
Filiado à ACAI desde 11/11/1991

EDIÇÃO Nº 185
Julho de 2015

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

Empresário Alberto
Barbosa da Silva, da Loja 
Sotelha, conta sobre sua 
história profissional na

Entrevista do Mês.

Programa “ACAI nas
Ondas do Rádio”,

apresentando na Rádio
Anchieta, traz muitas

informações e entrevistas.
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ACAI participa do
lançamento da Frente

Parlamentar de Apoio aos 
Municípios da Baixada

Santista e Vale do Ribeira.

ESPAÇO ABERTO

Impostômetro atinge
a marca de R$ 1 trilhão
de tributos pagos pelos

brasileiros, onze dias antes 
que o ano passado.

ACONTECEU

Marcelo Zanirato comenta, 
na Palavra do Presidente,

sobre a importância da
divulgação para dinamizar
a economia de Itanhaém.

PALAVRA

ENTREVISTA
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O Aeroporto Antonio Ribeiro Nogueira Júnior, de Itanhaém, foi incluído no Plano de Aviação Re-

gional do Governo Federal, anunciado no início do mês de junho, pela presidente Dilma Rousseff. 
Outros cinco Aeroportos paulistas também entraram no pacote de concessões anunciado, sendo 
eles de Bragança Paulista, Campinas, Araras, Ubatuba e Jundiaí.

Segundo o presidente da ACAI, Marcelo Zanirato, a concessão do Aeroporto já vinha fazendo parte 
de reivindicações da diretoria da Associação Comercial de Itanhaém, junto às principais autoridades do 
setor. “Acreditamos que com essa conquista, o Aeroporto se tornará a principal ferramenta para alavancar 
o desenvolvimento econômico de Itanhaém e Região”. Leia mais sobre o assunto na página 5.

Aeroporto de Itanhaém entra no pacote
de concessões anunciado por Dilma Rousseff

AVANÇO

Foto: Prefeitura de Itanhaém
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Sabendo da importância 
que existe na divulgação de 
atrativos turísticos para o 
aquecimento da economia 
no comércio local, a diretoria 
da ACAI esteve presente, no 
dia 3 de julho, em Santos, no 
lançamento de duas novas 
ferramentas de promoção 
criadas pelo grupo “Santos e 
Região Convention & Visi-
tors Bureau” (confira a maté-
ria completa na pág. 5).

Ações como esta, que pro-
movem a visibilidade de des-
tinos turísticos, são a base de 
um importante e necessário 
investimento para atrair no-
vos visitantes à nossa Região, 
mesmo fora da grande tempo-
rada de verão. É através dessa 
comunicação, dessa troca de 
informações e divulgação di-
recionada que cidades como 
a nossa, que ainda vive do 
turismo, ganham destaque em 
meio a grande diversificação 
da segmentação turística na-
cional. Já dizia o velho ditado 

que “quem não aparece não é 
lembrado”.

Nossa cidade possui uma das 
mais ricas histórias culturais do 
país, com muitos pontos turísti-
cos, sem falar das belas de praias 
e agora, com uma nova Orla, 
que vem chamando a atenção de 
todos que por aqui passam. O 
que falta ser criada em Itanhaém 
é uma agenda anual de eventos, 
que dê sustentação ao desenvol-
vimento de uma nova estratégia 
de divulgação turística, contando 

Marcelo Zanirato
Presidente da ACAI

PALAVRA DO PRESIDENTE

com a participação da popu-
lação local.

Um bom exemplo da im-
portância da divulgação é 
a Coca-Cola. A marca que 
mais vende refrigerantes no 
mundo, apensar de já ser ex-
tremamente conhecida, ainda 
gasta fortunas com propagan-
das. Esse é um dos segredos 
de marketing, se fazer sempre 
presente. E também não basta 
apenas publicar um anúncio 
em jornal de grande circula-
ção e ficar esperando as pes-
soas virem nos visitar.

Agora que vivemos em 
um momento de crise é que 
precisamos traças novas 
estratégias, em conjunto, vi-
sando dinamizar a economia 
de nossa Cidade. Precisamos 
criar meios de mostrar aos 
potenciais turistas de outras 
partes do país, e até mesmo 
do mundo, que Itanhaém é 
uma ótima opção de lazer, 
entretenimento e descanso, 
durante o ano todo.

“QUEM NÃO APARECE NÃO É LEMBRADO”

EXPEDIENTE

InformACAI
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ACONTECEU

Com o objetivo de definir ações sis-
temáticas em conjunto, voltadas à popu-
lação em situação de rua, foi realizada 
no dia 17 de junho, uma reunião na Se-
cretaria de Assistência Social que contou 
com a presença do presidente da ACAI, 
Marcelo Zanirato, secretários municipais 
Wilson Carlos do Nascimento (Assistên-
cia e Desenvolvimento Social), Vinícius 
Camba (Serviços e Urbanização), Eliseu 
Braga Chagas (Desenvolvimento Econô-
mico) e Silvio Oliveira (Trânsito e Segu-
rança Municipal), além da Guarda Civil 
Municipal e funcionários da Secretaria de 
Assistência e Desenvolvimento Social.

Durante a reunião, diversas propos-
tas foram debatidas e definidas, visando 
ações gerenciadas em parceria com as 

ACAI PARTICIPA DE REUNIÃO PARA TRATAR SOBRE
AÇÕES VOLTADAS À POPULAÇÃO DE RUA

secretarias municipais, ACAI e Guarda, 
com o objetivo de conscientizar a po-
pulação local sobre as políticas públi-
cas para moradores de rua, bem como, 
direcionar essas pessoas aos diversos 
serviços de assistência social que são 
realizados na Cidade.

