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Marcelo Zanirato é reeleito presidente
da Associação Comercial de itanhaém

ELEição

Com 50 votos chapa “Comércio Forte Pode Mais” do presidente
Marcelo Zanirato se reelege para o Biênio 2016/2017
na Eleição da ACAI, realizada dia 18 de novembro.

Leia mais na página 5.

Filiado à ACAi desde 11/11/1991

Força-tarefa é realizada no
Centro de itanhaém visando 

coibir perturbação da ordem no 
local após solicitação da ACAi.
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ASSoCiAção CoMERCiAL, AGRÍCoLA
E indUSTRiAL dE iTAnHAÉM - ACAi

- Fundada em 6 de maio de 1964 -
CNPJ nº 49.639.016/0001-38

Av. Presidente Vargas, 757 - Centro - Itanhaém/SP
CEP - 11740-000

Site: www.acai-itanhaem.com.br
E-mails: faleconosco@acai-itanhaem.com.br

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

TVACAi: www.youtube.com/user/TVACAI
Tel / Fax / SCPC: (13) 3426-2000

diREToRiA dA ACAi 
GESTão 2014/2015

diretoria Executiva
Presidente: Marcelo Zanirato de Camargo (Rest. Calipso)
Vice-presidente: Juliana Nobile Furlan (Furlan Advocacia)
1º Secretário: Marcos Mayne Moyle (Apoio 24 Horas)
2º Secretário: Elbert J. P. Cervantes (Of. de Reg. de Imóveis)
1º Tesoureiro: André Olímpio Castro (Economista)
2º Tesoureiro: Antonio Pierre P. Mussachio (Fruto D’água)

Conselho deliberativo
Presidente: Luiz Armando Moraes (Rest. Tia Lena) 
Vice-presidente: Andrés Arrastia E. (Rest. Taberna Baska)
Relator: Takeru Sassaki (Quiosque do Praião)
Secretário: Rui Marcio Coutinho (Saninset Praia)
Revisor: Manoel Amorim Alves (Ello Móveis)
Suplentes: Orlando Pestana (Portões Artes e Stylos); 
João A. Lopes (Clínica Veterinária B. Artes); Carlos H. 
Basan (Irmãos Basan); Romeu Sciammarella (Marmoraria 
Romarco) e Anderson de Angelis (Steel Automóveis)

Conselho Fiscal
José Odair Batista de Araujo (Borges & Marani); Luiz Ge-
tulio (Alves Alfer Construtora) e Lido F. Muniz (Iate Clube)
Suplentes: Luiz Fernando B. de A. Baptista (Mab Mar Cor-

retora Seguros); Cleber Rossoni (Nascer do Sol Mat. de 
Construção)  e Alexandre Q. Volpi (Lotérica Entrei Ganhei)

Comissão de Sindicância
Claudia Borelli (Borelli Seguros); Valdemir Bilharvas 
Zampieri (Top 1000 Veículos) e Armando de Lima da 
Costa Vaz (Panifi cadora Itanhaém)
Suplentes: Jorge Penha da Silva (Jorge Penha Imóveis); 
Marta Aparecida Cremonezi Sciamarella (Marmoraria 
Romarco) e Rodrigo Gork’s Santos (Gork’s Som)

diretores de departamentos
Marketing: Érico P. Corrêa (Erik’s Bike)
Patrimônio: José Roberto Simões Carvalho
Social: Jorge Penha da Silva (Jorge Penha Imobiliária)
Esportes: Cesar Alves Henriques (Café da Villa)
Adjunto: Flavio Marani Junior (Marani & Cervantes)
indústria: Roberto Carlos Campos (O Casarão)
Comércio: Antonio Pierre P. Mussachio (Fruto D’água)
depto. Jurídico: Rodrigo Munhoz José (Munhoz Advoca-
cia) e Juliana Nobile Furlan (Furlan Advocacia)
Cultura: Antonio Eduardo Sheen (GIG Instrumentos)
Adjunto: Graziela B. Duarte Almeida (Catavento)
Eventos: Renata Pereira Macedo Zanirato (Rest. Calipso)
Adjunto: Miren Fujiwara Arrastia (Rest.Taberna Baska)
imobiliário: Luciana Jorge Zion (Zion Arquitetura)

Avanço Tecnológico: André Luiz S. de Oliveira
(MR Informática)
Assuntos de Segurança: Marcos Mayne Moyle 
(Apoio 24 Horas)
Turismo: Felipe Cervantes Carrico (Golden Tour) 
Adjunto:André Luiz de Moraes (Restaurante Tia Lena)
Hotelaria e Pousadas: Anderson Bosco
(Hotel Dom Bosco)
Adjunto: Luana André de Faria (Pousada D’Ibisa)

diretores Regionais 
Centro: Claudinei F. Buccioli (Centro Clínico S. Judas)
Gaivota: Érico Pereira Corrêa (Érik’s Bike)
Adjunto: Rogério de Almeida (Almeida Imóveis)
Suarão: José Maria Siqueira (Prático Supermercado)
Belas Artes: Joecy Junior (Junior Som Automotivo)
Adjunto: Robson Fernandes (Gráfi ca Belas Artes)

ConSELHo EdiToRiAL do inFoRMACAi
• Marcelo Zanirato de Camargo
• André Olimpio M. Du Chenoy Castro
• Juliana Nobile Furlan
• Érico Pereira Corrêa
• Marcia N. Baptista Cerdeira
Jornalista Resp.: Lindsey Obst Diniz (MTB 48413)
impressão: Gráfi ca Lance - 3 mil exemplares
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Após a reeleição da nossa Direto-
ria, para o Biênio 2016/2017, o que 
consolidou e deu respaldo às nossas 
conquistas junto ao setores do comér-
cio, da indústria e de serviços, sentimo-
nos mais forte, mais confi antes e mais 
experientes, para alcançarmos maiores 
metas e objetivos.

