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ACAI faz parceria com startup ‘Ponto Educa’
visando incentivar a educação e aquecer o comércio local

COMÉRCIO

Diretoria da ACAI entrega ofício
à Prefeitura solicitando ações

permanentes no Centro,
visando coibir a perturbação.
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Elaine Siriani conta sua história 
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reuniu no Guarujá 420
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ACAI recebe workshop voltado 
aos empresários do ramo

de beleza, e sobre trabalho
e geração de renda.
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CETPI promove facilidades
para comerciantes e empresários 

locais que buscam empregar
mão de obra qualificada.
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Buscando alternativas para fomentar a economia local, a ACAI está desenvolvendo um projeto, junto a startup
‘Ponto Educa’ que irá trazer à Itanhaém um programa de pontos diferenciado que irá formar uma rede

de incentivo a educação, ao mesmo tempo que impulsionará as vendas do comércio local.
Informe-se sobre o assunto na página 5.
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Todo cidadão possui direitos e 
garantias fundamentais que lhe são 
assegurados pela Constituição Fe-
deral, e que devem ser observados 
e respeitados. O exercício dos direi-
tos individuais exige a estabilidade 
das instituições e o funcionamento 
dos serviços públicos, o que ocorre 
por meio da ordem pública, que 
deve ser preservada, permitindo o 
desenvolvimento da sociedade.

A necessidade humana de per-
manecer vivendo em grupos, com 
o objetivo de ajuda mútua, trouxe, 
indubitavelmente muitas vanta-
gens para a nossa sociedade, mas 
também muitos  problemas de 
convivência, como por exemplo, 
a ‘perturbação’, causada muitas 
vezes, por nossos próprios vizi-
nhos, veículos potencializados com 
instrumentos sonoros e grupos de 
pessoas que fazem muito barulho 
noite adentro. A maioria dos casos 
gritaria e algazarra, consumo de 
drogas e práticas libidinosas, prin-
cipalmente em locais conhecidos 
como ‘boêmios’. Mas viver perto 
de grandes cidades e centros co-
merciais é estar permanentemente 
cercado por barulho.

As forças policiais têm como 

missão, prevenir, manter e restau-
rar a segurança e a ordem pública, 
protegendo o livre exercício dos 
direitos e liberdade e garantindo a 
segurança do cidadão.

Em caso de o estabelecimento 
comercial como bares, boates e etc, 
pouco importa se a Prefeitura e outros 
órgãos deram o aval e concederam o 
alvará. É dever do dono do estabele-
cimento fazer com que a acústica não 
incomode. E mesmo que alguns digam 
que ‘gosto não se discute’, a questão 

Marcelo Zanirato
Presidente da ACAI

PALAVRA DO PRESIDENTE

do volume é discutível.
A ACAI vem sendo cobrada como 

se fosse responsável pelo que acon-
tece na região Central, recebendo 
dezenas reclamações de comerciantes, 
munícipes e turistas. A diretoria em 
outubro fez a entrega de um ofício 
aos setores reponsáveis, solicitando 
alinhar ações de forma a promover a 
ordem e a segurança no local. Leia a 
matéria completa na pág. 5.

Estamos amargando uma grave 
crise que não é só econômica, é 
também política e ética, poten-
cializada pela falta de liderança 
em todos os segmentos. A classe 
política enfrenta o descrédito da 
população, os órgãos governa-
mentais e os serviços públicos 
não funcionam como deveriam. 
Estamos precisando de um choque 
de moralidade e de gestão para 
despertar do perigoso caminho que 
está nos levando para o abismo.

Entendemos que devemos nos 
unir ao poder público, população e 
comércio em geral, para acharmos 
soluções que vão ao encontro da 
necessidade e do interesse de todos. 
Cabe a todos os envolvidos executar 
suas funções, prevalecendo sempre a 
lei e o bom censo.

“ESTAMOS PRECISANDO DE UM CHOQUE DE MORALIDADE
E DE GESTÃO PARA DESPERTAR DO PERIGOSO CAMINHO QUE

ESTÁ NOS LEVANDO PARA O ABISMO.”

EXPEDIENTE

InformACAI
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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

               EDITAL DE CONVOCAÇÃO
                 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Comodoro do ITANHAÉM IATE CLUBE, no uso de suas atribuições legais, CON-
VOCA todos os associados proprietários, em dia com os cofres sociais e em pleno gozo 
de seus diretos estatutários, para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se 

em sua sede social, às 13h do dia 12 de dezembro de 2015, em primeira convocação, com a presença da 
maioria absoluta dos associados e, uma (1) hora depois, em segunda convocação, com qualquer número 
de associados, até às 17h, com a seguinte Ordem do Dia: Eleição para os cargos de Comodoro, 1º e 
2º Vice-Comodoros, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, para o Biênio 2016/2017.

Itanhaém, 3 de novembro de 2015.
Lido Fausto Muniz (Comodoro)

Filiado à ACAI desde 10/02/15
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Associação Comercial sedia
II Seminário Municipal de Turismo

TURISMO

Visando discutir propostas para 
o desenvolvimento do turismo na 
Cidade, empresários, profissionais, 
estudantes e autoridades públicas do 
setor estiveram reunidos na ACAI, 
no dia 22 de outubro, para a reali-
zação do II Seminário Municipal de 
Turismo - SEMINTUR.

