandes devem ajudar 
as pequenas. Precisa haver integração 
e abertura e que sejam entendidas as 
diferenças entre elas. É preciso ensi-
nar aos pequenos, ensinar que é posi-
tivo conviver com os grandes, trocar 
experiências, respeitando as caracte-
rísticas de cada região”.

I Mutirão da Cidadania realiza mais
de 4 mil atendimentos gratuitos

SERVIÇOS

Com o objetivo de disponibilizar diver-
sos serviços gratuitos a população de Ita-
nhaém, foi realizado, no dia 14 de março, 
no Centro de Atendimento ao Cidadão, o I 
Mutirão da Cidadania, que reuniu mais de 
mil pessoas durante todo o dia, totalizando 
4.457 serviços de atendimento gratuitos.

Realizado pela Prefeitura de Itanhaém, 
em parceria com a ACAI e diversas entida-
des e órgãos estaduais e federais, no even-
to foram realizadas 84 consultas ao SCPC 
pela Associação Comercial, além de tira-
das 780 fotos 3x4, 384 novos CPFs e 280 
RGs, além de 97 Certidões de Nascimento 
e Casamento, 72 Carteiras de Trabalho, 67 
Consultas Jurídicas e muitos outros.

Segundo o secretário Municipal de 
Relações do Trabalho de Itanhaém, Silvio 
Lousada, o evento teve um resultado bas-
tante satisfatório. “O evento superou todas 
as expectativas. Percebemos uma deman-
da, que não tínhamos ideia. Por isso, se der 

tudo certo, estaremos realizando a segunda 
edição com o dobro de pessoas trabalhan-
do em alguns serviços”.

O evento contou com a participação da 
ACAI, do Governo do Estado de São Pau-
lo com os programas PAT, Banco do Povo, 
Sutaco, Procon, Sabesp, do Setor de Iden-
tificação Móvel (SIM) da Polícia Civil, do 
Centro de Integração da Cidadania (CIC), 
do Centro Judiciário de Solução de Confli-
tos e Cidadania; do Ministério Público Fe-
deral - Procuradoria da República em São 
Paulo; da Receita Federal; Sebrae, Banco 
do Brasil, Rotary Club, Previdência Social 
e Junta de Serviço Militar.

Luiz Flávio D’Urso (ex-presidente da OAB-SP), Eliseu Braga Chagas (vice-presidente da FACESP - RA05),
Cesar Alves Henriques (diretor de Esportes da ACAI), Alencar Burti (presidente da FACESP), Marcelo Zanirato

(presidente da ACAI) e professor André Olímpio (diretor Tesoureiro da ACAI)

Cesar, José Roberto Simões Carvalho (diretor de Patrimônio da ACAI), Eliseu,
Ivan Hussni (diretor Técnico do Sebrae-SP), Marcelo e prof. André

José Roberto, prof. André, Eliseu, Guilherme Afif Domingos (ministro da Micro e Pequena Empresa) e Marcelo

José Roberto Simões Carvalho (diretor de Patrimônio da ACAI), Cesar Alves Henriques (diretor de Esportes da ACAI), 
Marcelo Zanirato (presidente da ACAI), Silvio Lousada (secretário Municipal de Relações do Trabalho

de Itanhaém), Paulo Sergio Brito Franzosi (gerente do Sebrae na Baixada Santista)
e Djalma Barros (chefe de Gabinete da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico)
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INSTITUTO EMBELLEZE
UNIDADE ITANHAÉM

“Há 12 anos no mercado e há mais 4 anos 
na cidade de Itanhaém, nós do Instituto Em-
belleze temos como essência a transformação 
de vidas. Nossa proposta é melhorar a vida 
das pessoas, formá-las como profissionais e 
torná-las vencedoras.

Com diversos cursos na área da beleza, hoje somos a maior rede de formação profis-
sional nesta área da América Latina. Acreditamos que o nosso principal diferencial seja 
os nossos colaboradores. Contamos com profissionais capacitados desde o atendimento 
até os instrutores para qualificar os alunos.

Nos associamos a ACAI com o intuito de utilizar o serviço SCPC para ter uma segu-
rança maior em relação ao nosso financeiro, porém nos surpreendemos com o ‘mix’ de 
serviços que ela nos oferece a mais. Sem dúvida a ACAI fortalece e une os comerciantes 
para um propósito maior, que é a satisfação dos nossos clientes”.

- Embelleze e Equipe

“VOZ DO ASSOCIADO”

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

Millena Bella pelo Tel: 3426-2000.

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 
A ACAI fica na Avenida Presidente Vargas, 757 - Centro de Itanhaém.

UNIP INTERATIVA / COLÉGIO EVOLUÇÃO

“A Educação a Distância (EAD) constitui um recurso de 
incalculável importância para atender grandes contingentes de 
alunos sem riscos de reduzir a qualidade dos serviços oferecidos. 
Isso é possível graças às novas tecnologias nas áreas de informa-
ção e comunicação que a cada dia ampliam possibilidades para 
os processos de ensino-aprendizagem à distância. Nessa modali-
dade, professores e alunos estão separados fisicamente no espa-
ço e no tempo, normalmente efetivada através do intenso uso de 
tecnologias, podendo ou não apresentar momentos presenciais. 
A UNIP Interativa atende a 26 cursos de graduação distribuídas 
em bacharelado, gestão e licenciaturas e mais 22 cursos em pós-graduação, sendo uma ótima 
opção para quem deseja realizar um curso superior. O Polo da Unip Interativa em Itanhaém 
está localizado no tradicional Colégio Evolução e atende ao público desde 2007, tendo em seu 
histórico a formação de profissionais que atuam no mercado local e em outras regiões.

A ACAI tem nos proporcionado uma maior abrangência nessa divulgação, pois é 
um veículo de grande influência e parceria comercial.”

- Patrícia Bernardi Cury

Apresentações: seja você mesmo!
COLUNA DO COLABORADOR

Muito se fala sobre qual a me-
lhor maneira de se fazer uma apre-
sentação, seja na escola, na univer-
sidade, numa reunião dentro ou fora 
da empresa ou para públicos maio-
res. Minha dica de ouro, de cara, é: 
“seja você mesmo”. E nesta coluna, 
todos os meses, vamos abordar os 
mais diversos aspectos referentes a 
comunicação, e não apenas a comu-
nicação oral. Poucas pessoas sabem, 
mas apenas 7% do que comunicamos 
é através da fala. Todo o restante é 
através da forma como olhamos, ges-
ticulamos, movimentamo-nos, vesti-
mo-nos, etc.