Contudo, o sucesso da nossa Dire-
toria deve ser compartilhado entre os 
nossos grandes parceiros, que foram o 
Poder Público Municipal e o Sebrae, 
entre outros. Se não fossem o apoio 
e o envolvimento desses parceiros os 
resultados poderiam ter sido menos 
abrangentes e impactantes.

Ao invés de tratarmos aqui de uma 
retrospectiva, de relembrarmos nossas 
realizações, que já são do conhecimento 
de todos, optamos por discorrer sobre 
as novas perspectivas e novos desafi os 
que iremos enfrentar no próximo biênio.

Finalizamos a nossa primeira gestão, 
reunindo-nos com o Poder Público Mu-
nicipal, em nossa sede, para tratarmos de 
um plano audacioso de sustentabilidade 
e de competitividade, porém factível 
que, uma vez bem executado, colhere-
mos bons e duradouros frutos: o Progra-
ma Itanhaém Competitiva, preparado 
pela Prefeitura e baseado no nosso Plano 
Diretor de Desenvolvimento Integrado.

Esse Programa, entre outras, visa o 
fortalecimento do nosso Município e 

Região, através das seguintes ações:
1- Adoção de um Plano de Atração de 
Investimentos, já que contamos com in-
fraestrutura adequada: rodovia, aeroporto, 
de mão de obra qualifi cada, um comércio 
ativo e vigoroso etc.;
2- Estímulo ao segmento de Turismo, um 
setor que já conta com fortes aspectos 
históricos, culturais e naturais, mas, que 
passará a contar com um Centro de Con-
venções à altura, brevemente;
3- Constituição de um Grupo de Traba-
lho multidisciplinar para acompanhar as 
tratativas de concessão e de licitação do 
nosso Aeroporto;

Marcelo Zanirato
Presidente da ACAI

PALAVRA do PRESidEnTE

4- Redução da burocracia na abertura e 
no fechamento de empresas, principal-
mente, para as micro e pequenas empre-
sas, através do Programa Via Rápida;
5- Implantação da Casa do Empreende-
dor, onde o futuro e atual empresário, 
encontrará todas as orientações para sua 
formalização e adequação;
6- Implantação de uma Zona Especial 
de Negócios, visando atrair empresas 
verdes, prioritariamente;
7- Acompanhar as tratativas da dupli-
cação da Rodovia Manuel da Nóbrega;
8- Etc. (São treze ações, ao todo).

Além disso, envidaremos esforços, 
no sentido de que todos os benefícios 
contidos na Lei Geral da Micro e da 
Pequena Empresa, sejam implantados 
e disponibilizados a todos os empreen-
dedores e comerciantes.

Pelo visto acima, teremos tarefas árdu-
as e desafi antes na próxima gestão. Con-
tudo, continuaremos a contar com  nossos 
parceiros, o que facilitará, sobremaneira, o 
coroamento dos nossos esforços.

Apesar das crises que nosso País 
enfrenta, estaremos, como sempre, 
procurando alternativas que amenizem 
seus refl exos em nosso comércio e em 
nossa comunidade.

Um Feliz e Próspero
2016 para todos!!!

AS noVAS PERSPECTiVAS E oS noVoS dESAFioS
QUE iREMoS EnFREnTAR no PRÓXiMo BiÊnio

EXPEdiEnTE

informACAi

Filiado à ACAi desde 28/07/14
Filiado à ACAi desde 04/10/85

Filiado à ACAi
desde 24/11/00

Filiado à ACAi
desde

05/10/2000

Filiado à ACAi desde 31/03/1986

Filiado à ACAi desde 18/03/2005
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Jornal da ACAi completa
30 anos de história

iMPREnSA

Há 3 décadas nascia 
o primeiro ‘órgão infor-
mativo da Associação 
Comercial de Itanhaém’. 
Através de uma sugestão 
do Dr. Diomário de Sou-
za Oliveira, responsável 
pelo jornal Repórter do 
Litoral, foi lançado de 
dezembro de 1985 esse 
‘despretensioso jornalzi-
nho’ que serviria como 
porta voz dos ‘anseios do 
Comércio, da Agricultu-
ra, da Indústria e enfim da 
sociedade de Itanhaém’, 
como foi descrito em sua 
primeira capa.

Além de informações 
sobre os serviços que a 
entidade prestava, como o 
SPC (hoje SCPC), atendi-
mento jurídico e de seu departamento 
de esportes, o informativo já relatava 
a luta de sua diretoria pelos interesses 
dos comerciantes locais, com matérias 
sobre combate ao comércio ambulan-
te irregular e o aumento dos impos-
tos. Em seu primeiro Editorial, hoje 
denominado ‘Palavra do Presidente’, 
o presidente da época, Benigno Salce-
da (pai do vereador Rogélio Salceda), 
falou sobre os novos rumos do co-
mércio local e sobre a importância do 
novo veículo de informação para ‘se 
fazer ouvir como a voz poderosa que 
é (a ACAI) na defesa intransigente de 
seus representados’.

Sendo atualmente um dos mais anti-
gos jornais em circulação de Itanhaém, 
o InformACAI passou por diversas mu-
danças de diretorias e realidades eco-
nômicas, mantendo sempre seu caráter 
informativo, representativo e imparcial. 

Criado há 30 anos,  o jornal da ACAI 
sempre cumpriu seu papel, que é de in-
formar, incentivar e auxiliar as ações em 
favorecimento do comércio em geral.