DIRETORIA DA ACAI PARTICIPA DO ENCONTRO
REGIONAL DE ACS NA ACIESV

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL MARCA PRESENÇA
NA VIRADA DO TRILHÃO DO IMPOSTÔMETRO

No dia 29 de junho o Impostômetro 
chegou à marca de R$ 1 trilhão de tri-
butos, e para promover uma mobilização 
visando chamar a atenção para o fato, a 
Associação Comercial de São Paulo lan-
çou a campanha “Arraiá do Trilhão – São 
Pedro... Socorro! Ta chovendo imposto”. 
O valor foi atingido onze dias antes da 
data do ano passado, 10 de julho.

Realizado em frente ao painel do 
Impostômetro, que fica na Rua Boa 
Vista, no centro da capital paulista, o 
evento contou com a presença do pre-
sidente da ACAI, Marcelo Zanirato, 
diretor Tesoureiro, Prof. André Olím-
pio, gerente, Marcia Cerdeira, além 
do vice-presidente da RA05, Eliseu 
Braga Chagas e do presidente da ACE 
de São Paulo, Alencar Burti, dentre 
outras autoridades locais.

Quem passou pelo local no dia 
descobriu quanto paga em tributos ao 

Frente Parlamentar de Apoio 
à Baixada Santista e Vale do 

Ribeira foi lançada
A ACAI, foi representada por seu pre-

sidente, Marcelo Zanirato, e por seu diretor 
tesoureiro, Prof. André, na Assembleia 
Legislativa, no dia 29 de junho, no lança-
mento da Frente Parlamentar de Apoio aos 
Municípios da Baixada Santista e Vale do 
Ribeira, coordenada pelos deputados Caio 
França e Paulo Correa. Estiveram, também, 
presentes, o vice-prefeito, José Roberto 
Nascimento e os secretários municipais  
Eliseu Braga Chagas e André Caldas.

Os objetivos da frente são ampliar o 
debate entre as regiões, buscando locali-
zar soluções para problemas comuns, tais 
como: (1) Mobilidade urbana; (2) Esporte, 
cultura e qualidade de vida; (3)  Educa-
ção, ciência, tecnologia e inovação; (4) 
Habitação e reforma urbana; (5) Garantia 
de direitos (Movimentos sociais); (6) Se-
gurança pública; (7)   Geração de emprego 
e renda; (8) Infraestrutura urbana, (9) De-
senvolvimento sustentável e planejamento 
econômico e social; e, (10) Saúde. Nesse 
sentido, serão propostas políticas públicas 
para a melhoria geral da qualidade de vida 
da população dos municípios da Baixada 
Santista (9) e do Vale do Ribeira (24).

Os componentes da mesa da reunião 

apontaram, entre outras coisas, a importân-
cia da construção de uma rodovia ligando 
o entorno de Itanhaém à capital, passando 
por Parelheiros e Rodoanel (antiga reivin-
dicação da ACAI e essencial para nosso 
desenvolvimento sustentável); terminar a 
duplicação da rodovia Manuel da Nóbre-
ga, SP-55 até a BR-116; e, da retomada 
da ferrovia que ligava Cajati ao porto de 
Santos, fundamental para o escoamento 
da produção agrícola do Vale do Ribeira.

O coordenador destacou que a união 
entre as regiões da Baixada Santista e do 
Vale do Ribeira irá propiciar ganho para 
todas as 33 cidades, pois irá ampliar os 
canais de negociação com os governos 
estadual e  federal.

Ficou acertado que as próximas reuniões 
da Frente serão: dia 13 de julho, com o se-
cretário da Habitação Rodrigo Garcia, para 
tratar de seus projetos para as duas regiões; 
dia 31 de julho, na região do Vale do Ribeira; 
e, dia 28 de agosto, na Baixada Santista.

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

do CORECON do Litoral Sul)

ESPAÇO ABERTO

comprar pipoca, vinho quente, paçoca 
e outros produtos típicos juninos.

Ano de 2015 deve fechar com ar-
recadação de R$ 2,07 trilhões; até ago-
ra cada brasileiro já pagou R$ 4.980,50 
em tributos e, até o final do ano, terá 
pago R$ 10.298,50, mostra estudo.

A diretoria da ACAI esteve presen-
te, no dia 10 de junho, na Associação 
Comercial de São Vicente (ACIESV) 
para participar do encontro da Fede-
ração das Associações Comerciais do 
Estado de São Paulo (Facesp). Eliseu 
Braga Chagas, vice-presidente da Fe-
deração RA-05, que conduziu o even-
to, falou sobre o pacote de conces-
sões lançado pelo Governo Federal 

e também apresentou aos presentes, 
a 3ª Carta de São Paulo pelo Empre-
endorismo, lançada no último dia 25 
de maio, pela Frente Parlamentar que 
conta com 22 temas em sua pauta de 
reivindicações, dentre eles: amplia-
ção dos limites do Simples Nacional, 
desburocratizar e simplificar o regis-
tro e o funcionamento das micro e pe-
quenas empresas.

BALÉ DE ITANHAÉM SE DESTACA NO
SALTO FEST DANCE 2015

Nove bailarinas de Itanhaém parti-
ciparam no mês de junho do Salto Fest 
Dance 2015, em Mongaguá, e foram 
selecionadas para a segunda etapa da 
competição. A final acontecerá no dia 
12 de setembro, em Salto, interior de 
São Paulo, valendo vaga para partici-
par do Alliance Dance World Compe-
tition 2016, em Los Angeles, Estados 
Unidos. ACAI parabeniza a professora 

Lenisa Rocha pelo trabalho que vem 
realizando há anos na Cidade.