Comecemos falando de aspec-
tos mais gerais. Quem já passou por 
um treinamento comigo já me ou-
viu dizer algo como “faça de conta 
que está conversando com um ami-
go” ou “imagine que você está num 
bar”. O segredo, na verdade, não é 
um segredo. É algo que já é sabido 
por todos mas que, numa situação de 
exceção – falar em público – faze-
mos questão de esquecer. Resultado: 
usamos uma linguagem que não é a 
nossa; um gestual e uma impostação 
que não é a cotidiana e  encarnamos 
um personagem do teatro grego. Não 
é assim que as coisas funcionam ou, 
pelo menos, não é assim que deve-
riam funcionar.

A verdade é que quanto mais na-
turais somos, mais credibilidade pas-
samos. De nada serve uma pessoa 
descontraída e extrovertida se colo-
car como uma pessoa séria e compe-
netrada nem vice-versa. Geralmente, 
quem precisa fazer algum tipo de 

apresentação não é ator profissional 
e, via de regra, a máscara cai. E ela 
cai da pior maneira: através da fal-
ta de sustentação de modos que não 
são nossos verdadeiramente, o que 
nos leva a gaguejar, a usar vícios de 
linguagem, a nos movimentarmos de 
forma imprecisa e repetitiva, etc.

Assumindo nossa real personali-
dade durante essas situações, temos 
uma preocupação a menos. Assim, 
temos mais condições de sermos 
precisos, de nos apropriarmos do as-
sunto, nos sentimos mais livres para 
gesticular e utilizar o espaço e os re-
cursos dos quais dispomos, mesmo 
com toda a tensão do momento.

A tensão, aliás, é natural e saudá-
vel. Nem os artistas mais experientes 
estão livres dela. Mas ela deve fun-
cionar não como uma inimiga, mas 
sim como uma aliada.

No mais, relaxe e faça seu show!

Conheça mais sobre o trabalho de 
Thiago Tambuque e sobre a Incorpore
pelo site www.penseinc.com.br ou 

e-mail tambuque@penseinc.com.br.

Por: Thiago Tambuque
(Consultor de Relações
Internacionais, Ator e 

Consultor de Expressão
na empresa Incorpore)
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Programa Empreender da ACAI leva
empresários à Feira Hair Brasil

FORTALECIMENTO

Empreender da ACAI e Missão Em-
presarial do Sebrae levaram, no dia 30 de 
março, mais de 30 empresários do ramo 
de beleza à Feira Hair Brasil 2015, no 
Expo Center Norte, em São Paulo.

A Feira, que aconteceu do dia 28 a 31 de 
março, trata-se do mais importante evento 
de beleza profissional da América Latina, 
com grandes lançamentos da indústria 
profissional. Com mais de 950 marcas ex-
positoras, a feira recebeu mais de 100 mil 
visitantes, entre cabeleireiros, profissionais 
de estética, maquiadores, manicures, podó-
logos, distribuidores e empresários do setor 
de todo o Brasil e exterior.

Além dos expositores, esse ano os vi-
sitantes também contaram com os espaços 
Novos Negócios, Primeira HAIR BRASIL 
e o Fórum de Beleza, com foco em novos 
investimentos, expositores de marcas em 
ascensão no mercado e mais de 100 eventos 

entre congres-
sos, seminários, 
palestras, en-
contros, shows 
t é c n i c o s  e 
workshops que 
ofereceram pro-
gramas completos de capacitação nos mais 
diversos segmentos de beleza, incluindo da 
prática do trabalho à gestão dos negócios. 

Segundo o diretor de Patrimônio da 
ACAI, José Roberto Simões Carvalho que 
esteve presente no evento juntamente com 
sua esposa Sônia, a feira foi muito organiza-
da e repleta de novidades. “Gostei bastante. 
Pudemos conferir produtos novos como um 
líquido que tira cutícula sem o uso de alicate, 
por exemplo, além de nos atualizarmos den-
tro desse mercado que é tão diversificado”.

Confira todas as fotos do evento
no Facebook da ACAI:

www.facebook.com/acai.itanhaem

Workshop do Sebrae sobre
inovação é realizado na ACAI

BELEZA E ESTÉTICA

Com o objetivo de mostrar que a 
inovação é aplicável à micros e pe-
quenas empresas e está relacionada 
a uma maneira criativa de melho-
rar práticas, processos e estratégias, 
de forma a tornar a empresa mais 
atraente e competitiva, foi realiza-
do na ACAI, no dia 23 de março, o 
workshop “Inove Para Ganhar Mais”, 
através de uma parceria entre o Em-
preender da ACAI e o Sebrae.

O evento foi voltado aos profis-
sionais do ramo de Beleza e Estéti-
ca, onde o palestrante Rafael Barreto 
mostrou exemplos e conceitos prá-
ticos sobre inovação em produtos, 
serviços, processos, marketing e na 
estrutura organizacional, permitin-

Erika Francetto, agente de Desenvolvimento do 
Programa Empreender, e Cynthia Garrido Ferreira, 

consultora do Sebrae  - Baixada Santista

do a reflexão de que a implantação 
de ações fáceis e muitas sem custos 
adicionais, podem trazer resultados 
econômicos rápidos.

No dia, a consultora do Sebrae Cyn-
thia Garrido Ferreira explanou sobre a 
necessidade dos profissionais mante-
rem-se sempre atualizados e sobre o 
Projeto Sebrae Beleza, que visa ações 
voltadas ao ramo e que conta com mate-
riais como os e-books e cartilhas, além 
de workshops e palestras que serão re-
alizados na Associação Comercial atra-
vés dessa parceria. A agente de Desen-
volvimento do Programa Empreender, 
Erika Francetto, convidou a todos para 
se inscreverem do núcleo de Beleza, que 
está iniciando agora na ACAI.