Além do InformACAI, hoje a As-
sociação também conta com outros 
canais de comunicação, sendo um 
deles o programa na Rádio Anchieta 
“ACAI nas Ondas do Rádio”, que vai 
ao ar todas as terças, quartas e quin-
tas-feiras pelo 1390Khz AM ou site 
(www.radioanchietaitanhaem.com.
br). A ACAI também possui um site 
oficial (www.acai-itanhaem.com.br), 
com notícias diárias, consulta para 
associados, Guia de Convênio, den-
tre outros serviços, além de sua pá-
gina no Facebook  (www.facebook.
com/acai.itanhaem), onde são publi-
cadas informações, convites, agenda 
de cursos e palestras, e todas as fotos 
dos eventos da Associação.

Filiado à ACAi desde 26/05/1981

ACAi participa de lançamento
do catálogo de Turismo do Sebrae

TURiSMo

Visando fomentar o setor de Turismo 
no Estado de São Paulo, o Escritório Re-
gional do Sebrae-SP na Baixada Santista 
lançou no dia 25 de novembro, no Museu 
do Pelé, em Santos, o Catálogo “Circui-
tos Turísticos - Pontos turísticos, gastro-
nomia, hospedagem e roteiros especiais”, 
que traz informações atualizadas e deta-
lhadas das principais atrações oferecidas 
pelos nove municípios da Costa da Mata 
Atlântica. A ACAI esteve presente no 
evento através de seu presidente Marcelo 
Zanirato e diretor Relator Takeru Sassaki.

Segundo Marcelo, o material 
contribuirá com a divulgação de cir-
cuitos e roteiros, além das diversas 
possibilidades de lazer e entreteni-
mento que a Região oferece.

A publicação é resultado de um traba-
lho de qualificação e promoção da melho-
ria de competitividade da cadeia produti-
va do turismo promovido pelo Sebrae-SP 
com a parceria com as prefeituras, asso-
ciações comerciais e sindicatos da re-

gião. Em mais de 120 páginas, a edição 
contempla as belezas naturais, históricas 
e culturais da Costa da Mata Atlântica, 
além de centenas de micro e pequenas 
empresas ligadas aos meios de hospeda-
gem, alimentação fora do lar e agências 
de turismo. O conteúdo é apresentado, 
também, na versão mobile e pode ser ins-
talado por meio de QRCode.

Na oportunidade os presentes tam-
bém puderam conversar com a equipe 
de jornalismo esportivo da Globo.

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 Araújo, 
criou o projeto ‘Comerciante adote um 
vestibulando’, que contou com o apoio 
de diversos empresários locais.

Nesta ação, empresários e comer-
ciantes da Cidade ‘adotaram’ 27 estu-
dantes, contribuindo com sua inscrição 
no Vestibulinho da ETEC.

O presidente da ACAI, Marcelo Za-
nirato, parabenizou os participantes e 
afirmou que investir na educação dos jo-
vens itanhaenses é investir no futuro de 
nossa Cidade. William Lima da Silva, 

pai de Gabriel Francisco da Silva, de 14 
anos, também agradeceu a colaboração 
dos empresários. “Mais do que investir 
nesses estudantes vocês acreditam no 
futuro deles e isso é muito importante 
para a vida desses alunos. A ACAI e 
ETEC estão de parabéns pela iniciativa 
e os comerciantes, pelo apoio”.

Empresas e empresários participantes 
desta ação: Infocurso, Eletromóveis, Contabili-
dade Borges, José Roberto Simões Racco, J.R. 
Auto Peças, Blue Brother, Quiosque do Praião, 
Baby Club, Casa Silva, Kroik’s, Regional Con-
tabilidade, Colégio Albert Einstein, Dr. Álvaro 
André, Mercado Estação, Madereira São Jorge, 
CVC Turismo, New Star Modas, Restaurante 
Calipso, Benetton Farmácia de Manipulação, 
Drª Juliana Nobile Furlan, Fruto D’Água, Gráfi-
ca Belas Artes, Marmoraria Romarco, Prof. An-
dré Olímpio e Maria do Carmo Trovati.

Empresários participam de projeto 
‘Comerciante adote um vestibulando’

inCEnTiVo

Filiado à ACAi desde 23/06/10

Filiado à ACAi desde 24/06/1999

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
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Programa de Rádio da ACAi
recebe muitos convidados

CoMUniCAção

Levar informações, notícias e entrete-
nimento. Esse é o objetivo do programa 
‘ACAI nas Ondas do Rádio’ que entre-
vistou diversos convidados no mês de 
novembro. Produzido e apresentado pelo 
diretor de Esportes da Associação, Cesar 
Alves Henriques, o programa abordou 
temas como comércio, saúde e esporte.

No ar todas as terças, quartas e quin-
tas-feiras, das 9h às 10h na Rádio An-
chieta (1390Khz AM - www.radioan-
chietaitanhaem.com.br), Cesar recebeu 
no estúdio Jorge Penha, presidente do 
Clube Náutico, o grupo de coordenado-
res de mão de obra qualificada da ETEC 
de Mongaguá e Peruíbe, o empresário 
Pierre Mussachio da Fruto D’água, o 
empresário Sidnei Moreira da Dom 
Pixote, além de Patrícia Benetton da 

Farmácio da Mani-
pulação Benetton e 
o secretário muni-
cipal de Ralações 
do Trabalho, Silvio 
Lousada.

Ainda em no-
vembro, esteve no programa Fábio 
Monteiro da Ramiro, falando sobre as 
doações de mantimentos à cidade de 
Mariana - MG, além de Marcelo Zanirato 
e Takeru Sassaki, comentando sobre as 
ações da ACAI. César entrevistou tam-
bém Erika Francetto e Flávia Rossini, 
Agentes Locais de Inovação do Sebrae 
e Dr. Richard Pekny, da Itamed.

