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Estudo realizado pela empresa de Consultoria McKinsey revela que Itanhaém está entre
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Nesses últimos treze anos, ou 
seja, desde 2002, quando foi assina-
do o primeiro contrato do Programa 
Empreender, com a FACESP e o 
SEBRAE, a ACAI vem reforçando 
e consolidando sua vocação empre-
endedora, divulgando, priorizando e 
apoiando todos os eventos relativos ao 
empreendedorismo, em todas as suas 
vertentes, seja através de congressos, 
feiras, seminários, palestras, cursos, 
cartilhas, prospectos, parcerias, etc.

Quando, em 2005, todas classes 
empresariais brasileiras, reivindica-
vam uma Lei que regulamentasse o 
Inciso IX do Artigo 170, da nossa 
Constituição, que prega “tratamento 
favorecido às empresas de pequeno 
porte”, a ACAI se mobilizou e pug-
nou, para que o Governo sancionasse 
a Lei Geral das Micros e Pequenas 
Empresas. O que veio ocorrer, em 
2006, através da Lei nº 123/2006!!!

Em 2006, foi instalado, em nossas 
dependências, um Posto de Atendimento 
ao Empresario –PAE, em parceria com 
o SEBRAE, Prefeitura, FAITA e ACAI.

Em 2007, a ACAI, sob a orien-
tação do SEBRAE, preparou uma 
minuta da Lei Geral e, levou-a ao 
Prefeito, a título de sugestão. Porém, 
só em 2014, essa Lei, já alterada 
por Leis posteriores, seria assinada 
pelo Executivo, em nosso auditório, 
concretizando, assim, um antigo e 
legítimo anseio da nossa Entidade!!!

Uma das bandeiras da ACAI, era 
ver implementado, nas escolas públicas 
municipais, aulas de Empreendedoris-
mo. Em 2008, o SEBRAE, que já vinha 
implantando, em escolas publicas de 
vários municípios paulistas, o Programa 
“Jovens Empreendedores – Primeiros 
Passos (JEPP)”, sugeriu que poderíamos 
ter esse programa executado em nossas 
escolas. O que veio ocorrer, em agosto 
deste ano, graças ao empenho do nosso 
Executivo e sua Secretaria de Educação.

Desde 2008, a ACAI mantém 
parceria com a nossa Escola Técni-
ca – ETEC, realizando cursos sobre 
Empreendedorismo, enfatizando a 
elaboração de um Plano de Negócios, 
além de cursos de Matemática Finan-

Marcelo Zanirato
Presidente da ACAI

PALAVRA DO PRESIDENTE

ceira com auxílio da HP 12c.
Desde 2010, em parceria com 

o nosso Rotary Club, a ACAI vem 
apoiando a realização do Projeto 
RUMO nas escolas de Ensino Mé-
dio e Técnico de nosso município, 
visando orientar vocações, através de 
palestras proferidas por profissionais 
rotarianos e convidados.

A ACAI, a convite da nossa Se-
cretaria de Educação, participou da 
elaboração do Plano Municipal de 
Ensino, sugerindo a inclusão de cur-
sos no currículo escolar, tais como, 
Educação Empreendedora, Educa-
ção Financeira, Educação Fiscal e 
Educação Previdenciária. Quanto à 
Educação Ambiental, o Plano Dire-
tor de Desenvolvimento Integrado – 
PDDI, do nosso município, do qual 
a ACAI vem participando, há vários 
anos, de sua revisão e atualização, 
já o privilegiava.

Enfim, conseguimos relatar 
uma parte dos trabalhos da ACAI, 
considerando a vertente do Empre-
endedorismo.

Há anos, a ACAI, através de arti-
gos publicados em nosso jornal – o 
InformACAI, divulga, promove e 
enfatiza a importância do Empreen-
dedorismo em nosso município. E, 
a tendência, é continuarmos nessa 
direção, rumo ao maior e melhor 
desenvolvimento econômico e social 
de nossa Cidade e Região.

A ACAI E O EMPREENDEDORISMO

EXPEDIENTE

InformACAI

Filiado à ACAI desde 24/06/1999
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ACAI prestigia abertura feira internacional
de aviação, LABACE, em São Paulo

A 12ª LABACE - Latin American 
Business Aviation Conference & Exhi-
bition, que é o maior evento voltado para 
a aviação executiva da América Latina, 
aconteceu no aeroporto de Congonhas, 
em São Paulo, nos dias 11, 12 e 13 de 
agosto. A importância desse evento, para 
nós, que temos aeroporto em vias de 
receber aviões de maior porte, através da 
empresa de aviação Líder, é que ela vai 
instalar um novo polo de manutenção de 
aeronaves no Aeroporto Estadual Antonio 
Ribeiro Nogueira Júnior, em Itanhaém.

A Líder possui em nosso aeroporto, 
um hangar de 5 mil m², inaugurado em 

junho de 2014, para dar suporte às plata-
formas marítimas de exploração de gás e 
petróleo da Petrobras. Agora, a empresa 
vai expandir sua infraestrutura para aten-
der a demanda de operações de apoio.

Em novembro de 2014, o Depar-
tamento Aeroviário do Estado de São 
Paulo (Daesp) anunciou investimentos 
de R$ 40 milhões em obras de expan-
são e melhorias no nosso aeródromo, 
incluindo a ampliação da pista principal 
para 1.550 metros e expansão das áreas 
de estacionamento de veículos e de 
aeronaves, além de sistema de teleco-
municação aeroportuária.