Com rico patrimônio natural, histó-
rico e cultural, Itanhaém, que é a segun-
da cidade mais antiga do Brasil, possui 
grande potencial para a consolidação 
do turismo. Em vista disso, o Seminário 
debateu o mapeamento e diagnóstico do 
potencial turístico da cidade, contando 
com palestras do professor Narciso 
Maurício (ETEC Adolpho Berezin) que 
falou sobre “A importância do curso de 
Turismo Receptivo da ETEC para a re-
gião e da continuidade dos trabalhos de 
conclusão de curso”; Celina Linhares 
(Delegada Regional de Turismo), que 
abordou “Ações da Delegacia Regio-
nal de Turismo e da Câmara Temática 
de Turismo do CONDESB”; Aristides 
Faria (RH em Hospitalidade), debaten-
do sobre “Competitividade no setor de 
viagens e turismo”; Vereador Cesinha, 
que explicou sobre “ A Importância do 
Legislativo para o Turismo”; e Marce-
lo Zanirato (presidente da ACAI), que 
falou sobre “A importância do Turismo 
para o comércio local”.

De acordo com Marcelo, devemos 
pensar no coletivo tratando-se de Tu-
rismo. “Esse setor é essencial para 
o desenvolvimento de cidades como 
Itanhaém, que tem como sua base 
econômica, forte influência do Turis-
mo. Portanto é de interesse de todos 
que existam ações de incentivo para 
que possamos fazer a cidade crescer 
como um todo”.

Segundo Aristides, uma das solu-
ções para fomentar o turismo, prin-
cipalmente em momentos de crise, 
pode estar na melhora do atendimento 
no comércio local. “Para o comércio 
local se destacar é preciso um diferen-
cial. A melhora no atendimento, inde-
pendentemente do comércio deve ser 
um dos objetivos. O trabalho deve ser 
focado na melhoria da prestação de 
serviço ou produto. Assim será mais 
fácil de prosperar”.

Filiado à ACAI desde 26/05/1981

Filiado à ACAI desde 31/03/1986

A criança que lê aprende com maior 
facilidade e se comunica de maneira 
mais eficiente. Pensando nisso, o Ban-
co Itaú está de volta com sua campanha 
nacional de incentivo à leitura.

A campanha pretende promover uma 
sensibilização para a importância da lei-
tura. Nela serão oferecidos 2,2 milhões de 
livros das Coleções Itaú de livros infantis, 
além de ações de mediação de leitura em 
ONGs, bibliotecas comunitárias e cre-
ches. Neste ano, serão oferecidos 12 mil 
acervos, compostos por títulos voltados 
para o público infantil, juvenil e adulto.

SOLICITE SEUS LIVROS
Os interessados em pedir os livros 

devem acessar o site (www.itau.com.

br/crianca) e fazer o cadastro.
EM ITANHAÉM

Durante a Semana Mundial do 
Brincar, realizada em maio desse ano, 
a ACAI fez a entrega de 10 kits con-
tendo dezenas de livros para formar 
novas bibliotecas em 10 creches de 
Itanhaém, através de uma parceria 
entre a Associação Comercial, Rotary 
Club e Banco Itaú.

Filiado à ACAI
desde

05/10/2000

Filiado à ACAI desde 18/03/2005

ACAI participa da escolha do projeto
‘I Concurso Arte do Grafite’

ARTE

A comissão organi-
zadora do 1º Concur-
so A Arte do Grafite 
definiu 24 projetos 
artísticos que serão im-
plantados em espaços 
públicos, como forma 
de divulgar a produção 
de arte contemporânea 
produzida na Cidade. 

Os trabalhos fo-
ram escolhidos pela comissão julga-
dora, formada por representantes da 
Associação Comercial de Itanhaém 
(ACAI), Conselho Municipal de Tu-
rismo (Comtur), Secretaria Munici-
pal de Educação, Cultura e Esportes, 
Secretaria de Trânsito e Segurança 
Municipal, Associação de Engenhei-
ros e Arquitetos de Itanhaém (AEAI), 

subseção da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB) e Conselho Regional 
dos Corretores de Imóveis (Creci).

O primeiro local a receber os tra-
balhos artísticos será a Ponte Sertório 
Domiciano da Silva por contar com 
espaços adequados para receber os 
futuros painéis artísticos elaborados 
com técnica de grafite.

Banco Itaú volta a incentivar 
a leitura com doação de livros

LEITURA

Filiado à ACAI desde 28/07/14Filiado à ACAI desde 04/10/85
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‘ACAI nas Ondas do Rádio’ traz
notícias, entrevistas e informações

COMUNICAÇÃO

Com o objetivo de informar, tirar 
dúvidas e entreter, o programa ‘ACAI 
nas Ondas do Rádio’ trouxe muitos 
convidados no mês de outubro. Pro-
duzido e apresentado pelo diretor de 
Esportes da Associação, Cesar Alves 
Henriques, o programa discutiu sobre 
educação, cultura e turismo.

Ao vivo todas as terças, quartas e 
quintas-feiras, das 9h às 10h na Rá-
dio Anchieta (1390Khz AM - www.
radioanchietaitanhaem.com.br), Cesar 
recebeu no estúdio, no dia 1º de ou-
tubro, o professor da ETEC Marcos 
Vinícius para convidar a todos para o 
II Seminário Municipal de Turismo – 
SEMINTUR, que aconteceu na ACAI 
no dia 22 de outubro (confira a matéria 
sobre o evento na pág. 3).