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

pelo Facebook: /acai.radio

AConTECEU

A ACAI recebeu, através de uma ini-
ciativa seu diretor Relator e futuro vice
-presidente, Takeru Sassaki, uma tarde 
de treinamento e degustação de produ-

EvEntO vOltAdO AOs EmpREsáRIOs dO RAmOs
dE AlImEntAçãO FORA dO lAR é REAlIzAdO nA ACAI

Itanhaém recebeu no dia 24 de no-
vembro a 23ª Reunião de Regional 
com as primeiras-damas e presidentes 
de Fundos Municipais. O evento con-
tou com a presença de Lu Alckmin, 

ACAI mARCA pREsEnçA nA 23ª REunIãO COm
pRImEIRAs-dAmAs E pREsIdEntEs dE FundOs munICIpAIs

presidente do Fundo Social de Solida-
riedade do Estado de São Paulo (Fus-
sesp). A ACAI esteve representada 
pela diretora de Eventos, Renata Za-
nirato e pela gerente Marcia Cerdeira.
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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

tos da empresa Liquicenter, realizado 
no dia 13 de novembro, que contou com 
a presença de diversos empresários do 
ramos de alimentação fora do lar.

No final do mês de novembro o pre-
sidente da ACAI, Marcelo Zanirato, 
participou da cerimônia de posse da 
nova diretoria Executiva e Conselhos 

ACAI pREstIGIA CERImÔnIA dE pOssE
dA nOvA dIREtORIA dA ACIEsv

Deliberativos e Fiscal de 2015/2017 da 
Associação Comercial de São Vicente 
(ACIESV), que tem como nova presi-
dente a empresária Regina do Carmo.

Regina do Carmo (nova presidente da ACIESV), Marcelo Zanirato
(presidente da ACAI) e Caio França (deputado Estadual)

Apoiadores:

ACAi entrega Bandeira nacional
à Escola Albert Einstein

CiViSMo

Com o objetivo de incentivar o ci-
vismo nos jovens, no dia 4 de dezembro 
a diretoria ACAI e o vice-presidente da 
FACESP-RA05 Eliseu Braga Chagas fi-
zeram a entrega de uma Bandeira Nacio-
nal e um CD que reproduzem os hinos 
pátrios, à Escola Albert Einstein.

O material foi recebido pela ACAI da 
Federação das Associações Comercias do 
Estado de São Paulo - FACESP, após par-

ticipação no XVI Congresso da Federação, 
realizado em novembro, onde, juntamente 
com suas mais de 400 associações comer-
ciais, foi criado um manifesto sobre o atu-
al momento do Brasil. Intitulado “Carta do 
Guarujá” o texto lista 12 pontos considera-
dos essenciais “para que o povo Brasileiro 
possa recuperar sua autoestima, e o País 
volte ao caminho de desenvolvimento”, que 
foi lida no dia da entrega à escola.
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Marcelo Zanirato é reeleito presidente da ACAi para o Biênio 2016/2017
ELEição

Contando com 50 votos válidos, 
Marcelo Zanirato se reelegeu presiden-
te da ACAI para o Biênio 2016/2017 no 
pleito realizado na Associação Comer-
cial no dia 18 de novembro.

Em seu discurso no dia Marcelo 
agradeceu o voto de confiança de todos. 
“Agradeço a todos pelo apoio durante 
o primeiro mandato. Agradeço à mi-
nha família por todo o suporte, sem o 
qual não conseguiria me dedicar tanto 

Ação de força-tarefa intensifica
fiscalização no Centro de Itanhaém

SEGURAnçA

Para coibir problemas como pertur-
bação da ordem no Centro da Cidade 
no período noturno e solucionar soli-
citações feitas pelos munícipes e pelos 
comerciantes à ACAI e por meio do 
Gabinete de Gestão Integrada Muni-
cipal (GGIM), desde o início do mês 
de novembro vem sendo realizadas 
ações integradas pelos departamentos 
de Trânsito e Comércio, Conselho 
Tutelar, Polícia Civil e Guardas Mu-
nicipais, no local.

Por meio da força-tarefa já foram 
apreendidos diversos carros e motos, 
alguns sendo produtos de furto, além de 
indivíduos portando entorpecentes. 

Segundo o presidente da ACAI, 
Marcelo Zanirato, a ação já vem de-
monstrando resultados muito positivos. 
“Além das apreensões realizadas, a 
ação também acaba por coibir a pertur-
bação sonora. A força-tarefa está sendo 
muito importante para se fazer respeitar 
a lei, ordem e segurança no local, ainda 

mais agora que entraremos em época 
de alta temporada”.

GABInEtE dE GEstãO – O 
Gabinete de Gestão Integrada Muni-
cipal -GGIM (que é formado por re-
presentantes da Prefeitura, entidades 
e corporações ligadas a segurança) 
também esteve reunido no Paço Mu-
nicipal para debater sobre o horário de 
funcionamento noturno dos comércios 
do Município, a elaboração de uma 
legislação para flanelinhas, ações fei-
tas em conjunto com a Secretaria de 
Assistência e Desenvolvimento Social 
sobre moradores de rua e a continui-
dade das operações tipo força-tarefa 
na região do Centro.

diREToRiA dA ACAi
GESTão 2016/2017

Executiva:
Presidente: Marcelo Zanirato de Camargo
(Restaurante Calipso)
Vice-presidente: Takeru Sassaki
(Quiosque do Praião)
1ª Secretária: Juliana Nobile Furlan
(Escritório Furlan)
2º Secretário: Lido Fausto Muniz
(Itanhaém Iate Clube)
1º Tesoureiro: José Roberto Simões Carvalho
(Racco Representações)
2º Tesoureiro: Antonio Pierre Pugliese Mussachio 
(Fruto D’água)
 