Filiado à ACAI desde 27/08/1991

Aceitamos
Cartões de Crédito
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“ACAI nas Ondas do Rádio” também 
é um programa de utilidade pública

COMUNICAÇÃO

O  p r o g r a m a 
“ACAI nas Ondas 
do Rádio”, que é 
produzido e apre-
sentado pelo diretor 
de Esportes da Asso-
ciação, Cesar Alves 

Henriques, na Rádio Anchieta (1390Khz 
AM - www.radioanchietaitanhaem.com.
br), todas as terças, quartas e quintas-fei-
ras, das 9h às 10h, está há apenas 3 meses 
no ar e já é considerado pelos seus ouvin-
tes, um programa de “utilidade pública”.

Além de debater temas direcionados 
aos comerciantes locais, o Programa vem 
realizando diversas entrevistas de temas 
variados, visando informar e esclarecer 
dúvidas da população de Itanhaém.

No mês de junho, o “ACAI nas Ondas 
do Rádio” recebeu, no dia 2, a Drª Elizabeth 
Souza, que é diretora Municipal e tratou so-
bre o tema Assistência e Desenvolvimento 
Social. No dia seguinte, Cesar falou sobre 
Segurança, quando entrevistou o CONSEG 
- Conselho Comunitário de Segurança de 
Itanhaém, representando pela presidente 
Millena Bella, vice-presidente, Manolo 
Barcia e secretário, Marcos M. Moyle, que 
falaram sobre o tema Segurança.

Já no dia 9 de junho, João Carlos 

Tobias, que é diretor Técnico da J.I. 
Prevente, esteve nos estúdios da rádio e 
falou sobre o Segurança do Trabalho, e 
dia 10 foi a vez de falar sobre Certifica-
do Digital, com a presença de Daniela 
Cicone, que também atende na ACAI.

Não deixando de lado temas culturais, 
o Programa recebeu o jovem escritor Ra-
fael Augusto, para falar sobre literatura e 
os livros que vem produzindo e também  
o flautista Daniel Ribeiro, mostrou seu 
talento. Dia 16, Shirley Messias, supervi-
sora da Educação de Ensino Supletivo do 
Departamento de Educação Comunitária 
de Itanhaém falou sobre os cursos que vem 
sendo realizados no Centro de Treinamen-
to Profissionalizante de Itanhaém – CETPI 
e no dia 18, a vice-presidente da ACAI, Drª 
Juliana Furlan marcou presença para ex-
plicar sobre os diversos serviços prestados 
na ACAI, dentre eles, a consulta de SCPC.

Ainda no mês de junho, Cesar en-
trevistou Marcos Sales da APOENA, 
o radialista Edson Sobral, o diretor de 
segurança da ACAI, Marcos Moyle e o 
vice-prefeito de Itanhaém, que também 
é ex-presidente da ACAI, José Roberto 
Pereira do Nascimento.

Confira toda a programação da
rádio pelo Facebook: /acai.radio

Apoiadores:

ETECC destaca-se com serviços
de Internet com Fibra Óptica

COMÉRCIO EM DESTAQUE

A loja de Informática ETECC (Av. 
Condessa Vimieiros, 71 - Centro - Tel: 
3422-1779), vem se destacando em Ita-
nhaém pelo seu mais recente serviço, a 
Internet de Fibra Óptica. Nessa entrevis-
ta do “Comércio em Destaque”, o pro-
prietário Alexandre Cotta conta  a histó-
ria da loja, que já possui mais de 15 anos 
na Cidade e sobre esse novo serviço.

• Conte-nos como começou a história
da ETECC em Itanhaém.

A ETECC nasceu em 1991, mas só che-
gou em Itanhaém em 1999. Nossa empresa, 
que era essencialmente do segmento de infor-
mática e Tecnologia da Informação, quando 
foi convidada por uma empresa de Itanhaém 
para ministrar cursos e treinamentos em siste-
ma de computação, percebi que existia uma 
grande carência na área, principalmente para 
a manutenção de computadores, que pela ca-
racterística litorânea, exigia manutenção re-
corrente dos equipamentos.

Em 2007, com o avanço da Internet no 
mundo, a ETECC se lançou no mercado 
como provedor de Internet com a tecnologia 
de Rádio, permitindo levar a internet onde 
nenhuma operadora chegava com o serviço.
• Quais outros serviços vocês prestam?

Depois de consolidada como empresa de 
Telecomunicações, a ETECC recebeu o convi-
te da SKY para assumir a região de Mongaguá 
até Pedro de Toledo, assumindo uma carteira 
de quinze mil assinantes de TV por assinatura.

Hoje em dia, a ETECC se tornou uma 
empresa cem por cento TELECOM, com 
serviços de Internet e TV por assinatura. Em-

pregamos mais que 60 funcionários diretos, 
para manter essa cadeia de atendimento.

• Sobre a vinda da fibra óptica para
Itanhaém, quais são os benefícios dela 

frente aos outros provedores?
Hoje em dia, a sociedade e as empresas pre-

cisam de muito mais disponibilidade de Veloci-
dade de Internet para a demanda atual, portanto, 
a ETECC mais uma vez, retomou os investi-
mentos e lançou o que há de mais moderno em 
tecnologia de transporte de dados, com a fibra.