Por: André Olímpio
Mosselman

Du C. Castro
(Economista, professor, diretor
Tesoureiro da ACAI e Delegado

do CORECON do Litoral Sul)

ESPAÇO ABERTO

Fotos: Katia Doenz

Prof. André Olímpio (diretor Tesoureiro da ACAI), Eliseu Braga Chagas
(vice-presidente da FACESP - RA05, e secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico)

e Enrique Salgado Alvarez (presidente do Aeroclube de Itanhaém e instrutor de vôo)

Presidente da ACESV recebe título
de Cidadão Vicentino

O presidente da Associação Comer-
cial de São Vicente, Sr. José Alves, teve 
seus mais de vinte anos de dedicação ao 
comércio vicentino, reconhecidos pela 
Câmara Municipal desse município. 
A ACAI, como não poderia deixar de 
ser, esteve prestigiando esse importante 
evento, representada pelo Prof. André 
que, juntamente com o vice-presidente 
da FACESP, Sr. Eliseu Braga Chagas, 
levaram seus abraços a esse notável 
comerciante e grande companheiro de 

Eliseu, José Alves (presidente da
ACE São Vicente) e Prof. André

lutas pelo desenvolvimento do comércio 
da Baixada Santista.

Ampliação do Super Simples
é aprovada na Câmara

Projeto passou pela Câmara com 417 
votos a favor e 2 contra, mas Receita 
Federal quer reverter decisão no Senado

O plenário da Câmara aprovou na noite 
desta terça-feira o texto base do Projeto de 
Lei Complementar que amplia os benefí-
cios do Simples Nacional (Super Simples), 
a partir de 2017. Destaques ao texto devem 
ser votados no dia 30.09. Todos os partidos 
orientaram suas bancadas a votar favora-
velmente ao projeto. O Super Simples é 
um regime tributário especial que permite 
o pagamento, em uma única guia, de oito 
impostos. Hoje, o limite de enquadra-men-
to das microempresas no regime especial 
de tributação é de R$ 360 mil.

Com a proposta, o limite da receita 
bruta anual máxima permitida é de R$ 900 
mil. Se atualmente, empresas de pequeno 
porte podem faturar até R$ 3,6 milhões 
por ano para participar do programa, 
com a mudança, o teto passa para até R$ 

7,2 milhões. No caso das indústrias, o 
teto atual é de R$ 7,2 milhões e, com o 
projeto, passa para R$ 14,4 milhões. Esse 
teto dobra se a indústria trabalhar com 
exportação. O projeto também incluiu no 
regime tributário especial micro cerveja-
rias, vinícolas, produtores de licores e des-
tilarias que sejam produtoras artesanais.

O texto permite ainda que pessoas fí-
sicas façam empréstimos diretos a micro 
e pequenas empresas sem necessidade 
de intermediação do Banco Central. O 
controle, caso o projeto seja aprovado, 
será feito em balanço mensal à Fazenda. 

O governo articulou para que as al-
terações só comecem a valer, de forma 
escalonada, a partir de 2017, e não de 
2016, como previa o texto original. Há 
divergências entre o tamanho do impacto 
nos cofres públicos. Vamos aguardar os 
desdobramentos, e torcer para que o nos-
so Ministro saia vitorioso, mais uma vez.

Ministro Edinho Araújo anuncia
investimentos no porto de Santos

A ACAI participou da palestra profe-
rida pelo ministro-chefe da Secretaria de 
Portos, Edinho Araújo, na ACSP - Asso-
ciação Comercial de São Paulo - no dia 
14 de agosto, para informar sobre projetos 
e obras de acesso rodoviário ao Porto de 
Santos. O ministro informou que para me-
lhorar o acesso ao Porto serão necessários 
recursos da ordem de R$ 1,5 bilhão, sendo 
R$ 800 milhões no setor rodoviário e mais 
R$ 625 mi no trecho ferroviário.

Nesse evento, estavam o diretor da 
ACAI, Prof. André e o vice-presidente 
da FACESP - RA05, Eliseu Braga Cha-
gas, que participaram fazendo perguntas 
relativas ao relevante papel de Itanhaém 
que exercerá, nesse processo.

No oportunidade, o ministro Edinho 
Araújo anunciou que no mês de setem-
bro vai assinar a ordem de serviço para 
o início da obra da Perimetral/Ponta da 
Praia, que resolverá o principal con-
gestionamento rodoviário do Porto de 
Santos. Serão investidos R$ 82 milhões.

Informou ainda, que está em execução, 
desde julho, uma obra de melhoria do acesso 
ao Saboó, no valor de R$ 7,9 milhões. “Con-

Marcelo Zanirato (presidente da ACAI)
e Michelle Barbosa Araújo (coordenadora

Pedagógica da ETEC de Itanhaém)

ACAI e ETEC criam projeto
“Comerciante adote um vestibulando”

Com o objetivo de colaborar com a 
formação de alunos da rede pública, a 
ACAI, em parceria com a Escola Téc-
nica Estadual - ETEC de Itanhaém, 
representada pela sua coordenadora 
Pedagógica, Michelle Barbosa Araú-
jo, está lançando o projeto “Comer-
ciante adote um vestibulando”.