Conselho deliberativo:
Presidente: Luiz Armando Moraes (Rest. Tia Lena)
Vice Presidente: Andres Arrastia Eguizabal
(Restaurante Taberna Baska)
Relator: Elbert Jacinto Pedro Cervantes (Registro
de Imóveis de Itanhaém)
Secretário: Rui Marcio Coutinho (Saninset
Dedetizadora)
Revisor: Armando de Lima da Costa Vaz
(Panificadora Itanhaém)
Suplentes: Romeu Sciammarella (Marmoraria 
Romarco), Valdemir Bilharvas Zampieri (Top 1000 
Veículos), Orlando Pestana (Portões Art & Stylos), 
Álvaro André Filho (Médico) e Graziela Bechelli
Duarte Almeida (Catavento Moda Infanto-juvenil)
 
Conselho Fiscal: José Odair Batista de Araújo 
(Contabilidade Borges), Luiz Getulio Alves (Alfer 
Construtora) e Luiz Fernando Braga de Almeida 
Baptista (Mab Mar Seguradora)
Suplentes: Cleber Rossoni (Nascer do Sol Materiais 
Construção), Luiz Evaldo Pinto (União Contábil) e 
André Luiz Moraes (Restaurante Tia Lena)
Comissão de Sindicância: Claudia Borelli (Borelli 
Corretora de Seguros), Manoel Amorim Alves (Ello 
Móveis) e Robson Fernandes (Gráfica Belas Artes)             
Suplentes: José Demétrio Camuzzi (Supermercados 
São Judas), José Antonio Alcaraz (Espetinhos MIMI) e 
Marcos de Sales Carvalho (Apoena Bussines Center)    
                          

diretores de:
Comunicação, Mark. e Rel. Públicas: Rubens 
Cocuroci (Folha Azul MKT)
Patrimônio: Rogério de Almeida (Almeida Imóveis)
SCPC: Juliana Nobile Furlan (Advocacia Furlan)
Social: Jorge Penha da Silva (Jorge Penha Imóveis)
Esportes: César Alves Henriques (Zion Arquitetura)
Adjunto: Flávio Marani Junior (Marani & Cervantes)
Comércio: Roberto Carlos Campos (Casarão
Materiais de Construção)
depto: Jurídico: Rodrigo Munhoz José (Solarium dos 
Imóveis) e Juliana Nobile Furlan (Advocacia Furlan)
Cultura: Antonio Eduardo Sheen (GIG Instrum. Musicais)   
Adjunto: Miren Fujihara Arrastia (Rest. Taberna Baska)
Eventos: Renata Pereira Macedo Zanirato Camargo 
(Restaurante Calipso)
Adjunto: Jefferson Leandro da Silva (Viaipi Bar )  
imobiliário: Douglas de Assis (Parati Imóveis)
Adjunto:  Luciana Jorge Zion (Zion Arquitetura)
Avanço Tecnológico: Marcos Helder Guerra (Infocurso)
Assuntos de Segurança: Marcos Mayne Moyle 
(Apoio 24 horas)
Turismo: Felipe Cervantes Carrico (Golden Tour)
Adjunto: Adenilson Marcelino de Andrade (CVC Turismo)
desenvolvimento estratégico: Paulo Marcelo 
Moreira Rossi (Mini Golf)
indústria: Wagner Moraes Matos (Constrular)
desenvolvimento Econômico: André Olimpio
Mosselman du Chenoy Castro (Economista)
integração: Carlos Alberto Melício dos
Passos (Camp 08 Automóveis)

Regionais do:
Centro: Claudinei Buccioli (Fisioterapia São Judas)
Adjunto: Marcos Alexandre de Oliveira (Casa de 
Tintas Belas Artes)
Gaivota: Rogério de Almeida (Almeida Imóveis)
Adjunto: Pedro Luiz Albano (Pousada Recanto das 
Gaivotas)
Suarão: José Siqueira Alves (Supermercados Prático)    
Belas Artes: João Adalberto Lopes do Nascimento 
(Clinica Vet. Belas Artes)
Adjunto: Joecy da Silva Júnior (Júnior Som)

à Associação, aos ex-presidentes José 
Roberto Pereira e Eliseu Braga Chagas, 
pela confiança em meu trabalho, aos 
diretores que estiveram junto conosco 
nesse primeiro momento e aos que en-
tram agora. Nesse novo ciclo iremos dar 
continuidade às ações que viemos pro-
movendo, como cursos, treinamentos, 
serviços e parcerias, sempre pensando 
no desenvolvimento desta entidade e do 
setor comercial de Itanhaém”.

Marcelo e Takeru Sassaki (novo
vice-presidente da ACAI)

Marcelo e José Roberto Pereira
(vice-prefeito de Itanhaém
e ex-presidente da ACAI)

Endrigo Leone, Luiz Armando Moraes
(presidente do Conselho Deliberativo da 
ACAI), Aparício Brancaleão e Marcelo

Zanirato (presidente da ACAI)
Alice da Cunha (ex-presidente

da ACAI) e Marcelo

Yves Louskipane (empresário da Hípica
 Itanhaém) e Marcelo

Marcelo e Tiago Cervantes 
(presidente da Câmara)

Renata Zanirato (diretora de
Eventos da ACAI), Marcelo e o filho 

João Vitor Zanirato

Prof. André Olímpio (atual diretor 
Tesoureiro da ACAI)

Momento da contagem dos votos
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ACAi faz parceria com nerdMonster
visando a modernização do varejo local

dESEnVoLViMEnTo

Tendo em mente que o mercado de va-
rejo vem passando por muitas mudanças 
na última década, a ACAI está firmando 
parceria com a empresa NerdMonster vi-
sando auxiliar o varejo da cidade em seu 
processo de modernização.

A NerdMonster é uma empresa que 
possui serviços e produtos no segmen-
to de “Digital Retail” como “tours 360 
graus” no interior de estabelecimentos 
comerciais e que são publicados no Goo-
gle por meio de seu novo produto Google 
Street View para Negócios™.