Já no dia 6 foi a vez do professor 
Rodrigo Ferraz da ETEC falar sobre a 
parceria com a ACAI no projeto ‘Ado-
te um Aluno’, que visa incentivar os 
comerciantes locais a ‘adotarem’ um 
aluno, patrocinando sua inscrição no 
Vestibulinho da ETEC.

No dia 20 a empresária Patrícia 
Bastos foi a rádio contar um pouco sua 
história e a história do Colégio Albert 
Einstein. O artista plástico itanhaense 
Ronaldo Lopes e a presidente da Aca-
demia Itanhaense de Letras Elizabeth 
Bechir também marcaram presença 
no ‘ACAI nas Ondas do Rádio’, para 
falar sobre a abertura do XX Salão de 
Artes Plásticas Benedicto Calixto e da 
Semana Benedicto Calixto, que home-
nageou o famoso artista de Itanhaém, 
promovendo diversas exposições de 

artistas locais.
A Drª. Eliza-

beth Souza, coor-
denadora do Cen-
tro de Referência 
Especializado de 
Assistência So-
cial – CREAS, foi entrevistada no 
dia 27, para falar sobre as ações no 
setor, além de discutir sobre o evento 
realizado na ACAI no dia 28, onde 
aconteceu uma palestra sobre “Tra-
balho e geração de renda: desperte o 
empreendedor em você” (leia sobre o 
assunto na matéria ao lado).

Cesar também entrevistou Rafael To-
bar, responsável pelo projeto Ponto Edu-
ca, que será implantado, em breve, em 
Itanhaém por meio de uma nova parceria 
com a ACAI (fique sabendo tudo sobre 
o projeto na pág. 5). E no dia 29, Isabel 
Christina, coordenadora da Biblioteca 
Harry Forssell foi ao programa para falar 
sobre as ações realizadas no local e para 
debater o incentivo a leitura.

Confira toda a programação
do ‘ACAI nas Ondas do Rádio’

pelo Facebook: /acai.radio

Apoiadores:

ACONTECEU

Visando apresentar as principais obri-
gações dos profissionais do setor conforme 
as exigências legais (Prefeitura, ANVISA 
e Bombeiros), foi realizado na ACAI no 
dia 26 de outubro, o workshop “Normas 
e Procedimentos Operacionais para Salões 
de Beleza e Estética”.

De realização do Sebrae, em parceria 
com o Senac, o evento, que reuniu diver-
sos empresários do ramo de beleza, discu-
tiu sobre as recomendações das atividades 
executadas com relação a higienização do 

ACAI RECEBE WORKSHOP VOLTADO
AOS EMPRESÁRIOS DO RAMO DE BELEZA

ambiente, dos produtos e dos equipamen-
tos, até a destinação dos resíduos que de-
vem ser descartados corretamente.

Contando com uma programação 
especial para homenagear um dos 
maiores artistas plásticos da histó-
ria brasileira, nascido e criado em 
Itanhaém, foi realizada no dia 9 de 
outubro a abertura do XX Salão de 

DIRETORES DA ACAI COMPARECEM A ABERTURA DO
XX SALÃO DE ARTES PLÁSTICAS BENEDICTO CALIXTO

Artes Plásticas Benedicto Calixto, 
no Paço Municipal José de Anchieta. 
O evento contou com a presença da 
diretoria da ACAI, Rotary, do bisne-
to de Calixto, Gilberto Calixto Rios, 
além de diversas autoridades locais.

No dia 21 de outubro foi realizada na 
Câmara Municipal a audiência pública 
do Plano Diretor de Desenvolvimento 
Integrado (PDDI) de Itanhaém, promo-
vida pelo Legislativo, para avaliar e dis-
cutir o plano com as autoridades.

O processo de elaboração do PDDI 
contou com uma consulta popular em 
2014. Foram montados nove grupos 
para a participação do planejamento, 
entre eles: patrimônio histórico, mobi-
lidade urbana, cultura, desenvolvimento 
econômico e turismo. Em 2013 foram 
realizadas mais de 150 reuniões com re-

CÂMARA MUNICIPAL REALIZA AUDIÊNCIA
PÚBLICA DO PLANO DIRETOR

gistro de 1.624 participações.
Durante a elaboração da revisão do 

Plano Diretor foram incluídos novos 
itens como segurança alimentar, macro-
zoneamento, áreas de proteção ambien-
tal e de manancial, definição de regiões 
administrativas e planta de classificação.