AGENDA DE EVENTOS DO PROGRAMA EMPREENDER

ABRIL

Feira AutoMec
Missão Empresarial do Sebrae

Dia: 9 - às 9h
Segmento: Oficinas Mecânicas
Local: Pavilhão do Anhembi

Orientação para Diagnóstico da MPE - Sebrae
Dia: 27 - período da manhã às 10h

e período da tarde às 14h30
Segmento: Todos

Local: ACAI
Vagas limitadas

MAIO

Palestra de Marketing de Experiência
Dia: 11 - às 14h

Segmento: Ramo de Beleza
Local: ACAI

Vagas limitadas

Curso “Lucrando com Finger Food”
Dia: (a ser definido) / Valor: R$ 40,00

Segmento: Alimentação fora do lar e Hotelaria
Local: Kroiks / Somente 30 vagas

Curso “Culinária Brasileira com
influência Européia”

Dia: (a ser definido) / Valor: R$ 40,00
Segmento: Alimentação fora do lar e Hotelaria

Local: Kroiks / Somente 30 vagas

JUNHO

Curso de Manipulação de Alimentos
Dias: 1, 2 e 3 - 14h30 às 18h

Valor: R$ 30,00 a 100,00
Segmento: Alimentação fora do lar / Local: ACAI

Vagas limitadas

Feira Fispal
Missão Empresarial do Sebrae

Dia: (a ser definido)

Segmento: Alimentação fora do lar e Hotelaria
Local: São Paulo / Vagas limitadas

Curso sobre Normas e Procedimento
Operacionais - SENAC

Dia: 22 - 9h às 18h / Valor: R$ 90,00
Segmento: Beleza / Local: ACAI

Somente 20 vagas

Curso sobre Técnicas de Exposição
de Produtos - SENAC

Dia: 25 - 9h às 18h
Valor: R$ 90,00

Segmento: Vestuário / Local: ACAI
Somente 20 vagas

JULHO

Curso de Vitrinismo - SENAC
Dia: 2 - 9h às 18h / Valor: R$ 90,00
Segmento: Vestuário / Local: ACAI

Somente 20 vagas

AGOSTO

Feira House & Gift Fair
Missão Empresarial do Sebrae

Dia: (a ser definido)
Segmento: Alimentação fora do Lar e Hotelaria

Local: ExpoCenter / Vagas limitadas

SETEMBRO

Feira Equipotel
Missão Empresarial do Sebrae

Dia: (a ser definido)
Segmento: Alimentação fora do Lar e Hotelaria

Local: Pavilhão Anhembi / Vagas limitadas

Feira Beauty Fair
Missão Empresarial do Sebrae

Dia: (a ser definido) / Segmento: Beleza
Local: ExpoCenter / Vagas limitadas

RESERVE SUA VAGA PELO TEL: 3426-2000

José Roberto Simões Carvalho, diretor de Patrimônio 
da ACAI e sua esposa Sônia
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ACAI comemora 51 anos de história 
com grande festa no Satélite

COMEMORAÇÃO

Programa “ACAI nas Ondas do
Rádio” estreia dia 14 de abril

COMUNICAÇÃO

Mais um novo canal de comunica-
ção entre a Associação Comercial e a 
população local entrará no ar no dia 14 
de abril. Trata-se do programa de rádio 
“ACAI nas Ondas do Rádio”, que será 
produzido e apresentado pelo diretor 
de Esportes, Cesar Alves Henriques, 
na Rádio Anchieta, a única rádio ofi-
cial de Itanhaém, que esse ano com-
pleta 55 anos de história na Cidade.

Para firmar essa parceria, com 
a assinatura do contrato, estiveram 
reunidos na Rádio no dia 6 de abril, 
o presidente da ACAI, Marcelo Za-
nirato, o diretor Comercial da Rádio 
Anchieta, Gilberto Martins, o secre-
tário Municipal de Desenvolvimento 
Econômico de Itanhaém, Eliseu Braga 
Chagas, o locutor e diretor Cesar, além 
dos diretores da ACAI Juliana Nobile 

No dia 16 de maio a Associação 
Comercial, Agrícola e Industrial de Ita-
nhaém – ACAI irá comemorar seus 51 
anos de fundação com uma grande festa. 
O tradicional Jantar de Aniversário, que 
este ano será ainda mais especial, será 
realizado no Satélite Esporte Clube, onde 
contará com a presença de 500 convida-
dos, entre comerciantes, empresários, 
autoridades locais e amigos.

Dentre as atrações haverá muita mú-
sica com a Banda Band IT!, que desde 
2001 vem se apresentando em todo o 
país, tocando uma enorme variedade 
de estilos musicais, com repertório 
contagiante que promete animar a noite. 
Também haverá um coquetel especial, 

jantar de sabores variados e uma home-
nagem a Rádio Anchieta, que este ano 
completará 55 anos de história.

Outra homenagem que será realizada 
no dia será aos pintores de Itanhaém, 
através da exposição de quadros que 
retratam a história da Cidade, onde os 
presentes poderão admirar obras dos 
artistas Ronaldo Lopes, Orlando Bifulco 
e Rui Coutinho.

Este evento é uma realização da ACAI 
com a colaboração de: Auto Peças 3G, 
Sindicato Comércio Varejista da Baixada 
Santista, Porto Seguro, Borelli Seguros e 
MabMar Corretora de Seguros. 

Reserve já o seu convite
pelo tel: 3426-2000.

Divulgação: Banda Band IT!

Furlan, Marcos Mayne Moyle e Rogé-
rio de Almeida.

No dia, os diretores falaram ao 
vivo com os ouvintes sobre este novo 
programa, que será apresentado três 
vezes por semana, durante uma hora, 
e que abordará temas de interesse do 
empresariado local, com muitas notí-
cias, entrevistas e informações.

“ACAI nas Ondas do Rádio”
irá ao ar todas as terças,
quartas e quintas-feiras,
das 9h às 10h na Rádio
Anchieta, 1390Khz AM.

www.radioanchietaitanhaem.com.br

Gilberto Martins (diretor Comercial da Rádio
Anchieta) e Marcelo Zanirato (presidente da ACAI) 

com o contrato firmando esta nova parceria

Marcos Mayne Moyle (diretor 1º Secretário da ACAI), 
Rogério de Almeida (diretor Adjunto Regional do 
Gaivota da ACAI), Cesar Alves Henriques (diretor

de Esportes da ACAI), Eliseu Braga Chagas
(secretário Municipal de Desenvolvimento

Econômico de Itanhaém), Gilberto, Marcelo
e Juliana Nobile Furlan (vice-presidente da ACAI)

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

Apoiadores:
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ACAI participa de lançamento do
projeto “Talentos do Comércio”

SELEÇÃO

Com o objetivo de expandir mão 
de obra qualificada e acabar com a 
cultura do mal atendimento, o Sindi-
cato do Comércio Varejista da Baixada 
Santista - SCVBS, em parceria com a 
empresa Única Soluções Inteligentes, 
por meio da consultora Larissa For-
janes - especialista em recursos de 
RH – fez o lançamento, no final do 
mês de março, do projeto Talentos do 
Comércio. A diretoria da ACAI esteve 
presente através do presidente Marcelo 
Zanirato e do diretor Tesoureiro, pro-
fessor André Olímpio.