Este novo formato do Google além de 
exibir um tour 360 graus dentro de um esta-
belecimento comercial ainda atualiza as in-
formações a respeito da empresa, auxilian-
do-a a ser melhor encontrada no buscador.

Estando homologada oficialmente 
pelo Google,  a NerdMonster já con-
ta com centenas de cases realizados 
para clientes, como a grande rede de 

varejo Havaianas.
Através desta nova parceria, os asso-

ciados ACAI terão benefícios exclusivos 
(já disponíveis), além de todo o suporte 
técnico necessário da empresa, conquis-
tando um diferencial competitivo impor-
tante junto a concorrência.

Em breve será divulgada a data do 
evento na Associação Comercial onde 
será realizada a apresentação dos servi-
ços da empresa. (NerdMonster - www.
nerdmonster.com).

natal das Crianças reúne diversas 
entidades no Clube náutico

SoCiAL

A festa de Natal das Crianças, realizada 
tradicionalmente no Clube Náutico, acon-
teceu no dia 3 de dezembro, promovida 
pelo Rotary Clube, Rotaract, Clube Lions 
e Acacias, com o apoio da ACAI, fazendo 
a alegria de dezenas de crianças atendidas 
pelo Cine, CMR e Projeto Cuidar.

Esse ano o evento contou com a 
parceria das empresas: Taberna Baska, 
Cascão Sorvetes, Padaria Baviera, Casa 
de Carnes da Praça, Dr. Jorge Marcelino 

Braz, Panificadora Itanhaém, Palácio das 
Embalagens e Clube Náutico.

SCPC – informações comerciais e
análise de crédito sob medida para você

SERViçoS

Análise e verificação de crédito de pes-
soas físicas e jurídicas em todo o Brasil. 
Consultas desenhadas para as mais diversas 
necessidades, com valores adequados e na 
medida para sua empresa.

Com a utilização do banco de dados do 
SCPC, você dispõe de diferentes relatórios, 
que incluem dados como:

- Síntese cadastral
-Informações sobre: cheques, banco central, 
cartório de protestos, ações cíveis,  quadro 

societário e comportamental.
-Débitos registrados em todo o país

- Alerta de documentos
roubados e/ou perdidos
- Análise setorial, score
e empresas coligadas

BEnEFÍCIOs
• Conceda crédito com mais segurança

• Renegocie e recupere dívidas
• Identifique fraudes e evite riscos

para seu negócio

pRInCIpAIs COnsultAs

pEssOA FÍsICA: Plataforma de De-
cisão, Aquisição e Concessão de Crédito 
(SCPC: Integrada, Relatório Imobiliá-

rio, Estadual e 
Nacional, Re-
cupera + Pro-
babilidade de 
Recuperação, 
CERTOCRED, 
SCPC NET – 
PF), Prospec-
ção Segmentação (SCPC: Síntese, Fone + 
ACCerto PF) Serviços Inteligentes (SCPC: 
Score de crédito) e Serviços (Carta de no-
tificação, Inclusão no cadastro de inadim-
plentes no SCPC).

pEssOA JuRÍdICA: Aquisição e 
Concessão de Crédito (Consulte PF, SCPC 
Net PJ), Prospecção Segmentação, Serviços 
Inteligentes (Certocred PJ) e Serviços (Carta 
de notificação, Inclusão e Inclusão no cadas-
tro de inadimplentes SCPC).

CERtOCAR: Renavam, DPVAT, 
Histórico de Pagamento DPVAT, Decodi-
ficador de Chassi, Precificador de Veículo, 
Informações sobre Roubo e Furto, Sinistro, 
Débitos Estaduais, Chassi C Motor, CR-
VLS Adulteradas, Gravame, Veículo por 
Documento, Precificador, Base de Leilão 
e Histórico do Veículo.

Filiado à ACAi desde 14/03/02
Filiado à ACAi desde 10/02/15

Lançamento do Programa itanhaém 
Competitiva é realizado na ACAi

CoMÉRCio

A Prefeitura de Itanhaém lançou no 
dia 30 de novembro na ACAI o programa 
municipal ‘Itanhaém Competitiva’, que 
compreende um pacote de ações voltadas 
para o fortalecimento da economia da 
Cidade. Entre as novidades anunciadas 
estão a adoção de um plano de atração 
de investimentos para o Município, o 
fomento ao segmento de turismo de 
negócios e a criação de um grupo de tra-
balho intersetorial que irá acompanhar o 
processo de concessão do Aeroporto Es-
tadual Antonio Ribeiro Nogueira Júnior.

Todas as ações são norteadas pelo 
Plano Diretor do Município, que foi re-
centemente revisado depois de uma ampla 
discussão com a sociedade. O documento 
representa um divisor de águas no Municí-
pio, formatado para garantir o desenvolvi-
mento sustentável nos próximos 30 anos.

Para viabilizar as ações do programa, 
a Prefeitura já trabalha no processo de 
atualização e adequação da legislação 
para reduzir a burocracia na aprovação de 
alvarás e projetos por intermédio do Via 
Rápida Empresa. Uma ordem de serviço 

assinada pelo prefeito Marco Aurélio 
Gomes garante a implantação da Sala 
do Empreendedor no Paço Municipal, 
bem como o Plano de Atração de Inves-
timentos para o Município.

Está sendo executado o Plano de 
Fomento ao Turismo de Negócios, com 
a implantação do Centro de Convenções 
no antigo imóvel do Iate Clube. O novo 
espaço favorecerá a realização de con-
gressos regionais, garantindo um fluxo 
maior de visitantes na Cidade.

O evento contou com a presença da 
diretoria da ACAI, prefeito Marco Aurélio, 
secretários municipais, vereadores e do 
Deputado Federal João Paulo Tavares Papa.