Nesta ação, empresários e comercian-
tes da Cidade podem ‘adotar’ um estudante 
da rede pública, que possui o interesse em 
fazer o Vestibulinho da ETEC, contribuin-
do com sua inscrição, no valor de R$35,00.

Segundo Michelle, com esta sim-
ples ação é possível apoiar muitos jo-
vens a tentar uma vaga, contribuindo 

para uma formação de qualidade. Os 
interessados em participar devem ligar 
para a ETEC pelo tel: 3426-4926.

sideramos as obras rodoviárias de acesso ao 
Porto de Santos prioritárias, já que é o maior 
porto da América Latina e que representa 
27% do comércio exterior brasileiro”.

Concluindo, o ministro reafirmou o 
compromisso do governo federal, em 
parceria com o governo do Estado e com 
as prefeituras de Santos e do Guarujá, de 
acelerar a conclusão dos projetos conside-
rados mais importantes para viabilizar os re-
cursos necessários. “Precisamos realizar os 
investimentos que garantam o aumento da 
capacidade portuária e melhorar os acesso 
rodoviário e ferroviário ao Porto de Santos, 
que projeta para o ano de 2030 aumento na 
movimentação de 60 milhões de toneladas”.

Prof. André, Eliseu e Edinho Araújo
(ministro-chefe da Secretaria de Portos)
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“ACAI nas Ondas do Rádio” discute 
sobre cultura e direitos humanos

COMUNICAÇÃO

Durante o mês de agosto, o progra-
ma “ACAI nas Ondas do Rádio”, que 
é produzido e apresentado pelo diretor 
de Esportes da Associação, Cesar Alves 
Henriques, recebeu a visita de diversos 
convidados, que falaram sobre temas 
como cultura, esportes, setor imobiliário 
e social, diretos humanos, dentre outros.

Ao vivo, todas as terças, quartas e 
quintas-feiras, das 9h às 10h na Rádio 
Anchieta (1390Khz AM - www.radioan-
chietaitanhaem.com.br), o programa re-
cebeu, no dia 5 de agosto, a Drª Rosimar 
Almeida, que é advogada, educadora e 
Master Coach Trainner, que falou sobre 
o Café de Negócios que será realizado 
na ACAI no dia 18 de setembro (confira 
a Agenda na pág. 7). No dia seguinte 
foi a vez do diretor do Departamento de 
Cultura, Rodrigo Zanella e do coordena-
dor de eventos, Ivan dos Santos, contar 
sobre as ações que vem sendo realizada 
no setor, na Prefeitura de Itanhaém.

Dia 11, Cesar recebeu os advogados 
do Núcleo de Mediação, Conciliação e 
Arbitragem do Brasil, e dia 12, quem 
esteve nos estúdios da rádio foi Antonio 
Pierre P. Mussachio, que é diretor da 

ACAI e um grande 
empreendedor da 
Cidade, das lojas 
Fruto D’água. Já 
no dia 13, Rogério 
de Almeida, da Al-
meida Imóveis, que 
também é diretor da Associação, esteve 
na rádio para falar sobre o atual cenário 
do ramo de imobiliárias.

Para tratar sobre os temas que foram 
debatidos no Café de Negócios, realiza-
do na Associação no dia 20 de agosto, 
Cesar recebeu no Programa a coorde-
nadora do CREAS, Drª. Elizabeth de 
Souza. E Zito, do Fusca Clube, esteve 
presente no dia 20, falando sobre a ex-
pectativa para o 3º Encontro de Fuscas, 
Derivados e Antigos, que acontecerá dia 
6 de setembro, na Av. Jaime de Castro.

Ainda em agosto, foram entrevista-
dos no “ACAI nas Ondas do Rádio” a 
Drª Iloma O. Girrulat, que falou sobre 
direitos humanos e do Programa Cuidar, 
e Luciano Ono, do Restaurante Caiçara.

Fique por dentro da programação
pelo Facebook: /acai.radio

Apoiadores:

ACONTECEU

O Rotary de Itanhaém marcou pre-
sença durante a campanha de vacinação 
contra a poliomielite, que aconteceu em 
agosto em todas as Unidades de Saúde da 
Família (USF) da Cidade e também no 
Centro Especializado na Saúde da Crian-
ça e da Mulher (Cescrim Paula Vegas).

ROTARY DE ITANHAÉM PARTICIPA DE
CAMPANHA CONTRA A POLIOMIELITE

Homenagem - No dia 31 de agosto, o 
presidente da ACAI, Marcelo Zanirato, em 
nome de toda a diretoria da Associação, foi 
homenageado pelo Conselho Diretor do 
Rotary Club de Itanhaém, com um Certi-
ficado de Parceria, em reconhecimento aos 
relevantes serviços prestados no clube.

ACAI PARTICIPA DE CERIMÔNIA DE POSSE
DA NOVA DIRETORIA DA ACEG

O presidente da ACAI, 
Marcelo Zanirato, diretor Te-
soureiro, prof. André Olímpio, 
juntamente com o vice-presi-
dente da FACESP - RA05, e 
secretário Municipal de De-
senvolvimento Econômico, 
Eliseu Braga Chagas, estive-
ram na cerimônia de posse 
dos Conselheiros Consultivos 
e Diretoria Executiva da Associação 
Comercial e Empresarial do Guarujá 
- ACEG, no dia 27 de agosto. A ACAI 

congratula o presidente Rogério Sa-
chs e sua diretoria, desejando sucesso 
a todos nessa nova jornada.