A ação trará para as nove cidades 
da região um processo altamente qua-
lificado de recrutamento, treinamento 
e seleção de profissionais, com a fina-
lidade de capacitar e direcionar profis-
sionais que estejam fora do mercado 
de trabalho, ou aqueles que buscam o 
primeiro emprego, para atender áreas 
do comércio.

Como funcionará
O Sindicato possui um Banco de 

Dados com currículos que serão se-
parados de acordo com cada perfil e 
objetivo, para atender as vagas em 
aberto que o empresário e comerciante 

da Região necessitar, descrevendo o 
perfil desejado e características fun-
damentais para essa contratação. Com 
este formulário, o Sindicato inicia o 
processo de seleção, captando profis-
sionais aptos para exercer o cargo.

O diferencial é que todos os partici-
pantes do processo farão parte de capaci-
tação exclusiva do Sindicato para atender 
às vagas. O resultado final é uma mão de 
obra qualificada e um melhor atendimento 
ao cliente da Região, derrubando a cultu-
ra de que a Baixada Santista possui, em 
grande parte, mau atendimento no setor. 

Em breve será divulgada a data
de lançamento do projeto
em Itanhaém. Aguardem.

Marcelo Zanirato (presidente da ACAI), José Alves (presidente da AC São Vicente), Fernando Martins
da Fonseca (vice-Presidente do Sindicato do Comércio Varejista da Baixada Santista

e professor André Olímpio (diretor Tesoureiro da ACAI)

Carnê da Cidadania de MEIs é alvo
de boatos em rede social

ATENÇÃO

Uma correspondência recebida no 
início deste ano por milhares de micro-
empresários brasileiros deixou muita 
gente desconfiada e, logo, essa dúvida se 
transformou em boatos dos mais variados 
tipos nas redes sociais. Trata-se do Carnê 
da Cidadania do MEI (Microempreende-
dor Individual) - a imagem dele circulou 
pelo Facebook e chamou a atenção por 
conta de publicações que afirmavam que 
a correspondência era falsa e um golpe. 
Mais de 150.000 compartilhamentos des-
te alerta equivocado foram feitos. Mas o 
documento é verdadeiro.

O ministro Guilherme Afif Rodri-
gues, da Secretaria da Micro e Pequena 
Empresa, destacou que o motivo dos 
carnês serem enviados pelos Correios 
foi a alta inadimplência com a Receita 
Federal, além de facilitar o acesso às 
guias de pagamento das taxas.  

Para verificar a veracidade dos carnês, 
deve-se observar o envelope enviado, em 
que consta o brasão do Governo Federal 
na frente e o remetente como sendo a 
Secretaria da Micro e Pequena Empresa. 

O carnê: O Carnê da Cidadania inclui 
os valores de todos os tributos para que o 
microempreendedor individual trabalhe 

formalizado. Para a Previdência Social, re-
colhe-se mensalmente 5% do salário míni-
mo, ou seja, R$ 39,40, mais R$ 1 de ICMS 
para atividades de indústria, transporte 
intermunicipal de cargas e comércio e R$ 
5,00 de ISS para trabalhos de prestação 
de serviços e transportes municipais. So-
mando-se todos esses valores, o que o MEI 
deve recolher, ou seja, o DAS (Documento 
de Arrecadação do Simples Nacional), está 
entre R$ 40 e R$ 44 mensais.

O MEI: Criado com o objetivo de 
diminuir a informalidade no país, além 
de colaborar com o crescimento do pe-
queno empresário e simplificar a buro-
cracia, o Microempreendedor Individu-
al conta com diversos benefícios, dentre 
eles a isenção das taxas de abertura, 
inscrição, registro de funcionamento, 
alvará, além de baixa e encerramento 
conforme Lei Complementar nº 147, 
de 7 de agosto de 2014.

Casa da Agricultura inaugura nova 
sede no Centro do Cidadão

RURAL

Para proporcionar melhores condições 
de atendimento e assistência ao produtor 
rural da Cidade, foi inaugurada, no dia 7 de 
abril, a nova sede da Casa da Agricultura, no 
interior do Centro do Cidadão, no Terminal 
Rodoviário Municipal, no Jardim Sabaúna. 
A solenidade de inauguração contou com a 
presença do presidente da ACAI, Marcelo 
Zanirato, além de diversas autoridades lo-
cais e do secretário de Estado de Agricultura 
e Abastecimento, Arnaldo Jardim.

A Casa da Agricultura itanhaense é 
responsável pela coordenação do progra-
ma que monitora cerca de 186 unidades 

produtivas agrícolas, além de prestar 
orientação e serviços para pescadores 
artesanais. Por meio dela é possível obter 
documentos e orientações sobre a melhor 
opção para produção na zona rural.

Itanhaém mantém uma forte tradição na 
cultura de banana e de outras variedades de 
alimentos como alface, hortaliças e o palmi-
to pupunha, que serve como opção viável 
para substituir o palmito juçara na região do 
Litoral Sul. O endereço do Centro do Cida-
dão fica na Avenida Harry Forssell, 1.505, 
no Jardim Sabaúna, no interior do complexo 
do Terminal Rodoviário Municipal.

Marcelo Zanirato (presidente da ACAI), Thais Muraro (diretora de Agricultura), Eliseu Braga Chagas
(secretário de Desenvolvimento Econômico), Arnaldo Jardim (secretário de Estado de Agricultura e

Abastecimento), Marco Aurélio (prefeito de Itanhaém) e Daily Gomes Kubagawa (presidente do Fundo Social)
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SESC tem programação especial 
para o aniversário de Itanhaém

PROGRAMAÇÃO

Na semana em que Itanhaém comple-
ta 483 anos de fundação, um cronograma 
especial em comemoração à data foi ela-
borado pelo Circuito SESC de Santos. A 
programação, que acontecerá no próximo 
dia 25, a partir das 17 horas, contará com 
apresentações de teatro, literatura, dança, 
música e arte circense. As atividades cul-
turais estarão instaladas na Praça Narciso 
de Andrade, no Centro Histórico.   