Oportunidades de geração de ren-
da, empreendedorismo e Micro Em-
preendedor Individual, esses foram 
alguns dos temas debatidos na pa-
lestra sobre “Trabalho e geração de 
renda: desperte o empreendedor em 
você” realizada na ACAI, no dia 28 
de outubro. O evento foi uma reali-
zação do Senac em parceria com o 
Centro de Referência Especializado 

PALESTRA SOBRE TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA
É REALIZADA NA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL

de Assistência Social – CREAS e com 
o apoio da ACAI.
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ACAI e ‘Ponto Educa’ trazem para Itanhaém
programa de incentivo a vendas e a educação

COMÉRCIO

Com o objetivo de impulsionar a 
compra no comércio local, a ACAI está 
firmando parceria com a startup ‘Ponto 
Educa’ para trazer à Itanhaém um pro-
grama de pontos diferenciado, que visa 
o incentivo direto a educação. O projeto, 
que já possui diversas empresas concei-
tuadas como apoiadoras como Imagi-
narium, Walmart, Dafiti, Klin, Natura, 
Casas Bahia, Extra, Colcci, Senac, Itaú, 
dentre outras, permite que as compras 
realizadas pelos usuários nas empresas 
que apoiam o programa gerem créditos 
educacionais, sob o formato de pontos, 
para o pagamento de mensalidades esco-
lares, graduação, pós-graduação, cursos 
de idiomas e profissionalizantes.

De acordo com o CEO da empresa, 
Rafael Tobar, esta é uma alternativa para 
aqueles que desejam estudar e não con-
seguiram bolsa do Fies devido ao corte 
de verbas federais para a educação. “Ao 
invés de esperar pela ajuda dos governos 

para resolver os problemas da socieda-
de, pensamos que a iniciativa privada e 
a sociedade poderiam se auto-organizar 
para ajudar o país, essa é a visão do Pon-
to Educa”, afirma Tobar. 

O programa já conta com mais de 100 

Filiado à ACAI desde 07/05/02

ACAI entrega ofício solicitando ações 
para coibir perturbação no Centro

SEGURANÇA

A Associação Comercial, preocu-
pada com o sossego e a segurança dos 
comerciantes, munícipes e turistas de 
Itanhaém, entregou no dia 28 de outu-
bro, um ofício às secretarias munici-
pais de Desenvolvimento Econômico, 
Trânsito e Turismo, Conselho Tutelar, 
OAB Itanhaém, Delegacia Seccional, 
Batalhão da Polícia Militar, Guarda 
Municipal, Conselho Municipal de 
Turismo - COMTUR e Conselho Co-
munitário de Segurança - CONSEG, 
solicitando providências urgentes de 
forma a coibir a perturbação da ma-
drugada, na Praça Narciso de Andrade.

Conforme reclamações  que a 
ACAI recebeu de diversos associa-
dos, o local vem abrigando ‘resquí-
cios de comemorações durante a 
madrugada, até o raiar do dia’, que 
incomodam os moradores locais. 
Também foram notificadas recla-
mações referentes ao mau cheiro, 
de ‘banheiro público’, que fica ‘im-

pregnado nas portas dos comércios’. 
Além da preocupação com a per-

turbação, a utilização de álcool por 
menores de idade, bem como de dro-
gas ilícitas, atitudes libidinosas, o au-
mento gradativo dos moradores de rua 
e pedintes também foram relatados. 

Durante a entrega do ofício, onde 
estiveram presentes os secretários 
Eliseu Braga Chagas (Desenvolvi-
mento Econômico), Milton Gordo 
(Turismo), André Caldas (Governo) 
e Alice da Cunha Salgado (ex-presi-
dente da ACAI), Marcelo Zanirato, 
presidente da Associação Comer-
cial, falou sobre a importância de 
serem realizadas articulação entre 
os setores procurados. “Com a apro-
ximação da temporada, aumenta a 
preocupação por soluções efetivas. 
Através do ofício, solicitamos ali-
nhar ações permanentes entre todos 
os setores, para promover a ordem 
e a segurança no local”.

mil usuários, mais de 50 instituições de 
ensino cadastradas, somando milhares de 
cursos – de curta duração à pós-gradua-
ção. Com esta nova parceria com a ACAI, 
a iniciativa irá transformar os associados 
interessados em participar, em uma rede 

de incentivo à educação, através do for-
necimento de pontos aos clientes que fi-
zerem compras nos comércios inscritos.

PONTO EDUCA
A empresa, fundada por um grupo de 

empreendedores funciona como um pro-
grama de milhagem que ajuda as pessoas 
a pagarem seus estudos, da educação bá-
sica à pós-graduação, incluindo idiomas 
e cursos profissionalizantes. Confira mais 
informações sobre o projeto pelo site 
www.pontoeduca.com.

Segundo o presidente da ACAI, 
Marcelo Zanirato, a implantação do 
projeto na Cidade, que ainda será dis-
cutida em uma reunião com os associa-
dos, trará muitos benefícios aos parti-
cipantes e aos consumidores. “A ideia 
é muito boa já que apoia a educação e 
também a capacitação da população lo-
cal e ainda fideliza e fomenta as vendas 
do comércio de nossa Cidade”.
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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

CETPI facilita a busca por
profissionais qualificados

MERCADO DE TRABALHO

Através do Programa Mais Oportunida-
des, contando também com a parceria do 
SENAI, o CETPI - Centro de Treinamento 
Profissionalizante de Itanhaém vem promo-
vendo facilidades para que o empregador 
encontre um profissional qualificado, apto 
a exercer a função com qualidade.

Pensando na melhoria da qualidade da 
mão de obra e também na qualidade de 
vida dos trabalhadores de nossa Cidade, 
mais de 600 profissionais foram qualifi-
cados em diversos cursos oferecidos no 
local: Panificação, Administração, Assis-
tente de Contabilidade, Corte e Costura, 

Desenho Civil, Eletricista, dentre outros.
Segundo a diretora do departamen-

to de Educação Comunitária - SECE, 
Shirley Messias Viera, esta ação surgiu 
da necessidade prática da capacitação 
das demandas atuais. “Ela projeta-se 
em um futuro próximo, com aumento de 
oportunidades de inserção da população 
no mercado de trabalho”.