II FEIRA DO VINHO REÚNE MUITOS
CONVIDADOS NA QUALITY EMPÓRIO

No dia 28 de agosto, a Quality 
Empório realizou a II Feira do Vi-
nho, que contou com a presença de 
muitos convidados, que puderam de-
gustar mais de 40 rótulos de vinhos 
nacionais e importados, além de uma 
grande variedade de queijos e frios de 
primeira qualidade. ACAI parabeniza 
os empresários Sandro e Simone pelo 
grande evento.
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E-mail: msj.itanhaem@uol.com.br / Site: www.msjconstrucao.com.br

SEMANA DO DESCONTO AGITA COMÉRCIOS
DE ITANHAÉM NO MÊS DE SETEMBRO

Com o objetivo de oferecer des-
contos significativos em diversos 
produtos e serviços, divulgar os co-
mércios da região e fomentar a eco-
nomia local, será realizado, do dia 
5 a 12 de setembro, a “Semana do 
Desconto”, que é uma realização do 
Sindicato do Comércio Varejista da 
Baixada Santista, com iniciativa da 
TV Tribuna e parceria da ACAI.

Confira a lista completa de
comércios particantes no site da ACAI:

www.acai-itanhaem.com.br

Fotos: Katia Doenz
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Evento realizado na ACAI discute
a ressocialização de jovens infratores

SOCIAL

Com o objetivo de formar parceria 
entre o comércio local, o Poder Judiciá-
rio e Assistência Social, foi realizado na 
ACAI, no dia 20 de agosto, um “Café 
de Negócios” que tratou sobre ações em 
prol da ressocialização de jovens infra-
tores de Itanhaém.

A coordenadora do Centro de Refe-
rência Especializado de Assistência So-
cial – CREAS de Itanhaém, Drª. Elizabe-
th de Souza, apresentou no dia, o Projeto 
Piloto “ Eu Apoio Ressocializar”, que 
visa sensibilizar a sociedade para a rein-
serção de jovens que tiveram conflito 
com a lei, de forma com que ele possa 
ter a oportunidade de mudar de vida. “É 
uma forma de mostrar a esses jovens, 
que muitas vezes não tiveram uma base 
familiar, de que eles podem ser melho-
res, podem ter uma profissão, ser alguém 
respeitado e com um futuro longe do cri-
me. Esse trabalho pretende formar uma 
rede de apoio, multiplicadora, que além 
de colaborar com a diminuição do crime 
na Cidade, romperá com o preconceito e 
dará uma nova chance a esses jovens”.

Segundo a promotora de Justiça, Drª. 
Luciana Marques F. Portella e juiz da Vara 
da Infância e da Juventude, Dr. Leonardo 
Mello, que estiveram presentes no evento, 
essa é uma ação que precisa contar com a 
colaboração de todos. “O projeto é volta-
do ao benefício de jovens que um dia co-

meteram algum crime, mas também trará 
benefícios à toda a sociedade”, disse o juíz 
Leonardo. “Todos nós queremos que Ita-
nhaém seja uma cidade mais segura e esta 
é a oportunidade de fazer a diferença. Seja 
através de um emprego, curso, esporte, 
enfim, de estímulos que possam tirar os 
jovens dessa vida, através de um processo 
de ressocialização, que contará com o total 
apoio do poder judiciário, além do CRE-
AS e da secretaria de Assistência Social”, 
concluiu a promotora Luciana.

Para o presidente da ACAI, Mar-
celo Zanirato, este é o início de uma 
ação transformadora. “Estamos hoje 
aqui ‘plantando uma sementinha’ que 
promete ‘gerar frutos’ muito positi-
vos. Somente através de estímulos e 
mudanças concretas que poderemos 
transformar a sociedade e acabar com 
a violência e o crime, e poder fazer 
parte desta ação, com certeza será mui-
to gratificante a todos”.

O evento contou com a presença de 
dezenas de comerciantes, além da dire-
toria da ACAI, do secretário Municipal 
de Assistência e Desenvolvimento So-
cial, Dr. Wilson Carlos do Nascimento, 
delegado Seccional de Itanhaém, Dr. 
Victor Lutti, delegado titular do 2º DP 
e DISE, Dr. João José Teles Neves e 
representantes do Senac, Conseg, Bola 
de Neve, dentre outros.

Filiado à ACAI desde 26/05/1981

Filiado à ACAI desde 31/03/1986

Estudo revela que Itanhaém possui 
grande potencial econômico

DESENVOLVIMENTO

De acordo com um estudo di-
vulgado pela Consultoria McKin-
sey, no jornal O Estado de São 
Paulo, Itanhaém está cotada como 
um importante pólo regional de 
economia para os próximos anos, 
considerando a criação dos chama-
dos ‘cinturões’ com potencial de 
crescimento do consumo.

Fazendo parte de uma área 
apontada como ‘cinturão’, Ita-
nhaém conta com uma localiza-
ção privilegiada, próxima de rodovias 
e com a maior parte de áreas livres 
adequadas para o crescimento orde-
nado da Baixada Santista. Segundo 
um estudo divulgado pela Empresa 
Paulista de Planejamento Metropoli-
tano (Emplasa), o Município detém 
4.9 mil hectares de áreas adequadas 
ou adequadas com restrições, conhe-
cidas também como espaços vazios 
urbanos de interesse.