• E como funciona esse sistema?
Esse sistema demanda uma obra muito 

grande, pois tem que ser feito o lançamento de 
cabo por todo o trecho que deve ser atendido, 
mas desde o início deste ano, essa tecnologia 
já atende centenas de residências e empresas.

 A tecnologia dos equipamentos e do 
próprio cabo de Fibra Óptica, permite o 
transporte de qualquer tipo de dados e com 
velocidades altíssimas, além do que, esse 
cabeamento pelas ruas não usam nenhum 
tipo de adaptação metálica nem equipamen-
tos ligados a energia, ou seja, estabilidade 
total, sem perdas, nem oscilações no trafego 
dos dados. Outra facilidade é que para a ati-
vação do serviço, dentro da casa do cliente, 
instala-se apenas um modem óptico.

ACAI REALIZA REUNIÃO COM 
SETOR HOTELEIRO

NOTAS RÁPIDAS

No dia 24 de junho o presidente 
da ACAI, Marcelo Zanirato, se reu-
niu com proprietários de pousadas 
e hotéis de Itanhaém para discutir 
ações em conjunto, visando o aque-
cimento do setor hoteleiro fora da 
temporada de verão.

ASSOCIAÇÃO E PREFEITURA 
ALINHAM PARCERIA

Visando alinhar parceria entre ACAI 
e Prefeitura, o presidente Marcelo este-
ve reunido, no dia 3 de julho, com os 
secretário de Desenvolvimento Econô-
mico, Eliseu Braga Chagas, secretário 
de Governo, André Caldas e secretário 
adjunto de Governo, Marcel Hary.
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Aeroporto de Itanhaém é incluído em 
plano de concessões do Governo

AVANÇO

Juntamente com mais cinco aeroportos 
regionais (de Bragança Paulista, Campinas, 
Araras, Ubatuba e Jundiaí), o Aeroporto An-
tonio Ribeiro Nogueira Júnior, em Itanhaém, 
foi incluído no plano de concessões, anun-
ciado no dia 9 de junho, pela presidente Dil-
ma Rousseff. Ao todo, os terminais devem 
ter investimento de quase R$80 milhões.

A União tem a competência constitucio-
nal de explorar os aeroportos e pode delegar 
essa atividade, no caso de pequenos aero-
portos, aos governantes estaduais e munici-
pais. O governador de São Paulo, Geraldo 
Alckmin, já anunciou que pretende privati-
zar os aeroportos paulistas ainda em 2015.

Segundo o presidente da ACAI, Mar-
celo Zanirato, a privatização vem sendo 
aguardada há muito tempo. “Nosso Aero-
porto é uma peça fundamental para o desen-
volvimento de toda nossa Região. A ACAI 
já vem debatendo a necessidade da privati-
zação há bastante tempo. Discutimos o as-
sunto durante o 1º Fórum Nacional CACB 
Mil, no ano passado, em Brasília-DF, quan-
do entregamos um documento sobre a con-
cessão ao Deputado Arnaldo Faria de Sá, ao 
Deputado Federal, Walter Ihoshi e aos dire-
tores de outorgas da Aviação Civil, além de 
um manifesto ao Ministro Moreira Franco”.

Ainda segundo Marcelo, o assunto tam-
bém entrou em pauta através da ACAI du-
rante a apresentação do Plano Metropolitano 
de Desenvolvimento Estratégico da Baixada 
Santista e durante um encontro com o Pau-
lo Skaf e Geraldo Alckmin, em um even-
to da Associação Comercial de São Paulo 

(ACSP), onde a ACAI propôs a utilização do 
Aeroporto para uso comercial. “A abertura 
da concessão é uma grande conquista para 
nossa Cidade, trazendo uma nova e grande 
força ao crescimento do setor comercial de 
Itanhaém e  de toda Região”, afirmou.

Investimentos recentes
A Petrobras investiu recentemente, cer-

ca de R$ 14 milhões na construção de um 
novo terminal no local, com capacidade 
para receber até 60 mil pessoas/mês.

O novo prédio conta com dois pavimen-
tos, onde funcionam as dependências admi-
nistrativas e de segurança patrimonial, além 
do saguão de recepção e demais dependências 
de apoio para os funcionários. Trata-se de um 
terminal com características para atender o 
chamado serviço off-shore, que presta apoio 
ao trabalho desempenhado nas plataformas 
marítimas de exploração de gás e petróleo.

Em novembro do ano passado, o Daesp 
anunciou investimentos de R$ 40 milhões 
em obras de expansão e melhorias no ae-
ródromo itanhaense. O pacote inclui a am-
pliação da pista principal para 1.550 metros 
e expansão das áreas de estacionamento de 
veículos e de aeronaves, além de sistema de 
telecomunicação aeroportuária.

Movimentação atual
Em 2015, no período de janeiro a abril, 

o Aeroporto Estadual de Itanhaém registrou 
o movimento de 6.046 pousos e decolagens, 
além de 4.905 passageiros, conforme dados 
estatísticos do Daesp.