Os empregadores que tiverem inte-
resse em buscar profissionais nas áreas 
em que o CETPI possuir treinamento, 
podem entrar em contato pelo tel: 3426-
3501, ou no local (Rua Victor Meirelles, 
35, no Belas Artes).

Filiado à ACAI desde 14/03/02
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ACAI marca presença na 16ª Edição
do Congresso Estadual da FACESP

COMÉRCIO

Reunindo no Guarujá 420 Associações 
Comerciais de todo o Estado, além de em-
preendedores, dirigentes, políticos e auto-
ridades, para atividades como workshops, 
palestras e treinamentos, foi realizada nos 
dias 4, 5 e 6 de novembro, a 16ª Edição do 
Congresso Estadual da FACESP, que con-
tou com a presença da diretoria da ACAI.

Com o tema “Novas Ideias – Cons-
truindo caminhos”, o evento visou 
promover debates, esclarecer dúvidas, 
discutir programas, promover práticas 
associativas e um grande congraçamen-
to. Essa edição do evento também teve o 
objetivo de estimular o ato de empreen-
der por meio de debates, apresentações e 
capacitação, enaltecendo a importância 
do empreendedorismo como fator prin-
cipal no desenvolvimento da sociedade.

Segundo o presidente da ACAI, Mar-
celo Zanirato, o tema do evento foi muito 

pertinente ao momento econômico pelo 
qual estamos passando. “É de suma im-
portância discutir o empreendedorismo 
em momentos de crise como este que vi-
vemos, pois é através dele que podemos 
encontrar soluções para vencer os novos 
desafios. É através de ações inovadoras 
que podemos encontrar novas saídas, que 
podemos nos reinventar e fazer com que 
nosso produto ou serviço cresça e se for-
taleça. O tema desta edição do Congresso 
veio para salientar a importância do em-
preendedorismo para o desenvolvimento 
do comércio e de toda a região”.

Durante o evento, as Associações Co-
merciais manifestaram sua posição sobre 
o atual momento do país, que ‘amarga 
uma grave crise que não é só econômica, 
é também política e ética, potencializada 
pela falta de liderança em todos os seg-
mentos’. Na carta da manifestação, que 
será entregue ao poder público em geral, 
foram elencadas algumas atitudes neces-
sárias ‘para que o povo brasileiro possa 
recuperar sua autoestima e o país voltar 
ao caminho do desenvolvimento’ como: o 
Governo coibir o eterno festival de gastan-
ça; a diminuição dos ministérios que tem 
servido como moeda de troca; a elimina-
ção de privilégio por parte de Senadores, 
Câmara e Assembleias; dentre outros.

Associação homenageia Balé de
Itanhaém pelas conquistas em 2015

DANÇA

Em homenagem às 
diversas vitórias con-
quistadas em 2015 pe-
las dançarinas do Balé 
de Itanhaém, que são 
comandadas pela pro-
fessora Lenisa Rocha, a 
ACAI realizou no dia 21 
de outubro, uma pequena 
cerimônia em reconheci-
mento pelo grande desta-
que que tiveram em com-
petições como o 1º lugar na Salto Fest 
Dance e 13º encontro Latino Americano 
de Dança. Com essa conquista as baila-
rinas ganharam uma vaga para participar 
do Alliance Dance World Competition, 
em Los Angeles - EUA.

No dia, o presidente Marcelo Zani-
rato colocou a Associação Comercial 
à disposição do grupo, para colaborar 

em ações de apoio à ida das bailarinas 
ao evento nos Estados Unidos, que 
acontecerá em 2016. “A Associação 
Comercial parabeniza a professora 
Lenisa pelo brilhante trabalho que vem 
desenvolvendo ao longo dos anos e que 
já apresentou muitos resultados posi-
tivos. Estamos de portas abertas para 
colaborar com mais esta conquista”.

ACAI e Unimed discutem parceria 
que trará benefícios aos associados

SAÚDE

Em outubro, o presidente da ACAI, 
Marcelo Zanirato, recebeu a visita do 
gestor de vendas de Unimed Santos, 
Rodrigo dos Santos, para iniciar trata-
tivas para esta nova parceria que trará 
diversos benefícios aos associados.

Criada em Santos no ano de 1967, a 
Unimed originou a maior experiência de 
cooperativismo de trabalho médico do 
mundo. A partir de Santos, surgiram Uni-
meds em todo o Brasil, formando um Sis-
tema hoje integrado por 351 cooperativas 
médicas, que prestam assistência para mais 
de 20 milhões de clientes em todo País.