Itanhaém ainda conta com um 
importante diferencial, o Aeroporto 

Estadual Antonio Ribeiro Nogueira 
Júnior, que serve hoje como base de 
operações aéreas da Petrobras para a 
Plataforma Marítima, tendo, inclusi-
ve, um terminal exclusivo de passa-
geiros no local.

A Cidade também aparece na pes-
quisa do Ranking Connected Smart 
Cities, elaborado pela empresa Urban 
Systems, estando classificada entre as 
100 cidades com melhor potencial de 
desenvolvimento do País. Itanhaém 
aparece com destaque nos quesitos 
saúde e segurança.

Filiado à ACAI desde 07/05/02

Parceria entre ACAI e APAE
geram resultados positivos

CAMPANHA

Com apenas dois meses de lançamento, 
a campanha de doação de Nota Fiscal Pau-
lista, que faz parte de uma parceria entre a 
ACAI e Pais e Amigos dos Excepcionais 
de Itanhaém – APAE, já apresenta resul-
tados positivos. Segundo o presidente da 
instituição (localizada na Rua José Augus-
to Rodrigues, 318 - Parque Novaro), Plínio 
Motta, o número de parceiros aumentaram 
em 45%. “Sem dúvida a campanha tem 
feito um diferencial em nossos números, 
contribuindo de forma significativa com o 
trabalho que realizamos no local”.

COMO FUNCIONA A CAMPANHA
Através da Nota Fiscal, o Governo repassa 

30% do ICMS recolhido pelo estabelecimen-
to comercial ao consumidor, e o Programa de 
Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São 
Paulo permite que as notas não identificadas 
sejam doadas a instituições como a APAE. 
Toda compra de produto ou mercadoria dá 
direito ao benefício, seja feita em supermer-
cados, restaurantes, livrarias e etc.

Os comércios interessados em participar re-
ceberão as urnas e material explicativo, para que 
o consumidor possa fazer a doação dos cupons 
para APAE. Informe-se pelo tel: 3426-5413.
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Worshop de Prevenção de Perdas e 
Desperdícios é realizado na ACAI

FORTALECIMENTO

Através de uma parceria entre o 
Sebrae, Senac e Programa Empreen-
der da ACAI, foi realizado, no dia 17 
de agosto, o workshop de Prevenção 
de Perdas e Desperdícios, voltado 
aos empresários do ramo de alimen-
tação fora do lar, com o objetivo de 
colaborar com a gestão operacional, 
influenciando diretamente no lucro dos 
empreendimentos.

Além da troca de conheci-
mento e experiências entre os 
participantes, foram transmi-
tidas durante o evento, noções 
de como identificar processos 
que possam causar perdas no 
dia a dia da operação, de forma 
a buscar soluções práticas, com 
o objetivo de minimizar os des-
perdícios de alimentos.

ACONTECEU

O CONSEG – Conselho Comunitário 
de Segurança de Itanhaém, realizou, no 
dia 26 de agosto, no auditório da APO-
ENA Brasil, na Praia do Sonho, sua 8ª 
Reunião Ordinária de 2015, onde fez soli-
citações, juntamente com as autoridades e 
população presentes, relativas à segurança 
pública, tais como: iluminação pública, 
pertubação de sossego (som alto), furtos 
e roubos, uso de entorpecentes, base da 
GCM do Suarão, demandas do Gaivotas 
(Núcleo de Ação Local), dentre outras.

Estiveram presentes no dia, o CAP. 
PM Marcelo das Graças de Souza, Co-
mandante da 2ª CIA do 29º BPM-I, 
Dr. Angelo Matias da Silva, delegado 
Seccional de Itanhaém, Dr. Victor Lu-
tti, Delegado Seccional de Itanhaém, 
Silvio Oliveira, Secretário Munici-
pal de Segurança e Trânsito, Roberto 
Xerez, Coordenador da Defesa Civil, 

CONSEG DE ITANHAÉM REALIZA REUNIÃO
ITINERANTE NA PRAIA DO SONHO

Adilson Muniz, Diretor de Segurança, 
vereador Cesinha e Marcelo Zanirato, 
presidente da ACAI.

Segundo a presidente do CONSEG, 
Millena Bella, as reuniões itinerantes 
nos bairros tem o objetivo de divulgar 
mais amplamente o trabalho do Conse-
lho. “Queremos aproximar a comuni-
dade dos órgãos policiais e juntos, en-
contrar soluções para os problemas de 
segurança pública”.

Filiado à ACAI desde 27/08/1991

Aceitamos
Cartões de Crédito

Curso de Empreendedorismo chega 
às escolas de Itanhaém

ECONOMIA

Visando despertar o espírito empre-
endedor dos alunos, os professores da 
rede municipal de Itanhaém passaram, 
em agosto, por capacitações do Curso 
de Empreendedorismo, do Programa 
Jovens Empreendedores Primeiros 
Passos (JEPP), que será realizado no 
ano que vem. Esta ação, que faz par-
te de uma solicitação da ACAI junto 
a Prefeitura de Itanhaém, é de realiza-
ção do Sebrae, e discutirá temas como 
Empreendedorismo Social, Artesanato 
Sustentável e Eco Papelaria.