A Companhia de Dança, La Mira, 
apresentará em Itanhaém o espetácu-
lo ‘Do Repente’. Além disso, a banda 
Matuto Moderno e os convidados Ín-
dio Cachoeira e o grupo Os Favoritos 
da Catira farão show especial no palco 
montado no Centro Histórico. 

Outra novidade inserida na progra-
mação do SESC é a peça de teatro ‘So-
nho de uma Noite de Verão’, produzi-

da pela Cia Novelo. Ainda no mesmo 
dia, a agenda continuará agitada com a 
apresentação de arte circense Mágica 
Close Up e atividades literárias com 
Muda Práticas Culturais e Educativas. 

O evento, direcionado ao público de to-
das as idades, é uma realização do Serviço 
Social do Comércio (SESC) em parceria 
com o Departamento de Cultura e ACAI. 

Companhia Abaréteatro completa 20 
anos de história e difusão cultural

CULTURA

Com oficinas, contação de histórias, 
apresentação de espetáculos teatrais, 
sessão de cinema e muitas outras ativi-
dades culturais gratuitas, a Companhia 
Abaréteatro passou por Itanhaém nos 
dias 21 e 22 de março, onde comemo-
rou duas décadas de fundação.

Luciana Marques, uma das funda-
doras e realizadores do Emcena Brasil, 
conta um pouco da história desse Proje-
to, que já passou por 250 cidades, tendo 
mais de 1 milhão de expectadores.

• Conte-nos um pouco da história da 
Companhia Abaréteatro e do EMce-
na Brasil.

Fundada em outubro de 1995, em Ita-
nhaém, em uma iniciativa do então Diretor 
de Cultura, Ronaldo Lopes, a Cia Abaré-
teatro, logo nos primeiros anos, acumulou 
diversos prêmios Nacionais, tanto na área 
técnica como artística, por diversos Festi-
vais de Teatro do país.

Na década seguinte, em uma fase pro-
fissional, frequentou os principais merca-
dos culturais com produções de espetáculos 
para adultos e crianças em circuitos como 
SESI, SESC, Fundações, Escolas públicas e 
privadas, além de casas de espetáculos im-
portantes em toda a cidade de São Paulo e 
Rio de Janeiro, dentre outros.

Em 2008 foi criado o Projeto Emcena 
Brasil, que trata-se de um “teatro móvel”, 
adaptado em um contêiner com toda uma 
estrutura de difusão, que até hoje já circu-
lou por 250 cidades angariando um públi-
co de mais de 1 milhão de pessoas de norte 
a sul do país.

Hoje, além dos 96 prêmios de Teatro em 
Festivais Nacionais e Internacionais, já acu-
mulamos 12 moções de aplauso de Câma-
ras de Vereadores distintas e 02 prêmios de 
Melhor Projeto de Difusão Cultural do país.

• Quantas pessoas os assistiram nesse 
último evento em Itanhaém, realiza-
do na Praça Narciso de Andrade, nos 
dias 21 e 22 de março?

Itanhaém é fenômeno, mesmo com a 
chuva torrencial na cidade neste último fi-
nal de semana tivemos no primeiro dia um 
público de 2.400 pessoas e no segundo, em 
torno de 2.000 pessoas.

• Para você, qual é a importância de 
levar o teatro e a cultura à população, 
de forma gratuita?

O Grupo  Abaré nasceu, como se diz na 

língua Tupi “ O grande missionário”, com 
o objetivo de popularizar a linguagem tea-
tral. Essa arte aqui na cidade e em diversas 
outras estava muito desacreditada por pro-
duções de valor duvidoso e muito caras. Era 
preciso encontrar meios de levar ao grande 
público essa linguagem sem que houvesse 
perda significativa dos recursos encontra-
dos em salas convencionais de teatro. 

Assim foi desenvolvido o Projeto Emce-
na, que abriga, desde o espetáculo circense 
até o teatro para adultos, todas as correntes 
das artes cênicas e o padrão de qualidade 
da Abaré, que a consagrou como uma das 
melhores companhias do país. Pode até ter 
projetos iguais, mas melhor e com tanta 
qualidade, ainda não. 

• Em sua visão, o que precisa ser 
feito com relação a valorização de 
eventos culturais?

 É preciso ter uma consciência crítica 
quando se fala em eventos “culturais”. Aqui 
se diz que “rodeio”, “ shows de massa” com 
grupos e artistas de qualidade duvidosa é 
cultura. Cultura é uma atividade que agrega 
valor intelectual e enriquece a cidade como 
um todo, aumenta a autoestima, o senso de 
cidadania, produz mercado, turismo de qua-
lidade,  faz pensar e produz uma população, 
tanto empresários como cidadãos, com in-
dependência de pensamento e, portanto, 
muito menos manipuláveis e suscetíveis ao 
poder público local.

É preciso saber o que queremos, ser 
uma cópia recalcada e mal feita de uma 
Barretos decadente e com mar, ou uma 
Itanhaém de Calixto, Anchieta, Bernardi-
no, Ronaldo Lopes, de mulheres de areia e 
homens caiçaras de brio,  de tantas outras 
artes, com uma história invejável como 
ninguém mais no Brasil tem. A segunda ci-
dade mais antiga do país, berço da civiliza-
ção brasileira e a única que ainda mantêm 
intacta sua história e seus monumentos... 
vai saber até quando?

INSS, ACAI e Prefeitura traçam
ações para promover inclusão

ORIENTAÇÃO

Promover a inclusão dos trabalha-
dores no Sistema Previdenciário e mos-
trar como funciona o Programa de Re-
abilitação Profissional. Esses foram os 
principais temas discutidos em reunião 
realizada pela Previdência Social na 
ACAI, com a participação da Secretaria 
Municipal de Relações do Trabalho. 

Na ocasião, foi apresentado o Progra-
ma de Educação Previdenciário (PEP) que 
terá palestras e atividades voltadas aos em-
presários, empregados e usuários mostran-
do os serviços oferecidos pelo INSS.

Segundo a assistente social da Previ-
dência Social, Luana Di Buono Neves, 
a Previdência também quer capacitar os 
trabalhadores afastados e proporcionar 
meios de reeducação profissional para 
o retorno ao trabalho. “Nossa parceria 
será importante também para os empre-
sários, pois dispomos de profissionais 
capacitados que poderão ser aproveita-
dos em outras áreas”, ressalta.