Foto: Katia Doenz
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dATA
01
01
01
01
01
01
02
02
05
06
06
07
07
09
09
11
12
12
13
13
14
14
15
16
17
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
20
20
21
21
22
23
23
23
23
24
24
24
25
25
26
29
29
30

noME
ALCidES ALBAnESE FERREiRA               
doUGLAS dE ASSiS                        
ELiSABETE SiLVESTRE ALVES               
iREnE FREiTAS                           
MARCo AnTonio Z. S. CoRREA                
nARCiSo dA SiLVA                        
MARCELo H.doS SAnToS                    
MARGARidA G M RiBEiRo                   
CARLoS REnATo d. dE SiQUEiRA          
MARiA dE FATiMA P. CoRREA               
PATRiCiA MARCATTo BEnETTon              
FLAViA BARRoS GonçALVES                 
JoSÉ RoBERTo SiMÕES CARVALHo            
MARiA do CARMo T. CASTRo                
REnATA CRiSTinA dA S. CoRREA         
MARTA C. SCiAMMARELLA                 
FATiMA MARiA GALLo                      
MARCoS SAnToS VASConCELoS               
FABio H. SACHETTi FERRARi         
RoSELAni MARTinS                        
MiLLY PARoLiS ViTTi                     
SAndRo RoBERTo FERREiRA                 
ViToR PEdRo KEHLER niCARETTo            
JoSE ELiAS dA SiLVA                     
RiCARdo nAVARRo                         
AdRiAnA BRAGA dE A. BAPTiSTA            
KATiA PoRTUGAL doEnZ                    
MARCoS dE SALES CARVALHo                
MARiA nASARE doS SAnToS SiLVA           
REnATo diniZ C JUnioR                   
RiCARdo ALdino nECCHi                   
AdRiAno RiBEiRo                         
CAETAno RoBERTo PESTAnA                 
dioGo M. dE ASSiS                       
iRWinG iVAnKio                          
AndRE LUiZ dE C. A ALVES          
CLEUSA SoUZA ALVES                      
EVELYn A. nAKATSU ALVES          
MARiCY FERRAZZo                         
PAULo FLoRiAno do PRAdo                 
dAMiAnA ALdEni doS SAnToS               
ELAinE SiRiAni BUSToS MoREno            
João GonçALVES CARVALHo                 
SWAMi SCoRZA CHiECCo                    
AnTonio CARLoS S. BARREiRo           
MARiA JoSE RiBEiRo                      
RoSELi FERREiRA SAnToS                  
CRiSTiAn CALdAS RoCHA                   
JoSE odAiR BATiSTA ARAUJo               
FABio HEnRiQUE dE CARVALHo              
PAULo RoBERTo SAnTAnA diAS              
ToSHiKo WATAnABE ToYAnA                 
nELSon GonçALVES                        

EMPRESA
MÓVEiS FAMÍLiA                                    
PARATi iMÓVEiS                                    
SUARão MÓVEiS P/ ESCRiTÓRio                       
iREnE iMÓVEiS                                     
ELÉTRiCA RAMiRo                                   
ViLA noVA MAT. P/ ConSTRUção                 
ERiK’S BiKE                                        
MAdEiREiRA São JoRGE                              
REnAT’S BiKES                                     
ERiK’S BiKE                                        
BEnETTon FARM. E MAniPULAção                   
XUA PiSCinAS                                      
RACCo CoSMÉTiCoS
AndRÉ oLiMPio CASTRo                 
CEnTRo AUToMoTiVo RC                              
MARMoRARiA RoMARCo                                
HERinG                                            
BASE ConSTRUCAo E CiA                             
BAnCo do BRASiL                                   
inSTiTUTo CiEM                                    
BARRA PRAiA iMÓVEiS                              
SAndRo RoBERTo FERREiRA                           
CoMAndAi EnGE. E CoM. LTdA               
JoSE ELiAS dA SiLVA                               
PALACio dAS EMBALAGEnS                            
MAB MAR CoRRET. dE SEGURoS                      
KATiA PoRTUGAL doEnZ                              
APoEnA BRASiL - BUSinESS CEnTER                   
nEW STAR ModAS                                    
CEnTRo AUToMoTiVo RC                              
MAGAZinE MUndiAL                                  
ARCREd CREdiTo ConS. E FinAnCi               
LoJA doS PoRTÕES                                  
SiSCoM                                            
CAPELinHA RESTAURAnTE                             
ELLo MÓVEiS                                       
CLEUSA SoUZA ALVES                                
REGionAL ConTABiLidAdE                            
EndRiGo L. SAnToS - AdVoGAdo                   
MERCAdo PEdREiRA                                  
dAMi ModAS                                        
FARMÁCiA GAULTÉRiA
J CARVALHo AUTo SERViçoS                          
SWAMi SCoRZA CHiECCo                              
FARMAiS GAiVoTA                                   
M. J. MARiA JoSE iMÓVEiS                          
GRÁFiCA iTAnHAÉM                                  
CJM AdM. dE BEnS iMoBiLiÁRioS                     
ConTABiLidAdE BoRGES                              
dUoLAR MÓVEiS                                     
SiEMACo iTAnHAÉM E REGião                         
LAnCHonETE PASTELARiA E AdEGA                     
MG MARCEnARiA                                     

ACAi PARABEniZA oS
AniVERSARiAnTES dE

dEZEMBRo

Filiado à ACAi desde 22/05/1991

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

A ACAI DESEJA A TODOS OS 
AMIGOS E ASSOCIADOS UM 

FELIZ NATAL E UM NOVO ANO 
REPLETO DE CONQUISTAS. 

FELIZ NATAL E
PRÓSPERO 2016!

Filiado à ACAi desde 07/05/02

Filiado à ACAi desde 15/01/1992

Fi
lia

do
 à

 A
CA

i d
es

de
 2

9/
07

/8
1



08 Associação Comercial de Itanhaém / Dezembro de 2015informACAi

migo na Direção da escola, garante 
a excelência nos serviços oferecidos 
pelo Colégio Albert Einstein. 