Alunos do 1º ao 5 º ano participarão 
de oficinas de empreendedorismo, além 
de diversas atividades através do uso 

de recursos modernos em sala de aula, 
como tablets, lousas digitais e note-
books. A atividade complementar, inte-
grará o tradicional currículo escolar das 
unidades municipais no próximo ano.

Filiado à ACAI
desde 24/11/00

Filiado à ACAI desde 23/06/10

O Balé de Itanhaém 
conquistou mais uma 
vitória. Dessa vez foi na 
edição especial do ‘Ta-
boão Fest Dance’, que 
aconteceu nos dias 29 
e 30 de agosto, em São 
Paulo, onde competiu com outras 250 
categorias e conquistou o primeiro lugar 
com a coreografia ‘Amigas de Clara’.

Com idades entre 9 e 20 anos, as 40 
bailarinas da Oficina de Dança Munici-
pal de Itanhaém concorreram também na 
categoria ‘contemporâneo juvenil’, com 
a coreografia ‘Quando a Arte Liberta’ e 
na ‘mista’ com ‘Articulado’, ficando em 
3º lugar em ambas. Já na categoria ‘clás-
sico júnior’, alcançaram a 4ª colocação, 

BAILARINAS DE ITANHAÉM CONQUISTAM
O 1º LUGAR NO ‘TABOÃO FEST DANCE’

com a apresentação ‘As Espanholas’.
Segundo a diretora de Eventos da 

ACAI, Renata Pereira Macedo Zanirato, 
que acompanhou o grupo, o empenho das 
bailarinas foi muito grande. “Como mãe 
de uma das bailarinas, tive  a oportunidade 
de acompanhá-las e sou testemunha da de-
dicação e empenho dessas meninas. Devo 
dizer que o nível das apresentações e dos 
participantes eram excelentes. A coorde-
nadora Lenisa Rocha está de parabéns!”.

Entre em contato com o CONSEG pelo 
e-mail: consegitanhaemsp@gmail.com 
ou pelo Facebook: /conseg.itanhaem.
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DATA
01
01
02
02
02
02
02
03
03
03
03
04
05
05
06
06
06
06
06
06
06
06
07
08
08
10
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11
13
13
14
14
14
15
15
16
17
17
18
18
20
20
22
22
22
23
26
26
26
27
27
28
28
28
29
29
29
29
29
29
30
30
30
30
30

NOME
MANOEL AMORIM ALVES                     
MARGARETH L. ISHIDA GARCIA           
CLOVIS AUGUSTO MACHADO                  
FERNANDA S. DE ALMEIDA              
NAGAMATSU SAITO                         
OZIAS GAMILEIRA                         
RUBENS ANTONIO S. ANOROSO           
ALEXANDRE B. DOS SANTOS            
JORGE ROGERIO COYADO                    
NIVALDO FERREIRA DE SOUZA               
VICTOR VIEIRA BELLO                     
HERMES E. J. SAKAMITI                   
CLAUDIO DIAS DE CARVALHO                
PAULO ROGERIO DA SILVA                  
ANDREA DOBBOS                           
DANIELA MARANI                          
FLAVIO MARANI JUNIOR                    
HEBERT RICARDO M. MATOS              
JULIANA DA SILVA SOUZA                  
RENAN GOES DE OLIVEIRA                  
ROSEMARY FIRMINO LOPES                  
WALDIR RIO BRANCO                       
RODRIGO GORKS DOS SANTOS                
EDNA DOS SANTOS                         
MARCIO VITI                             
NADIA BEATRIZ LEMOS DA SILVA            
WALDIR GOTTSFRITZ                       
ELIZANDRA G. AMBROZETTO                 
CARMEM CASTILHO DE ABREU                
ELISA LAURENT                           
NOEMIA TUMORO TOYOGUCHI                 
SIBELE CRISTINA RODRIGUES               
TATIANA DO SANTOS PEREIRA               
GUILHERME DOBBOS                        
JULIO APARECIDO OLIVEIRA                
SERGIO SHUITI WATANABE                  
FELIPE CERVANTES CARRICO                
MIREN F. ARRATIA                        
DARIO NAVIKAS                           
KEITH KIOME DE A. GERALDO          
KAUAN KUROPKA O. BRANDAO          
MARIA DE LURDES F. O. RISSUTOS     
CESAR ALEXANDRE DUARTE                  
FRANCIELLE S. DOS SANTOS          
LUCIANA JORGE ZION                      
TEREZINHA NOBILE FURLAN                 
JUVENCIO RIBEIRO CAMPOS                 
MARCELO T. FERREIRA                     
RAFAEL BEZERRA SANTOS                   
DOMINGOS GARCIA                         
SAFIRA MARIANO ALVES                    
ANA PAULA C. DA SILVA MARTINS       
FRANCISCO F. DE QUINTAL                 
NELSON GOMES M FILHO                    
JOSE CLAUDIO NOGUEIRA                   
LEANDRO DE F. NUNES DA SILVA       
LUCAS P. PAROLIS VITI                   
MARIA DE LOURDES SANTOS                 
TANIA CRISTINA C. NOGUEIRA           
WILLIANS CLEBER ICHIHASHI               
JOSENILDO MONTEIRO DA SILVA             
LUIZ ARMANDO DE MORAES                  
MARIA IZABEL R. SCHINEIDER            
RENATA SCORZA C. FERREIRA          
WILTON REIS BRITO                       