“Além disso, durante o período de 
cursos ou treinamentos os segurados esta-
rão sob a responsabilidade do INSS, não 
havendo qualquer ônus financeiro, pois 
as despesas de transporte e alimentação 
serão custeadas pela entidade”, destaca.

SERVIÇOS ON-LINE - Para o perito 
médico do INSS, Luis Claudio, as pessoas 
ainda não conhecem os serviços disponí-
veis na Internet pela Previdência Social. 
“Precisamos ampliar o conhecimento das 
facilidades que dispomos. Hoje, é possível 
agendar consultas, ter informações de be-
nefício, extrato de pagamento, extrato de 
Imposto de Renda, entre outros serviços”.

Luis Claudio (perito médico do INSS), Marcelo
Zanirato (presidente da ACAI), Luana Di Buono 

Neves (assistente social do INSS) e Silvio
Lousada (secretário Municipal de Relações

do Trabalho de Itanhaém)

Rodrigo Zanella (diretor Municipal de Cultura de 
Itanhaém) e Marcelo Zanirato (presidente da ACAI)

O presidente da Associação Comer-
cial de Itanhaém, Marcelo Zanirato, leva-
rá o projeto para reunião de diretoria para 
que possam dar sequencia na celebração 
do convênio. “Estamos fechando uma 
parceria que ajudará os trabalhadores e os 
empregadores. Todos irão ganhar”.

TIME DO EMPREGO – Com a 
proposta de inserir no mercado de traba-
lho os segurados incapacitados parcial ou 
totalmente por doença ou acidente, ficou 
acertado junto à secretaria de Relações do 
Trabalho de Itanhaém a inserção desses 
trabalhadores no Programa Time do Em-
prego. Para o secretário da pasta, Silvio 
Lousada, a proposta é encantora. “Acre-
dito que esta é a primeira vez no Estado 
de São Paulo que será realizada esta par-
ceria com o INSS. Em maio, faremos o 
treinamento desse pessoal”, finaliza.
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NOME
ANTÔNIA E. MOTA DE LIMA          
CUSTÓDIO L. DA PONTE              
HEITOR A. DE OLIVEIRA JR                
JOAQUIM DE J. GUERREIRO        
LIDO FAUSTO MUNIZ                       
CARLOS ALBERTO SANTOS                   
CARLOS PAIVA DE OLIVEIRA                
VIVIANE FERNANDES VILEZA                
ALCIDES CASTELO                         
DALILA LANDIN SOARES                    
MARISTELA A.STIL BASAN          
FRANCISCO N. GOMES FRANÇA            
HÉLIO DE M. RODRIGUES            
LÍVIA FAGA DE SARAIVA                   
MARIA C. GODOY MUCCIOLO          
MARIA LIMA DAS D. BARBOSA            
ACÁCIO B. DE SOUZA                      
ADRIANA A. DE BELLA CRUZ         
CELSO DA COSTA FLORES                   
CINTIA H. GONDO                         
JOSEMAR B. FERNANDES               
VILMA SACCHETTI RAYMUNDO                
FREDERICO B. GONÇALVES              
FERNANDO HENRIQUE CORTEZ                
DOUGLAS DAMARO DE ALMEIDA               
IZABELA DA SILVA PESTANA                
LUIZ FERNANDO B. DE ALMEIDA          
MARIA DE LOS A. D. GARCIA       
INGRID RIBEIRO FERNANDES                
IRACEMA A. BONFIM GUERRA         
ARIANE G.M.RIBEIRO                      
PAULO DONIZETE FERNANDES                
ROSA K K OMURO                          
ANA PAULA MOREIRA                       
ANGELA HELENA C. ALVES                   
JOSE WILLAMI U. A. UCHOA        
SANTO GIROLDO                           
CARLOS JOCYS                            
FERNANDO ANTONIO NUNES                  
MARCIA CURY MACHADO                     
ORQUIDEA LAURE SANTAMARIA               
TEMISTÓCLES A. LEME BRISOLA         
VALTER BALDIN                           
GEYSA OLIVEIRA PEREIRA                  
GUSTAVO CERVANTES CARRICO               
MAYARA ANDRADE BARROS                   
LUCIANO SCORZA CHIECCO                  
ROGÉRIO DE ALMEIDA                      
VAGNER APARECIDO RISSUTOS               
ÉRICO PEREIRA CORREA                    
FRANCISCO C.T.GARZON                    
JOSÉ AMORIM ALVES JUNIOR                
JOSÉ DE ALMEIDA SARAIVA                 
NAIR A A. DA ROCHA MIRANDA           
DIEGO NUNES DA SILVA                    
NELSON RODRIGUES JUNIOR                 
TATIANE DE OLIVEIRA GOMES               
CLEUSA MIRANDA LIMA                     
JOÃO PAULO DE ARAGÃO
SONIA M. DE MORAES                      

EMPRESA
PLABETH                                           
RECANTO DA SEREIA                                 
ÓTICA ITANHAÉM                                    
BAZAR J GUERREIRO                                 
ITANHAÉM IATE CLUBE                               
RENAT’S BIKES                                     
TRENZINHO                                         
LOS MEXICANOS PALETERIA                           
CASTELÃO AÇO E MATERIAIS                          
FADA PRODUÇÕES EM VÍDEO                           
IRMÃOS BASAN                                      
KRÓIK’S                                            
KASUAL MAGAZINE                                   
ALFER PROJETOS E CONSTR.                      
PASSARELA MODAS                                   
MARIA LIMA - CORRET0RA               
ADRIANA CORRETORA                                 
ADRIANA CORRETORA                                 
M COSTA CAMISETAS                                 
QUIOSQUE DO PRAIÃO                                
CÍINICA VETERINÁRIA ITANHAÉM                      
UNIDÉZ - FACULDADE DE ITA.                    
TOTEM EMPR. S/C LTDA               
CORTEZ AGUIAR                                     
NOVA INFORMÁTICA                                  
LOJA DOS PORTÕES                                  
MAB MAR CORRET. DE SEGUROS                      
AVICULTURA E AGROP. OÁSIS                   
GRÁFICA BELAS ARTES                               
PAPELARIA OPÇÃO                                   
MADEIREIRA SÃO JORGE                              
CASA SÃO JORGE                                    
OMURO E CIA LTDA EPP                              
MARINA MAITA                                      
VIA ÓCULOS                                        
ABRIMAR MAT. PARA CONSTR.               
AG MAR IMOBILIÁRIA                                
COMERCIAL MAR AZUL                                
PADARIA GAIVOTA                                   
COMERCIAL MAR AZUL                                
ITACOLOR                                          
WAGNER CORREA VENDAS               
MERCADO BARATINHO                                 
RESTAURANTE DO CANTO                              
CERVANTES & CARRICO CONSULT.                    
GRÁFICA IDEAL - MEI                               
ATUAL IMÓVEIS                                     
ALMEIDA IMÓVEIS                                   
LURD’S MULTIMODA                                   
ÉRIK’S BIKE                                        
CONTABILIDADE ITANHAÉM                            
MERCADO E PADARIA CIBRATEL                        
RACAGE MODAS                                      
VESTINDO NOIVAS                                   
RIO BRANCO BALANÇAS                               
AUTO POSTO SAVEIROS LTDA                          
TR GAMES                                          
CONTNEW ASSESSORIA CONTÁBIL                       
ZAAP MODA PRAIA
SIEMACO ITANHAÉM E REGIÃO 