ACAI participa do lançamento de 
nova promoção turística da Região

TURISMO

Com o objetivo de divulgar os atrati-
vos turísticos das nove cidades da região 
– Bertioga, Cubatão, Guarujá, Santos, São 
Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Ita-
nhaém e Peruíbe, O Costa da Mata Atlân-
tica, do grupo Santos e Região Convention 
& Visitors Bureau, fez o lançamento, no 
dia 3 de julho, de duas novas ferramen-
tas de promoção, um vídeo turístico e um 
ShowCase. O evento contou com a pre-
sença do presidente da ACAI, Marcelo Za-
nirato, Secretário de Turismo do Estado de 
SP, Roberto de Lucena, deputado Estadu-
al, Paulo Corrêa Junior, diretora Regional 
de Turismo, Celina Linhares, secretário de 

ACAI FIRMA PARCERIA COM NÚCLEO DE MEDIAÇÃO
CONCILIAÇÃO E ARBITRAGEM

Com o objetivo de firmar uma parce-
ria com o Primeiro Núcleo de Mediação 
Conciliação e Arbitragem do Brasil, o 
presidente da ACAI, Marcelo Zanirato, 
esteve reunido, no dia 1º de julho, com 
o diretor Jurídico da ACAI, Dr. Rodri-
go Munhoz e os advogados Dr. Victor 
Santander, Dr. Ademilson Luiz Patarra 
e Dr. Fábio Castelini.

O Núcleo, que trata-se de uma enti-
dade especializada em solução de con-
flitos através da Lei Federal 9.307/96,  
tem como meta, colaborar com o Po-
der Judiciário, que hoje encontra-se 
em grandes dificuldades com relação à 
quantidade de processos que tramitam 

Turismo de Santos, Luiz Guimarães, pre-
sidente do SINHORES, Salvador Gonçal-
ves Lopes, dentre outras autoridades.

O novo vídeo apresenta os princi-
pais atrativos turísticos da região, nos 
diversos segmentos, como praia, eco-
turismo, histórico-cultural, náutico, 
pesca, esporte, aventura e eventos e o 
“ShowCase – Diretório de Eventos da 
Costa da Mata Atlântica” é um guia 
voltado aos profissionais de eventos de 
todo o país e do exterior, que apresenta 
a infraestrutura de negócios da região.

INSTITUTO ELOS PROMOVE EMPREENDEDORISMO
NO CONJUNTO GUAPURÁ
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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

nas mais diversas Varas do País. Atra-
vés dessa nova parceria, será realizado 
na ACAI, no dia 20 de agosto, às 9h30, 
um “Café Conciliador” que visa a apre-
sentação do Tribunal de Arbitragem aos 
associados. Informe-se na Agenda de 
Eventos da pág. 7.

Há 1 ano e meio o Instituto Elos, que 
é uma organização focada em desenhar 
e realizar estratégias, de forma a promo-
ver desenvolvimento, sustentabilidade 
e empreendedorismo, vem realizando 
um grande trabalho no Conjunto Habi-
tacional do Guapurá, em Itanhaém.

No dia 6 de julho o presidente da 
ACAI, Marcelo Zanirato e o diretor Te-
soureiro da ACAI, Prof. André Olímpio, 
receberam na Associação, a representante 
do Instituto, Thaís P. Ribeiro, juntamente 
com algumas moradoras do local, para fa-
lar sobre os projetos desenvolvidos, sen-
do um deles, a criação de um Centro de 
Empreendedorismo, que visa a dinami-
zação da economia dos moradores locais.

Para colaborar com a formalização 

de trabalhadores do Conjunto, a ACAI 
irá promover, no dia 23 de julho, às 
14h30, uma palestra informativa so-
bre o Microempreendedor Individual 
- MEI, que também estará aberta ao pú-
blico em geral. Confira na Agenda de 
Eventos da pág. 7.
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DATA

01
01
02
03
03
03
03
04
04
04
06
06
06
07
07
08
08
08
09
10
11
11
11
12
14
15
15
15
16
16
17
19
20
20
21
22
22
22
22
23
24
24
25
25
25
27
29
29
30
31

NOME

CICERO DALLA VECCHIA                    
PAULO JOSE ALVES                        
LUCAS DA SILVA PESTANA                  
ABDIAS FERREIRA SILVA                   
LIVIA ALEXANDRA BOSCO                   
PATRICIA L. MARQUES                     
WELLINGTON QUINTAES                     
CLAUDIA BORELLI                         
JOSE DE FREITAS BASILIO                 
SERGIO AUGUSTO A. LIMA                  
ADEMIR F. LIMA                          
ADEMIR FERREIRA DE LIMA                 
APARECIDA B. SILVA       
EDVALDO CAETANO DA SILVA                
LAIS NEVES GOMES FRAU                   
ALINE SODRE DE OLIVEIRA                 
ANTONIO JOSE DIAS MARTINS               
MEIBI ANSELMA AVELINO                   
VOMARINO DA PAZ S VIEIRA                
MARIA APARECIDA GALLO                   
ADÃO PEREIRA DA SILVA JUNIOR            
SHEILA CRIVELLARI MIRANDA               
VALDIR PINTO DA ROCHA                   
VALDIRENE DOS SANTOS SILVA              
ANDRÉ LUIZ DE O.SOARES           
ALBERTO PAULINO                         
MARLENE DA ROCHA BARBOZA                
ROGÉRIO B. VASCONCELOS             
MARIA DO CARMO NASCIMENTO               
MARIA J. VASCONCELOS     
SILVANA DOS SANTOS F. GATTO         
JOSE ANDRELINO DOS SANTOS               
ANDRES ARRASTIA EGUIZABAL               
MARCOS ROBERTO M. PERES              
ALEXANDRE A. BENETTON                   
ANALI BASSI DENIS                       
EDISON LAGES GONÇALEZ                   
MARCO ANTONIO DE BRANDÃO                
NOBUHIRO TOYOGUCHI                      
CARLOS ALBERTO FURLAN                   
ALEXANDRE F DE SOUZA                    
JOÃO BATISTA MOURA                      
ADRIANA BRONZELLI                       
FABIO CONSTANTINO PRADO                 
PABLO VINICIUS BAILON                   
ELOISA CLAUDIA MOTA                     
MARIA TEREZA F MAIA DE ASSIS            
ZELINA DOS SANTOS                       
VIVIANE ALVES AUGUSTO                   
ROSANGELA C P TINEZZO             