EMPRESA
ELLO MÓVEIS                                       
BANCA SANTA MARIA                                 
LOPES MACHADO EMP. IMOBIL.             
PRAIA E PIZZA                                     
SUPERMERCADOS SAITO                               
BELLA PRATAS                                      
OFICIAL DE REGISTRO               
GUARD HOUSE                                       
SISPUMI                                           
UNIDEZ - FACULDADE                  
SMS SEGURANÇA MONITORADA                          
HERMES EIJI SAKAMITI                              
AVICULTURA E AGROP. OASIS                   
RESTAURANTE DO CANTO                              
DROGARIA FARMELHOR                                
CONTABILIDADE BORGES                              
MARANI & CERVANTES                                
CONSTRULAR                                        
CENTRO ODONTOLOGICO                               
FRANGÃO & CIA                                     
ESPAÇO HOLÍSTICO NOVO HORIZ.           
RIO BRANCO BALANÇAS                               
GORKS SOM                                         
CARTÓRIO POSTAL ITANHAÉM                          
BARRA PRAIA IMÓVEIS                               
VIA ÓCULOS                                        
AUTO PEÇAS 3G                                    
KATIVA                                            
IDEAL ALUMINIOS                                   
MINI GOLF DE ITANHAÉM                             
LANCHONETE MAR & MAR                              
SIBELE CRISTINA RODRIGUES                         
JORGE PENHA EMP. IMOBILIÁRIOS                 
DROGARIA FARMELHOR                                
FRANGÃO & CIA                                     
WATANABE                                          
GOLDEN TOUR                                       
RESTAURANTE TABERNA BASKA                         
LOTERIAS NAVIKAS                                  
MAURICIO NUNES GERALDO                            
LOJA CELDA                                        
LURD’S MULTIMODA                                   
CESAR DUARTE IMÓVEIS                              
ADEGA VITÓRIA                                     
ZION ARQUITETURA                                  
DRA. JULIANA NOBILE FURLAN                        
J M CONSTRUÇÕES                                   
CASA CERTA IMÓVEIS                                
R F L INFORMÁTICA                                 
ESCOLA BIOTEC                                     
LOCAÇAMBA                                         
VIP                                               
MERCADO PEDREIRA                                  
ENIGE IMÓVEIS                                     
COSTA MARE                                        
MAURICIO NUNES GERALDO                            
BARRA PRAIA IMÓVEIS                               
MARIA DE LOURDES SANTOS                           
COSTA MARE                                        
KYOODAI                                           
J M BAZAR                                         
RESTAURANTE TIA LENA                              
IZABEL SCHINEIDER IMÓVEIS                         
CASA CERTA IMÓVEIS                                
BRITO IMÓVEIS                                     

ACAI PARABENIZA OS
ANIVERSARIANTES DE SETEMBRO

BOAS-VINDAS AOS NOVOS ASSOCIADOS

DOM PIXOTE ESTÉTICA CANINA
Rua José Mendes de Araújo, nº 99

Centro – Fone: 3427-2564

AGENDA DE EVENTOS DA ACAI
SETEMBRO

34ª Expoflora 2015
Data: 11 de setembro

Saída: ACAI
Local: Holambra-SP
Segmento: aberto ao

público em geral.
Vagas limitadas. Reserve a sua 

pelo tel: 3426-2000.

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

Local: ACAI (Av. Pres.
Vargas, 757 - Centro)

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, 

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

Filiado à ACAI desde 22/05/1991

Filiado à ACAI
desde

05/10/2000

Filiado à ACAI desde 18/03/2005

DOCE DÚVIDA
Rua Antônio Olívio de Araújo, nº 163

Centro – Fone: 3426-2889

Master Coach Trainner.
Evento gratuito. Inscreva-se 

pelo tel: 3426-2000.

1° Simpósio e 29ª Semana
Acadêmica

“Faculdade Itanhaém”
Data: de 21 a 25 de setembro

- a partir das 19h15
Local: Av. Embaixador Pedro

de Toledo, 196 - Centro.

OUTUBRO

4ª Edição da Feira
de Ciências, Tecnologia

e Inovação da
ETEC de Itanhaém

Data: 7 de outubro, das 10h às 22h
Local: Av. José Batista

Campos, 1431 - Anchieta
Tel: 3426-4926
Informações:

www.etecitanhaem.com.br.



08 Associação Comercial de Itanhaém / Setembro de 2015InformACAI

conseguimos comprar 60% do Blue. 
O empreendimento é um diamante 
bruto, que tem que ser lapidado pa-
cientemente. Já temos uma boa equipe 
e estamos fechando parcerias com 
fornecedores. Aos poucos estamos 
mudando a cara do Blue e tenho cer-
teza que com um pouco de paciência 
e muito trabalho chegaremos lá.

• Acredita que seja um bom mo-
mento para se investir em Ita-
nhaém, apesar da crise?

 Na minha opinião, a crise não afeta 
muito a Cidade. Não temos grandes 
indústrias que estejam demitindo. 
Se você estiver preparado, qualquer 
momento é bom para se investir em 
Itanhaém. Somos uma cidade turísti-
ca, com muitos veranistas. Hoje não 
se consegue ter qualidade de vida nas 
grandes metrópoles e estamos a mais 
ou menos 100KM de São Paulo, então 
é só fazer sol que teremos turistas e 
veranistas em nossa cidade. Aqueles 
que souberem administrar os altos e 
baixos, dificilmente enfrentarão crise.