ACAI PARABENIZA OS
ANIVERSARIANTES DO

MÊS DE ABRIL

Filiado à ACAI desde 22/05/1991
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Filiado à ACAI desde 31/03/1986

Filiado à ACAI desde 23/06/10

Filiado à ACAI desde 29/09/1994

BOAS-VINDAS AOS NOVOS ASSOCIADOS

NHONHO MATERIAIS P/ CONST. 
- DEPÓSITO NHONHO

Rua João Capistrano Pereira, 269
Jardim Corumbá
Tel: 3427-3676

Filiado à ACAI desde 27/08/1991

Aceitamos
Cartões de Crédito

ACAI parabeniza a nova
associada Tatiana de
Oliveira da Silva, da

COMUNIX VISUAL, pelo
seu aniversário,
dia 4 de março.

Felicidades!

IMÓVEIS CARLOS ROBERTO
- KARIOKA

Av. Marginal Oito, 11 Lj. 03
Jardim Santa Terezinha

Tel: 3424-4313
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AGENDA DE EVENTOS DA ACAI

Filiado à ACAI
desde

05/10/2000

Filiado à ACAI desde 26/05/1981

Filiado à ACAI desde 18/03/2005

TREINAMENTO PARA MANIPULADORES
DE ALIMENTOS

Realização: Parceria entre Empreender da ACAI e Sindicato
de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares da Baixada

Santista e Vale do Ribeira – SinHores.
Data: 1, 2 e 3 de junho - 14h às 18h / Local: ACAI

Conteúdo: Treinamentos teóricos que visam orientar o empresariado
que trabalha com a alimentação sobre a responsabilidade do seu negócio, 

propondo ações preventivas para evitar a contaminação dos alimentos, 
desde o seu plantio até a mesa do consumidor, seguindo ANVISA.
Público-alvo: Empresários do ramo de Alimentação Fora do Lar.

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

ORIENTAÇÃO PARA DIAGNÓSTICO
DA MPE - SEBRAE

Dia: 27 de abril - período da manhã às 10h e período da tarde às 14h30
Segmento: Todos / Local: ACAI

Conteúdo: Orientação para Diagnóstico do MPE Brasil - Prêmio de 
Competitividade para Micro e Pequenas Empresas, que visa promover o 
aumento da qualidade, produtividade e competitividade das MPEs bra-

sileiras, disseminando os conceitos e práticas de gestão, por meio de um 
processo de reconhecimento.

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

Filiado à ACAI desde 20/07/2005

Filiado à ACAI desde 15/01/1992
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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

CURSO SOBRE TÉCNICAS DE EXPOSIÇÃO
DE PRODUTOS - SENAC

Dia: 25 de junho - 9h às 18h
Valor: R$ 90,00

Segmento: Vestuário, calçados e acessórios / Local: ACAI
Conteúdo: Organizar produtos e peças promocionais nos

pontos de venda, além de, compor e montar vitrines, atuando
como profissional autônomo, dono de seu próprio negócio

ou em empresas especializadas.
Somente 20 vagas, reserve a sua pelo tel: 3426-2000

CURSO DE VITRINISMO - SENAC
Dia: 2 de julho - 9h às 18h

Valor: R$ 90,00
Segmento: Vestuário, calçados e acessórios / Local: ACAI

Conteúdo: Capacitação para executar vitrines e exposições promocionais 
por meio de técnicas, considerando sua aplicabilidade e suas relações com 

a arquitetura promocional, visando ampliar o volume de vendas.
Somente 20 vagas, reserve a sua pelo tel: 3426-2000

24ª CONVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA 
CONTABILIDADE DO ESTADO DE SP

Dia: 14 a 16 de junho
Local: Mendes Convention Center - Santos

Informações: Com 71 anos de história, a Convecon trata-se do maior 
evento contábil do Estado de São Paulo que disponibiliza assuntos de 

grande atualidade e relevância para a classe contábil. 
Inscreva-se pelo site www.convecon.com.br

III CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

Dia: 11 de abril - 13h / Local: Auditório da E.M. Noêmia Salles Padovan
Conteúdo: Discutir sobre os direitos das pessoas com deficiência,

visando melhorias com relação ao acesso a diversos setores como saúde, 
reabilitação, transporte, educação, dentre outros.

Realização: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento
Social, em parceria com as entidades assistenciais.
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instalado dentro da fábrica. A Mimi 
tem produtos tanto para o churrasco, 
como os espetinhos, e carnes da Mar-
ca Montana, aquela do Chitãozinho e 
Xororó, também conta com produtos 
para o dia a dia como os medalhões, 
os bifes e as carnes em cubos, tanto de 
carne bovina como de aves.

Além da venda de congelados, pre-
tendemos realizar muitas festas, não só 
em Itanhaém, mas também nas cidades 
vizinhas e com isto utilizar Itanhaém 
como a base para este negócio.
 
• Como empresário e empreendedor, 
para o Sr. qual é a importância da 
qualificação da mão de obra local 
para a economia?

Acho fundamental o desenvolvi-
mento da mão de obra e isto passa 
também pela formação cultural da 
população. É verdade que existem 
muitas prioridades no município, e o 
Governo Municipal vem tratando estes 
assuntos com muita seriedade. Acre-
dito que neste caso também irá tratar. 
No entanto, as Associações podem e 
devem contribuir nesta pauta.
 