EMPRESA

LOJAS CEM                                         
SUARÃO MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO                       
LOJA DOS PORTÕES                                  
MADEIREIRA MESQUITA                               
SAN MARINO HOTEL                                  
MARBEL                                            
CARTÃO FÁCIL                                      
BORELLI SEGUROS                                   
COLÔNIA DOS CABOS E S. DA PM                
6 AGÊNCIA IMÓVEIS                                 
CONTNEW ASSESSORIA CONTABIL                       
CARTÓRIO MAIS                                     
CONTABILIDADE BALBINO                             
ELIANE PISOS                                      
KROIK’S                                            
FAVORITA ATELIE                                   
CENTRO MÉDICO DE ITANHAÉM                         
ITANHAÉM IATE CLUBE                               
UAUA MAT. P/ CONSTRUÇÃO                           
HOT SHOP                                          
MARIMAR MAT. P/ CONSTRUÇÃO               
MEDICAL CENTER                                    
FAMILY & FAMILY                                   
PASSARELA TINTAS                                  
MR INFORMÁTICA                                    
MADEIREIRA GRANDESP                               
LAVANDERIA ROCHA DIMARRI                          
BANCO DO BRASIL                                   
MERCADO TARGA                                     
BASE CONSTRUÇÃO E CIA                             
JUJUBA BRINQUEDOS                                 
COLÔNIA DOS CABOS E S. DA PM              
RESTAURANTE TABERNA BASKA                         
BLUE HOUSE IMÓVEIS                                
BENETTON FARMACIA E MANIP.                   
ORAL ARTE ODONTOLOGIA               
HIDRO 2000                                        
LOJA CELDA                                        
LANCHONETE MAR & MAR                              
DRA. JULIANA NOBILE FURLAN                        
HOT SOM PUBLI. PROMOCOES       
ITAGRAN MARMORE E GRANITOS                        
4 AGÊNCIA IMÓVEIS                                 
GUARD HOUSE                                       
BAILON AUTO CENTER                      
GRÁFICA BELAS ARTES                               
SISCOM                                            
MINI MERCADO E PAD. DA ZEZÉ                    
ANGEL LIMP                                        
PANIFICA. FLOR DO BOPIRANGA                    

ACAI PARABENIZA OS
ANIVERSARIANTES DE JULHO

Filiado à ACAI desde 29/09/1994

Filiado à ACAI desde 07/05/02

LOJA 1
Av. Clara Martins Zwarg, 1574 - Bopiranga

(13) 3425-2454

LOJA 2
Av. Harry Forrssell, 20 - Belas Artes

(13) 3426-8202

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

(13) 3425-6179

Filiado à ACAI desde 21/09/2010

BOAS-VINDAS AOS NOVOS ASSOCIADOS

SERRALHERIA E VIDRAÇARIA 
ALUMEVI

Av. Marginal, 2169 – Jd. Oasis
Fone: 3426-9684

ALPHA PERFORMANCE
COACHING

Rua Olavo Pizzotti, 193 – Suarão
Fone: 3422-5105

ACAI parabeniza a associada
Drª Hanna Kasue de Almeida

Geraldo, da Advocacia Mauricio N.
Geraldo pelo seu aniversário,
dia 30 de maio. Felicidades!

Filiado à ACAI
desde

05/10/2000

Filiado à ACAI desde 18/03/2005

Filiado à ACAI desde 15/01/1992

Filiado à ACAI desde 26/05/1981

HUGO HODS
ODONTOLOGIA

Av. Rui Barbosa, 75 Sl. 03 – Centro
Fone: 3426-2275

DECK RESTAURANTE
E PIZZARIA

Av. Presidente Kennedy, 345
Praia do Sonho – Fone: 3422-2820

BABY’S CLUBE BERÇÁRIO
Rua Leopoldino de Araújo, 04

Centro – Fone: 3422-1766

Filiado à ACAI desde 20/07/2005

LOJA 1 - Rua Antônio Sobral, 25 - Lj. 01 - Savoy
Tel: 3426-4722 / Fax: 3422-5349

LOJA 2 - Av. Almeida Júnior, 201 - Belas Artes
Tel: 3422-1849

Filiado à ACAI desde 31/03/1986
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Empreender promove ações para
setores de Beleza e Alimentação

FORTALECIMENTO

Com o objetivo de capacitar trabalha-
dores do ramo de Alimentação Fora do Lar, 
foi realizado nos dias 1, 2 e 3 de junho, na 
sede da ACAI, o “Treinamento para Mani-
puladores de Alimentos”, ministrado pelo 
palestrante Prof. Erivelto Mello, através 
de uma parceria entre o Programa Empre-
ender da ACAI e o Sindicato de Hotéis, 
Restaurantes, Bares e Similares da Baixada 
Santista e Vale do Ribeira – SinHores.

O curso, que já havia sido realizado 
na Associação Comercial de Itanhaém 
em outubro do ano passado, foi voltado 
aos empresários e funcionários do ramo 
de Alimentação Fora do Lar e Hotelaria, 
atendendo as normas exigidas pela Vigi-
lância Sanitária (ANVISA).