• Para começar, conte-nos um 
pouco sobre sua história.

Sou natural de Diadema, mas fui 
criado em São Bernardo do Campo, 
onde estudei Contabilidade. Me 
especializei em Mecânica no Japão, 
mas logo vi que meu negócio era 
mesmo o comércio. Vim de uma 
família de comerciantes.

     
• Quando iniciou sua história com 
Itanhaém?

Minha mãe comprou o primeiro 
imóvel aqui em Itanhaém no final 
dos anos 80. Só fui frequentar a 
cidade no começo dos anos 90, 
pois naquela época não gostava da 
cidade, já que meus amigos sempre 
iam para Praia Grande, Santos e 
Guarujá. Itanhaém também não me 
atraia, porque não tinha nada e eu 
gostava de agitação, de tudo que um 
adolescente gosta.

• Quando e como iniciou seu in-
teresse pelo ramo de alimentação 
fora do lar?

Tudo começou com meu cunha-
do Richard, que tem um talento para 
cozinhar que é para poucos, mesmo 
sem nunca ter estudado nada de 
culinária. Juntamos a mão de obra 
dele e a minha experiência em co-
mércio e compramos o “Quiosque 
do Praião” (Av. Pres. Vargas, 938 
– Centro - Tel: 3422-5322). Por 
coincidência, agora em Setembro 
faz 10 anos que estamos à frente 
do Quiosque, com muito sucesso. 
Acho que deu certo por conta da 
união entre o Richard, que sabe 
fazer, e eu, que sei vender. Tivemos 
também muita sorte, com a equipe 
de colaboradores que conseguimos 
formar. Todos vestiram a camisa da 
empresa e sempre estão do nosso 
lado, dia após dia. Sou muito grato 
a todos.

• Sendo dono de um quiosque 
na praia do Centro, acredita 
que a nova orla colaborou com 
o crescimento do movimento no 

comércio no local?
 A nova orla, sem dúvida, foi um 

tiro certeiro. O nosso Prefeito foi 
muito feliz nessa obra, que não só 
movimentou a orla do Centro da 
cidade, que na minha opinião estava 
abandonada, mas também criou um 
local para práticas de exercícios. O 
local é iluminado, seguro e apropria-
do para caminhadas, corridas, patins, 
skate, bicicletas ou um simples 
passeio, e quanto mais movimento 
na orla, maiores são as chances dos 
comerciantes venderem mais.

• Em tempo de crise os empresários 
precisam pensar em novas saídas 
para manter a clientela. Qual o 
diferencial de seu comércio, frente 
a grande concorrência na região do 
Centro da Cidade?

Hoje trabalhamos com parcerias. 
Todos querem vender e ganhar, tanto 
nós como nossos fornecedores e ai 
que entra a parceria. Conseguimos 
comprar com um bom preço e repas-
samos esse desconto para os clientes. 
Temos também uma parceria de 5 
anos com o “Samba na Pedra”, onde 
não cobramos taxa dos clientes, que 
podem apreciar um samba de raiz de 
primeira qualidade. Além da dife-
renciada qualidade dos produtos que 
saem da nossa cozinha, sempre sob 
a supervisão do Richard, que é muito 
‘chato’. Outro diferencial é nossa 
“caiçara” que é uma caipirinha a base 
de vodca, a campeã de vendas.

• Agora o Sr. também está à frente 
de outro empreendimento, o “Blue 
Brothers Music Bar”, um bar com 
restaurante, que recebe shows aos 
finais de semana, já famoso na Ci-
dade. Como surgiu o interesse no 
empreendimento?

O Blue (R. Cunha Moreira, 159 – 
Centro - Tel: 3422-2738) ‘aconteceu’ 
meio que sem querer. Eu sempre tive 
interesse no bar mas nunca imaginei 
que um dia fosse conseguir, já que o 
valor era muito alto para mim. Quan-
do a venda foi dividida em cotas, 

Takeru Sassaki, do “Quiosque do 
Praião” e “Blue Brothers Music
Bar”, é o Entrevistado do Mês

Empreendedor do ramo de alimentação fora do lar, Takeru 
Sassaki conta nessa Entrevista do Mês sobre a importância de 
possuir produtos de qualidade e de fazer boas parcerias para não 
ter que se preocupar com os momentos de crise.

• Como diretor da ACAI, atu-
ante  há muitos anos, qual a sua 
avaliação sobre a importância da 
Associação para o setor comer-
cial de Itanhaém?

Tenho muito orgulho de fazer 
parte da diretoria da Associação. 
Infelizmente não posso participar 
como gostaria, pois os comércios 
tomam muito do meu tempo. A 
ACAI tem uma importância muito 
grande, e acredito que muito asso-
ciado não sabe disso. A ACAI tem 
muito prestigio e força para defen-
der os interesses dos comerciantes. 
Eu, como diretor, já participei de 
muitos momentos importantes. É 
muito bom podermos contar com 
uma entidade séria, que defende 
os nossos interesses. Gostaria de 
parabenizar o nosso presidente 
Marcelo Zanirato, pois sei que não 
é fácil lidar com todos os proble-
mas e compromissos, e ele vem 
sabendo administrar com muita 
sabedoria. Parabenizo também 
toda a equipe da ACAI.

Quiosque do Praião

Blue Brothers Music Bar