A Unimed Santos conta com uma 
rede de atendimento integrada por  

1.750 médicos cooperados. Oferece 
mais de 100 serviços credenciados de 
tratamento e diagnóstico, incluindo os 
maiores e principais hospitais da região. 
O Sistema Unimed  está presente em 
84% do território nacional.
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DATA
01
01
03
03
04
04
04
05
05
06
06
06
08
08
08
09
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
15
15
17
18
18
19
20
20
22
22
23
24
24
26
26
26
28
28
30

NOME
CHRISTIAN VICHINO BERTOLI               
RENATO SILVA DE OLIVEIRA                
GUSTAVO LEONEL V.S.DA CUNHA             
SOLI RIBEIRO DA SILVA                   
ADMILSON M. DE ANDRADE           
CARLOS H. MANCINO MACHADO         
MARCO ANTONIO DE SIQUEIRA               
NATHAN K. OLIVEIRA BRANDAO         
ROMEU SCIAMMARELLA                      
CLIVIO MALMESI                          
FELIPE TAVARES COUTINHO                 
RICARDO FORTES GATTO                    
JULIO CESAR CARVALHO PINHEIRO           
MARCEL SANTOS DA ROCHA                  
ROGERIO MAURICIO LIMA                   
FABIO SOARES                            
ANDRÉ O. M. DU CHENOY CASTRO       
GERSON PENDL                            
VANIA DE LUCCA                          
HELOISA HELENA S. DA CUNHA              
PRYCILA DA SILVA                        
TATIANA G LEME                          
ALAN GOMES RIBEIRO                      
ALESSANDRA APARECIDA DINIZ              
GABRIEL MA. DOS SANTOS            
CELIA REGINA ABDALA                     
ELISEU BRAGA CHAGAS                     
HILDERICA V. SILVA OLIVEIRA         
ARMINDO DE OLIVEIRA CARREIRA            
AUGUSTO P. PINHO ANDREATTA           
DORIVAL BAILON                          
JOSE LUIZ DE ANGELO                     
THALISSA G. GOTTSFRITZ W. MARTI     
NELSON AGOSTINHO                        
VALQUIRIA MORAES THOMASSONI             
ROSANA PEDRINI DE A.RAMALHO             
IRMA KUIKO MIAYSHIRO TAMAKI             
NEIVA ROGERIA G. DE ANGELIS             
NIVALDO C. DE BALBINO SILVA      
ROMERO PEREIRA GUEDES                   
LEBIAN MARIA ANTONIO                    
JOÃO A. LOPES DO NASCIMENTO      
LUCIANA RIBEIRO SELYMES                 
KEITI SONEZER ASSIS                     
MARCELO CESAR LOPES SETUBAL             
WALTER TEIXEIRA                         
ANDRESA MARQUES                         
ROGERIO SILVA SALES                     
AROLDO G. WHATELY MARTINS        

EMPRESA
ECCONT ASSESSORIA CONTÁBIL           
ÓTICAS CAROL                                      
MAB MAR CORRETORA DE SEGUROS                      
SOLIMAR CHURRASCARIA                              
CVC TURISMO                                       
MMACHADO IMÓVEIS                                  
BANCO DO BRASIL                                   
LOJA CELDA                                        
MARMORARIA ROMARCO                                
QUIOSQUE MIRANTE                                  
SANINSET PRAIA                                    
JUJUBA BRINQUEDOS                                 
ODONTOLOGISTA                   
FAMILY & FAMILY                                   
OURO MAR IMÓVEIS                                  
FADA PRODUÇÕES EM VÍDEO                           
ANDRÉ O. M. DU CHENOY CASTRO                   
CLÍNICA ITAMED                                    
MARINA CENTRO ÓPTICO                              
MAB MAR CORRETORA DE SEGUROS                      
VILA NOVA MAT. P/ CONSTRUÇÃO                 
LE POSTICHE                                       
MADEIREIRA SÃO JORGE                              
MINI PREÇO                                        
ÁGUA.COM                                          
AUTO MOTO ESCOLA MARKINHO                         
AUTO POSTO POR DO SOL                             
PÉ DE MOLEKE                                      
DEPOSITO MARITIMO                                 
FARMASUL                                          
BAILON AUTO CENTER DPASCHOAL                      
MILU COMERCIAL                                    
ODONTOLOGIA MARTINS                               
BAR DO CARECA                                     
VALQUIRIA MORAES THOMASSONI                       
EMPRE. IMOB. ARMINDO RAMALHO               
REQUINT’S BAR E RESTAURANTE                       
UNIVERSIDADE METODISTA               
CONTABILIDADE BALBINO                             
PRAIA DO SONHO REST. E PIZZARIA               
COMERCIAL DUAS IRMÃS                              
CLÍNICA VETERINARIA BELAS ARTES                   
LUCX PLU SIZE                                     
PARATI IMÓVEIS                                    
UNIÃO CONTÁBIL                                    
STEEL AUTOMÓVEIS                                  
MARBEL                                            
SUMMER MODAS                                      
ODONTOLOGIA MARTINS                               

ACAI PARABENIZA OS
ANIVERSARIANTES DE

NOVEMBRO

AGENDA DE EVENTOS DA ACAI

NOVEMBRO

Workshop de Inovação
Inove Para Ganhar Mais

Data: 12 de novembro - das 9h às 12h
Local: ACAI

Objetivo: Permite a reflexão de que
a implantação de ações inovadoras

pode ser fácil e sem custos adicionais atra-
vés de resultados econômicos rápidos.
Evento gratuito / Realização: Sebrae

Inscrições pelo Tel: 3426-2000.

Sebrae Móvel
Data: 25, 26 e 27 - das 10h às 16h

Local: Praça Narciso de Andrade - Centro
Objetivo: O serviço visa garantir o acesso 

a informações para empreendedores que, 
muitas vezes, deixariam de buscar auxílio 

pela dificuldade de deslocamento.
Realização: Sebrae / Serviço gratuito!