• Acha que a Cidade possui potencial 
de crescimento comercial?

Sim, se não acreditasse não estaria 
investindo aqui. É notório como Ita-
nhaém cresceu nos últimos 10 anos, 

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

Sou de uma família simples de 
São Paulo, segundo de três filhos, 
único homem, casado, pai de 2 fi-
lhos, Ramon de 28 anos (primeiro 
casamento) e o Leonardo de 6 anos. 

Minha mãe, além dos cuidados 
da casa, mantinha uma oficina de 
costura em um dos cômodos da casa 
e meu pai, até alguns anos antes de 
eu nascer, era empreiteiro, porém, 
um ano antes do meu nascimento, 
comprou um comércio (açougue) em 
sociedade com um tio.

Ainda novo, com 14 anos, come-
cei trabalhando aos finais de semana 
com meu pai e quando mudamos o 
açougue de endereço, passei a dar 
opiniões a ele de que deveríamos 
ampliar o negócio, colocando outros 
produtos para venda uma vez que 
nas proximidades não haviam outros 
comércios que atendessem os mo-
radores da região. Meu pai, por sua 
vez, temeroso devido aos problemas 
na outra localidade que estávamos, 
preferia não arriscar e passamos a 
ter muitos conflitos. Nesta esta época 
estava com 15 anos.

Acabei indo trabalhar como offi-
ce boy temporário em uma empresa 
pequena na época, que estava se 
instalando no Brasil, a Monsanto. 
Fiquei ali por 4 meses e na sequên-
cia fui trabalhar como efetivo em 
uma empresa de construção civil, 
onde após 6 meses passei a ser 
auxiliar de escritório. Fiquei nesta 
empresa uns 18 meses.

Depois disso trabalhei na Lista 
Telefônica Brasileira, como vende-
dor de bebidas na Vinícola Aurora,  
como propagandista de Laboratório 
Farmacêutico, como vendedor em 
uma empresa de escapamentos de 
carros, como promotor de vendas 
em uma empresa de papel e poste-
riormente nas áreas administrativas 
e comerciais da Suzano, onde traba-
lhei por 30 anos. Nesse meio tempo, 
me formei em Administração de 
Empresas com Pós Graduação em 
Administração Financeira.

• Quando iniciou sua história com 
Itanhaém?

Quando jovem, visitava Itanhaém 
junto com um amigo cujos parentes 
tinham casa aqui, ou melhor ainda tem. 
Passados alguns anos, conheci minha 
atual esposa, que viveu uma época na 
Cidade durante a juventude e que os 
pais moravam por aqui.

• No dia 16 de dezembro o Sr. inau-
gurou uma filial da Espetinhos Mimi, 
o “Empório Mimi - Tudo Para Festa 
e Churrasco” em Itanhaém. Quando 
e como surgiu o interesse em montar 
esse empreendimento na Cidade?

Como um bom apreciador de chur-
rasco, sempre que vinha à Itanhaém, 
tinha dificuldade em encontrar carne 
de qualidade para um bom churras-
co. Por várias vezes minha esposa e 
eu falávamos sobre abrir algo nesta 
linha por aqui.

No ano de 2013, por intermédio de 
um vizinho, tive contato com a fran-
quia da Mimi e foi ai que enxerguei que 
este poderia ser o negócio ideal. Falei 
com eles sobre as cidades de Itanhaém, 
Mongaguá e Peruíbe, mas por eu estar, 
neste período, focado na construção de 
casas, preferi esperar e me capitalizar 
para desenvolver o projeto da franquia, 
até que em 2014 ele pode sair do papel, 
sendo inaugurada no final do ano, na 
Av. Rui Barbosa, 719 - Centro de Ita-
nhaém - www.espetinhosmimi.com.
br - Tels: 3422-4112 ou 3422-4290.
 
• Acredita que o ramo de alimen-
tação fora do lar seja um setor do 
mercado que está em crescimento? 
Pretende abrir novas lojas?

Entendo que tanto a alimentação 
fora do lar, como alimentação semi 
elaborada, vem de encontro com as 
necessidades da vida atual das fa-
mílias, onde tanto o homem como 
a mulher trabalham fora e precisam 
dessa praticidade.

No caso especifico dos espetinhos 
para churrasco, a Espetinhos Mimi ofe-
rece produtos de qualidade, carne de 
origem conhecida e controle de quali-
dade pelo Serviço de Inspeção Federal 

Jose Antonio Alcaraz, do Empório 
Mimi é o Entrevistado do Mês

Vindo de uma família simples, o empresário Jose Antonio Alcaraz trabalhou como 
office boy, na construção civil, auxiliar de escritório, vendedor de bebidas, propa-
gandista de Laboratório Farmacêutico dentre muitas outras atividades até vir parar 
em Itanhaém, onde montou no final do ano passado uma filial da famosa empresa 
Espetinhos Mimi, o “Empório Mimi - Tudo Para Festa e Churrasco”, em Itanhaém.

Confira nessa Entrevista do Mês um pouco sobre sua diversificada trajetória 
profissional e sobre o que pensa com relação ao potencial de crescimento do setor 
de alimentação fora do lar.

saindo de uma cidade fechada para 
uma cidade das oportunidades.
 
• Na sua visão, o que precisa ser 
melhorado para que nossa Cidade, 
que ainda depende do turismo, 
possa crescer e se desenvolver 
economicamente?

A criação de um polo voltado 
para a importação e exportação, com 
infra-estrutura adequada e malha 
logística que atraia empresas do 
setor. Também é preciso melhorar o 
setor da saúde, onde me parece que 
o Governo Municipal vem atuando 
de forma correta, no entanto, ainda 
faltam muitos recursos.
 
• Qual a sua avaliação sobre a 
importância da atuação da Asso-
ciação Comercial de Itanhaém?

Devido a forte dependência de 
Itanhaém para com o Turismo, en-
tendo que a Associação Comercial 
precise influenciar decididamente 
nas diretrizes desse setor. É impor-
tante o total alinhamento da Asso-
ciação com tudo aquilo que será 
desenvolvido nesta área, para que 
juntos, Associações e Prefeitura, 
possam caminhar levando ao turista 
ou veranista, ações que os encantem 
e para que saiam maravilhados com 
a cidade e com seus serviços.