Já na área 
de Beleza, o 
Empreender 
promoveu na 
ACAI, no dia 8 
de junho, atra-
vés da parceria 
do Sebrae e a 
empresa Alluape, a palestra “Encante seu 
cliente”, ministrada por Ana Paula Amaral. 
No dia, os participantes puderam aprender 
técnicas de venda, fazendo com que o 
cliente sinta-se especial, e assim, com que 
ele fidelize seu produto ou salão de beleza. 
Foram discutidas formas de atendimento, 
tratamento e fidelização, buscando o cres-
cimento comercial do empreendimento.

AGENDA DE EVENTOS DA ACAI
JULHO

Workshop de Vitrinismo
Objetivo: Conhecimentos básicos de
exposição de produtos nas vitrines.

Parceria: Empreender da
ACAI e Sebrae / SENAC

Data: 22 de julho, das 9h às 18h
Local: ACAI

Público-alvo: MEI, ME e EPP do Comércio 
de Vestuário e Calçados

Inscrições: Tel. 3426-2000
Investimento: R$ 90,00.

Palestra informativa sobre o
Microempreendedor Individual - MEI

Data: 23 de julho, às 14h30 
Local: ACAI

Objetivo: Informar sobre o que é o MEI, 
suas vantagens e como se tornar um.

Evento aberto ao público.

AGOSTO

“Café Conciliador”
Data: 20 de agosto, às 9h30

Local: ACAI
Objetivo: Apresentação do Tribunal de 

Arbitragem aos associados, com a presença 
de Juízes do Município, bem como

representantes da OAB, do MP e demais 
órgãos ligados ao Judiciário local

Realização: Primeiro Núcleo de Mediação 
Conciliação e Arbitragem do Brasil.

SETEMBRO

34ª Expoflora 2015
Data: 11 de setembro
Local: Holambra-SP

Saída: ACAI
Segmento: aberto ao público em geral

(não precisa ser associado)
Vagas limitadas.

Café de Negócios
Data: 18 de setembro, às 9h

Local: ACAI
Objetivo: Criar estratégias de

comprometimento e realização, para
desenvolver ideias, vender produtos,

criar relacionamentos e gerar lucratividade, 
além de promover melhoria substancial

do clima organizacional.
Realização: Drª Rosimar Almeida,

advogada, educadora, Master
Coach Professional

Público-alvo: Associados da ACAI.

“Feira Beauty Fair”
Missão Empresarial do Sebrae

Data: (a ser definida)
Segmento: Beleza

Local: ExpoCenter / Vagas limitadas.
 

RESERVE SUA VAGA
PELO TEL: 3426-2000

FEIRA FISPAL FOOD SERVICE 2015

O Missão Empresarial do Sebrae em 
parceria com o Empreender da ACAI, 
levaram, no dia 11 de junho, mais de 20 
empresários de Itanhaém à Feira FISPAL 
Food Service, em São Paulo.

A FISPAL Food Service, Feira Inter-
nacional de Produtos e Serviços para a 
Alimentação Fora do Lar, realizou este 
ano sua 31ª edição, reafirmando a sua po-
sição como o principal evento do setor no 
país. O evento aconteceu no Expo Center 
Norte, em São Paulo, entre os dias 9 e 12 
de junho, contou com quase 1.500 marcas 

expositoras, apresentando novidades, 
tendências e soluções para o seu negócio 
em máquinas, equipamentos, acessórios, 
utensílios, móveis, limpeza profissional, 
uniformes, serviços, dentre outros. 

A Feira reuniu mais de 50 mil profis-
sionais de restaurantes, bares, pizzarias, 
padarias, buffets, cafeterias, hotéis, divi-
dido entres setores de alimentação, café 
e sorvetes, contando também com a forte 
presença do mercado Chinês.

Confira todas fotos do evento no
Facebook da ACAI:

www.facebook.com/acai.itanhaem

QUALITY EMPÓRIO

A Quality Empório completou, em 
janeiro desse ano, a marca de duas déca-
das em Itanhaém. Atualmente, com duas 
lojas, na Avenida Rui Barbosa, nº 90 e nº 
308 (tel: 3422-5559), o Empório busca 
oferecer o que há de melhor em produ-
tos naturais, produtos orientais, vinhos, 
frios e laticínios, temperos e molhos, 
massas, geléias, linha diet, conservas, 
produtos sem glúten, além de vinhos va-
riados e serviço de cafeteria.

O empresário Sandro Nishimura conta 
sobre a história do empreedimento: “Deci-
dimos abrir a loja ao percebermos a carên-
cia de uma boa opção no segmento de ali-

“VOZ DO ASSOCIADO”

mentos e bebidas finas, temperos especiais 
e alimentação para quem tem algum tipo 
de intolerância alimentar. A partir desse 
momento, fomos atrás capacitação e trei-
namento, e também na busca por esse tipo 
de produto. Sempre buscamos realizar um 
bom atendimento aos moradores locais, 
com produtos bons e qualidade garantida, 
para que eles não precisem ir buscar os 
mesmos produtos em outras cidades”.

Segundo Sandro, o motivo que os le-
vou a tornarem-se associados da ACAI foi 
o trabalho de fortalecimento do comércio. 
“Nos associamos com o intuito de parti-
cipar dessa ação de fortalecer o comércio 
de nossa Região, através da união dos co-
merciantes locais”, finaliza. 
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à frente da concorrência. Obviamente 
que algumas mudanças na aprovação 
do financiamento pela Caixa, acabarão 
por diminuir as vendas dos construtores.

• Sendo do ramo da construção, acre-
dita que seja um bom momento para 
se investir em Itanhaém?