Informe-se pelo tel: 3426-2000.

Coaching Para Lideranças
Data: 26, 27 e 28 - das 19 às 22h30

Local: ACAI
Objetivo: Trabalhar valores de

organização e objetivos estratégicos do 
negócio, de modo sistêmico e congruente, 

além de desenvolver habilidades
e poder de persuasão.

Realização: Drª Rosimar Almeida,
advogada, educadora e
Master Coach Trainner.

Inscreva-se pelo tel: 3426-2000.

BOAS-VINDAS AOS NOVOS ASSOCIADOS

JANILEIDE RAMOS SCAPIN 
CORRETORA DE IMÓVEIS

Av. Washington Luiz, 178 - Centro
Tel: 3422-6913

Filiado à ACAI desde 22/05/1991

MERCADO ESTAÇÃO
Av. Margina, 5845
Jardim Grandesp
Tel: 3425-2966

Filiado à ACAI
desde 24/11/00

Filiado à ACAI desde 23/06/10

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 27/08/1991

Aceitamos
Cartões de Crédito

Filiado à ACAI desde 29/09/1994
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- Belas Artes). Pretende expandir para 
outras localidades?

E como não? Se estamos falando em 
amplitude de conhecimento, a consequên-
cia disso é o crescimento. O investimento 
na capacitação profissional dos nossos cola-
boradores é considerado primordial e devo 
dizer que sinto muito orgulho da equipe 
que tenho ao meu lado hoje. Graças a essa 
equipe e a confiança que médicos, profis-
sionais de diversas atuações paramédicas, 
clientes e amigos, posso hoje abrir uma 
nova área de atuação profissional. Estou 
falando da ‘Gaultéria Franquias’, que levará 
até outros bairros e para outras cidades os 
mesmos benefícios e serviços oferecidos 
nas nossas farmácias, com o mesmo cari-
nho, a mesma qualidade na manipulação de 
medicamentos e a mesma atenção dada aos 
pacientes. Tudo cuidadosamente formatado 
por profissionais com larga experiência no 
mercado de franquias.

Esta foi mais uma conquista! A realiza-
ção de mais um sonho, que por coincidência 
ou não, se faz dar certo justamente na data 
dos 20 anos de atuação da Gaultéria no 
mercado magistral. Agradeço a Deus minha 
saúde para dedicar-me de corpo e alma no 
que acredito. Agradeço a todos que confiam 
no meu trabalho. O carinho que tenho pela 
nossa Itanhaém e a maneira como nela 
vivo, participando ativa, espontânea e 
prazerosamente de suas atividades sociais, 
prestigiando cada conquista da nossa cida-
de... sinto que cresço com ela.

• Vocês veicularam recentemente uma 
publicidade na TV Tribuna. Qual é a 
importância desse tipo de divulgação? 

Toda publicidade, quando bem ela-
borada, tem grande representatividade 
na divulgação de marcas e produtos. E 
esse é o foco. Já fizemos anteriormente 
a publicidade pela TV Tribuna quando 
estávamos prestes a abrir a nossa segunda 

• Conte-nos sobre a sua história 
profissional.

Nasci e permaneci até a adolescência 
no interior do Estado de São Paulo, em 
Nhandeara, que é uma pequena e aco-
lhedora cidade de aproximadamente 20 
mil habitantes, próxima à São José do 
Rio Preto. Lá permaneci junto de minha 
família até os 17 anos de idade, quando 
ingressei no curso de ‘Farmácia e Bio-
química’, na UNOESP - Universidade do 
Oeste Paulista, em Presidente Prudente. 
Depois fiz especialização em ‘Análises 
Clinicas’ na UNICAMP, em Campinas. 

Em São José do Rio Preto trabalhei 
no Hospital Austa (Análises Clínicas) 
durante alguns anos, trabalho este que 
me acrescentou um grande conhecimento 
em microbiologia e hematologia. Quando 
ainda estava no Hospital Austa, abri mi-
nha primeira drogaria com manipulação 
e fui conquistada com o atendimento 
pessoal e individualizado ao público.

Anos mais tarde, já proprietária da 
Gaultéria Farmácia de Manipulação, fui 
pós graduada em ‘Farmacêutica Homeo-
pata’ pela Associação Paulista de Homeo-
patia e título de ‘Farmacêutica Prescritora’ 
pelo Conselho Regional de Farmácia.

• Em 2015 a Gaultéria Farmácia de 
Manipulação completou 20 anos de 
história. Quando e como surgiu a 
ideia de sua criação? 

Itanhaém é uma cidade que por si só 
inspira a busca por uma melhor qualidade 
de vida e buscando isso, em 1995 iniciei as 
atividades da Gaultéria na Av. João Batista 
Leal, no Centro, onde comercializava tam-
bém produtos naturais integrais de alimen-
tação, pois não conseguia na cidade esses 
produtos para o meu próprio consumo.

O início não foi nada fácil, visto que 
o pedido mínimo de cada importadora 
de insumo farmacêutico era bem alto, 
porém, com sacrifício, dedicação e de-
sempenho conseguia negociar prazos 
de pagamentos mais facilitados, o que 
permitiu a aquisição de uma grande di-
versidade de ativos medicamentosos para 
atender praticamente todas as especiali-
dades médicas, nas doses exatas e pelo 
tempo necessário para o tratamento dos 
pacientes. Tudo a um valor muito atrativo, 
que até nos dias atuais compensam muito, 
com qualidade e preço justo.