• Para você qual é a importân-
cia de oferecer um ensino de 
qualidade?

O principal objetivo que tenho, 
desde a abertura do colégio, é tra-
balhar e persistir por um ensino 
de qualidade. A pessoa que conta 
com uma formação acadêmica di-
ferenciada se destaca e consegue 
alcançar sempre os melhores resul-
tados.  Por isso me preocupo muito 
com a qualidade da nossa escola, 
procuro investir constantemente em 
infraestrutura, em melhorias na área 
pedagógica e em recursos didáticos 
para alcançarmos um padrão de 
excelência no ensino.

• Qual sua avaliação sobre o 

• Comece nos contando um pou-
co sobre sua história.

A minha família é toda de Mi-
nas Gerais. Nasci em Uberaba, 
onde morei por pouco tempo. 
Sempre estudei aqui na cidade e 
posteriormente cursei a graduação 
em Pedagogia pela Universidade 
Santa Cecília. Sou professora, 
casada com o Tiago, meu com-
panheiro de vida e de trabalho, 
e temos duas lindas filhas. Atu-
almente, trabalho na Direção do 
Colégio Albert Einstein.
     
• Quando iniciou sua história 
com Itanhaém?

A primeira visita que fizemos 
a Itanhaém foi em uma viagem 
para passar férias na Colônia do 
Satélite. Meus pais gostaram tanto 
daqui, que resolveram mudar para 
cidade na primeira oportunidade 
que tiveram. Viemos de mudança 
em 1983, e desde então nunca 
mais saímos. Foi aqui que cons-
truímos a nossa vida, amo essa 
cidade e tenho muito a agradecer.

• Quando e como surgiu a ideia 
de abrir o Colégio?

Quando concluí o ensino fun-
damental, decidi que seguiria a 
carreira do magistério. Ingressei no 
antigo Cefam, onde adquiri conhe-
cimentos específicos para a carreira 
de professora. Fiz estágios na área, 
mas quando comecei a trabalhar de 
fato não foi em sala de aula, foi de 
recepcionista na secretaria de uma 
escola. Três anos mais tarde, essa 
escola começou a passar por difi-
culdades administrativas e acabou 
fechando. Na época, como eu já 
tinha adquirido um pouco de expe-
riência tanto na área administrativa 
quanto na pedagógica, conversei 
com o meu marido, que trabalhava 
em outro ramo, sobre a possibilida-
de de abrirmos uma escola própria 

e trabalharmos juntos em busca da 
realização de um sonho. Ele concor-
dou com a minha ideia de imediato, e 
com a ajuda dele e da minha mãe, em 
janeiro de 2004, fundamos o Colégio 
Albert Einstein (R. Cesário Bastos, 
2 – Centro – Tel. 3427-2451). 

• Qual é a infraestrutura e sistema 
de ensino que oferecem?

Nossa escola está localizada no 
Centro da cidade, com uma estru-
tura de ambientes adequados para 
atender os diferentes cursos e níveis 
que oferecemos desde a Educação 
Infantil até o Ensino Médio, nos 
turnos da manhã e da tarde. Pos-
suímos duas salas multimídia com 
lousa eletrônica, laboratório de Ci-
ências e Física, sala ambiente para 
o aprendizado do ensino bilíngue, 
biblioteca, quadra poliesportiva co-
berta, cantina escolar, pátio e play-
ground. Não esquecendo que todas 
as nossas salas são climatizadas. Na 
área pedagógica trabalhamos com 
uma Proposta Pedagógica moderna, 
alinhada às necessidades atuais de 
ensino e um material didático forte, 
que oferece um método flexível de 
aprendizagem, que além de dar su-
porte as melhores práticas, oferece 
ferramentas tecnológicas a favor da 
aprendizagem. 

Não poderia esquecer de citar 
a grande novidade que o colégio 
implantará em 2016, para os cur-
sos de Educação Infantil e Ensino 
Fundamental I que é o programa 
de Ensino Bilíngue Pearson. Neste 
programa os alunos aprenderão 
inglês, de maneira natural e espon-
tânea, conhecendo outras culturas, 
explorando novos conceitos e, 
principalmente, entendendo a im-
portância de ser bilíngue. 

O nosso corpo docente qualifi-
cado e capacitado é liderado pela 
Coordenadora Pedagógica Profª. 
Regina Giavoni, que juntamente co-

Patrícia Bastos do Colégio Albert 
Einstein é a Entrevistada do Mês
Patrícia Caram Costa Bastos, mineira, formada em Pedago-

gia, através de sua experiência em administração decidiu, jun-
tamente com seu marido, abrir o Colégio Albert Einstein, que 
atualmente conta com uma grande infraestrutura para atender 
desde a Educação Infantil ao Ensino Médio.

Confira sua história nessa Entrevista do Mês.

trabalho que a Associação 
Comercial de Itanhaém vem 
realizando?

Somos associados da ACAI 
desde abertura do Colégio. A 
Associação faz um trabalho 
de grande importância para os 
empresários da nossa cidade, 
atuando em diversas áreas, auxi-
liando na divulgação de serviços 
e empresas, capacitação profis-
sional, orientação aos microem-
presários, além de representar 
tão bem o comerciante. O papel 
da ACAI é imprescindível para 
que o comércio da nossa Cidade 
possa gerar renda e sustentar 
a economia local.  Aproveito 
também para parabenizar o pre-
sidente Marcelo Zanirato, pela 
reeleição e desejo a todos da Acai 
um maravilhoso Natal e um 2016 
com muitas realizações. 

Patricia Caram Costa Bastos e Tiago Bastos

Julianna, Jacqueline, Regina, Rita, Patricia e Keterin

Laboratório de Ciências e Física