Sem dúvida! Itanhaém é uma cidade 
maravilhosa para se viver! A Cidade me-
lhorou muito nos últimos anos. Obviamen-
te que não tem como ser perfeita, pois nem 
nosso país é, mas com certeza Itanhaém vai  
ser umas das melhores cidades da Região.

Uma vez, uma empresária da cidade, 
que admiro muito, me disse que é na crise 

• Conte-nos um pouco sobre o início 
de sua carreira profissional.

Nasci em Santos, mas cresci entre Ita-
nhaém e São Paulo. Trabalhei, na adoles-
cência, na construção civil com meu pai 
e aos 18 anos fui trabalhar no comércio, 
como balconista, onde iniciei minha expe-
riência em vendas. Alguns anos depois fui 
fazer faculdade de Educação Física, setor 
no qual lecionei por 12 anos.                             

• Quando surgiu o interesse no ramo 
da construção?

Iniciou em 2010, quando me tornei 
representante e fui trabalhar para al-
gumas empresas em vendas externas. 
Hoje sou representante da cerâmica 
Cejatel  e Isotec, ambas de Santa Ca-
tarina. Paralelamente, em 2013 criei 
a Loja Sotelha (Rua Padre Theodoro 
Ratisbone, 4481 - Jardim Suarão - Tel: 
3426-8929), que é especializada em ce-

râmica e atende clientes, principalmente, 
de Itanhaém, Mongaguá e Praia Grande.

Nossa loja possui hoje uma das me-
lhores telhas esmaltadas do Brasil! Al-
gumas lojas não acreditam no potencial 
deste material, que é a telha do futuro.

• Pretende abrir novas lojas em outras 
localizações?

Enquanto for representante da Cejatel 
e da Isotec, não. Tenho ótimos clientes 
lojistas no Vale do Ribeira, Peruíbe, 
Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, 
Guarujá, Bertioga, São Sebastião, Ca-
raguatatuba e Ubatuba, que atendo hoje.

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

Acredito que nosso segmento ainda 
não está tão ruim quanto outros, pelo 
fato de trabalharmos com material de 
muita qualidade, que nos ajuda a sair 

Alberto Barbosa da Silva, da Loja
Sotelha, é o Entrevistado do Mês
Empresário de visão empreendedora, Alberto Barbosa da Silva, da 

Loja Sotelha, trabalha com vendas desde os 18 anos e acredita que é 
durante o tempo de crise que deve-se investir. Confira nessa Entrevista 
do Mês o que ele tem a dizer sobre sua trajetória no setor comercial.

que temos que investir, porque quando 
melhorar, vamos estar à frente dos ou-
tros, e é assim que levo meu trabalho. 

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

Associação Comercial é extrema-
mente importante na Cidade, princi-
palmente na elaboração de projetos que 
tragam melhoria para o comerciante. As 
capacitações também trazem riqueza de 
conhecimento aos funcionários dos 
comerciantes da cidade, e o presidente 
atual, vem nessa gestão trabalhando 
muito em defesa dos  lojistas locais.

ACAI e APAE lançam campanha de 
doação de Nota Fiscal Paulista

SOCIAL

Com um gesto simples é 
possível ajudar muitas crianças 
carentes de Itanhaém. Por esse 
motivo, a ACAI está lançando 
junto a Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais 
de Itanhaém – APAE, uma 
campanha de doação de Nota 
Fiscal Paulista, que pode ser 
feita através de urnas, que serão 
fornecidas aos comércios locais ou até mes-
mo pelo site (www.apaeitanhaem.org.br).

Como funciona: Através da Nota 
Fiscal, o Governo repassa 30% do ICMS 
recolhido pelo estabelecimento comercial 
ao consumidor, e o Programa de Estímulo 
à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo 
permite que as notas não identificadas se-
jam doadas a instituições como a APAE. 
Toda compra de produto ou mercadoria 
dá direito ao benefício, seja feita em su-
permercados, restaurantes, livrarias e etc.

Os comércios interessados em partici-
par receberão as urnas e material explica-
tivo, para que o consumidor possa fazer a 
doação dos cupons para APAE. Informe-se 
pelo tel: 3426-5413.

APAE de Itanhaém: Segundo o presi-
dente da APAE de Itanhaém (localizada na 
Rua José Augusto Rodrigues, 318 - Parque 
Novaro), Plínio Motta, que recebeu a visita 

do presidente da ACAI, Marcelo Zanirato 
e da gerente, Marcia Cerdeira, no dia 23 
de junho, o local atende hoje por volta de 
60 crianças e jovens. “Temos um corpo 
de funcionários composto por professor, 
coordenador, terapeuta ocupacional, psi-
cólogo, fonoaudiólogo, assistente social, 
dentre outros, que dão todo o suporte 
necessário. E além dos espaços para ati-
vidades em geral, também temos uma 
cozinha e a marcenaria, onde trabalhamos 
a autonomia, que é de suma importância 
para o desenvolvimento deles”.

Empresas parceiras da APAE:
Gaultéria- Farmácia e Manipulação, Itacolor, 

Camisaria Colombo, Supermercado Saito, O 
Boticário, Restaurante Calipso, Avicultura Bom 
Pastor, Lurd’s Modas, Auto Posto Perdigão, 
Auto e Moto Peças 3G, Posto Ipiranga, JR Auto 
Peças, Mais Farma Belas Artes, Litoral Material 
para Construção, Teka, Água Viva, Havaianas, 
Restaurante Caiçara, Habib’s, Snob Calçados e 
Supermercado São Judas.