• Por que o nome ‘Gaultéria’?
Gaultheria procumbens é uma planta 

com larga propriedade medicinal, utiliza-
da na medicina com comprovação cien-

tífica desde 1700 pelo médico de Quebec, 
Dr. Gaultier. Ela atua como adstringente, 
analgésico, anti-reumático, anti-séptico, 
anti-espasmódico, aromática, descongestio-
nante, diurético, expectorante, entre outras 
indicações. Lendo a respeito da força dessa 
planta, me encantei com sua história e sua 
característica: pequena e forte. Resolvi 
então fazer dela, a minha história.

• Quais são os principais serviços 
oferecidos hoje na Gaultéria?

Hoje desenvolvemos o modelo de ‘Far-
mácia Integrada’, que continuará trazendo 
seguidores da área farmacêutica, mas que 
principalmente beneficia toda comunidade. 
Nossas farmacêuticas possuem o título de 
‘Farmacêutica Prescritora’ o que permite 
a elas a indicação de insumos alopáticos 
para cuidar da saúde dos pacientes que 
necessitarem dessa avaliação, porém isso 
não é praticado de forma aleatória e muito 
menos sem o respaldo do profissional médi-
co. Nossa parceria com esses profissionais 
é de suma importância para o cuidado do 
paciente e esse é o nosso único objetivo.

Para tanto, oferecemos agora testes 
de colesterol e triglicérides, aplicação de 
medicamentos injetáveis, inalação para 
crianças e adultos, perfuração de lóbulo 
auricular para recém nascidos e adultos, e o 
tradicional exame de diabetes. Criamos um 
espaço físico totalmente diferenciado para 
essa prática, o que nos coloca a frente do 
cuidado com o paciente de maneira única.

• Em sua visão, qual é o segredo para se 
manter no mercado por duas décadas?

A compreensão da satisfação profissional 
completa adquirida através de reciclagem 
constante é um antigo conceito que se mantém 
atual nos dias de hoje. A competência técnica 
é talvez a mais importante missão do farma-
cêutico e todos os pacientes e clientes têm 
direito de acesso à essa orientação e atenção 
farmacêutica, inclusive para a melhoria da 
qualidade de vida. Sem demagogia, essa foi, é 
e sempre será o principal motivo, ou o segredo 
se assim quiser chamar. Através desse conhe-
cimento podemos oferecer a individualização, 
o tratamento diferenciado, onde cada cliente/
paciente é ‘único’ e a ele é oferecido ‘reso-
lução’, ou ‘solução para os seus problemas’. 
Acredito ser esse o nosso grande diferencial. 
Acredito estar aí o segredo do nosso sucesso 
e o modelo para os atuais seguidores na área 
de farmácia de manipulação.

• Atualmente a Gaultéria possui dois 
endereços (Av. Condessa de Vimieiros, 
200 - Centro e Rua Almeida Júnior, 265 

Elaine Siriani, da Gaultéria
Farmácia de Manipulação
é a Entrevistada do Mês

Empresária Elaine Siriani Bustos Moreno, proprietária de 
uma das maiores e mais bem sucedidas empresas da área de 
medicamentos de Itanhaém, a Gaultéria Farmácia de Manipu-
lação, conta nesta Entrevista do Mês sobre os ‘segredos’ de se 
manter no mercado por duas décadas. 

unidade, no bairro Belas Artes. Hoje, 
pensando na ‘Gaultéria Franquias’ 
resolvi repetir a dose.

Estamos passando por momentos 
difíceis não só no nosso país, mas no 
contexto mundial atual, onde existe a 
necessidade de aprimoramento e mu-
danças para que possamos permanecer 
no mercado de trabalho, empregando e 
contribuindo para minimizar o descon-
tentamento geral. A mídia televisiva no 
nosso país é uma grande ferramenta para 
moldar comportamentos e influenciar 
de maneira positiva a opinião popular. 
Aproveitei esse conceito para oferecer a 
nossa franquia primeiramente para cida-
des próximas a nossa, que já conhecem 
e usam os nossos serviços. O resultado 
tem sido satisfatório.

• Qual sua avaliação sobre a impor-
tância da atuação da associação para 
o setor comercial de Itanhaém?

A representatividade do nosso 
comércio frente a comunidade e prin-
cipalmente ao Governo Municipal 
que a Associação Comercial consegue 
atingir é de suma importância à todos 
os empresários, pois nos tornamos mais 
unidos, mais competitivos com comer-
ciantes de outros municípios.

Observo que a Associação tem atuado 
com sucesso em ações de divulgações 
que sensibilizam a população itanhaense 
no sentido de valorizar o comércio local. 
Isso fortalece toda economia da nossa 
cidade, ajudando na criação de empre-
gos para a comunidade, na distribuição 
de renda e na circulação do dinheiro 
no mercado local. Parabenizo a atual 
presidência do amigo Marcelo Zanirato 
e toda sua equipe de colaboradores, que 
de maneira atuante têm trabalhado como 
importante ferramenta para todos os 
comerciantes de Itanhaém.


