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A Associação Comercial de Itapetininga, possui 
convênio  médico e odontológico com as melhores 
coberturas do mercado.

Revista com 1500 
exemplares com 
distribuição gratuita.

Convênios

Informações: (15) 3275-8305
e-mail: marketing@acitapetininga.com.br

www.acitapetininga.com.br

Cartão Alimentação

Parcerias

Revista ACI

Troque a cesta básica pelo cartão
• Elimina processos burocráticos;
• Redução da mão de obra;
• Maior satisfação e produtividade dos funcionários.

Cursos - Palestras - Seminários - Workshop
Venha conhecer nossos dois auditórios, um com 
capacidade para 120 pessoas e outrocom capacidade 
para 80 pessoas, equipados com Data Show, Som, 
Flip-Chart e Wi-Fi.

Associado tem desconto e condições especiais.

Auditório

Certificado Digital

Cooperativa Sicoob

Eventos

• Taxas diferenciadas     
• Cartões de débito e crédito
• Aplicações financeiras
• Conta corrente
• Cheque especial

Associados 
tem muitas vantagens



Editorial
Prezado associado:

Neste mês de junho, encerramos a gestão 2014/2016, à frente da Associação Comercial de 
Itapetininga.
Tivemos um período muito turbulento e difícil no início do mandato, momento em que a 
entidadeentidade não dispunha de recursos financeiros sequer para quitar suas dívidas. Com 
muita dedicação, e trabalho intenso de todos colaboradores e diretoria, hoje estamos 
diante de um novo cenário.
A diretoria e o conselho deliberativo da entidade não pouparam esforços na propositura de 
uma força tarefa para retomada do prestigio da Associação Comercial de Itapetininga 
junto aos empresários: reformulação do departamento financeiro e organização da 
entidade, além do resgate de importantes parcerias que estavam prejudicadas.
ImportantesImportantes eventos foram realizados, que sem a participação dos parceiros, entretanto, 
jamais seriam possíveis.
Deixamos aqui registrados nossos agradecimentos ao Sebrae, Prefeitura Municipal de
Itapetininga, Sindicato do Comércio Varejista de Itapetininga, Sindicato Rural, Sindicato 
dos Comerciários, Policia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, Procon, Sicoob 
Cred-ACI, Clube Venancio Ayres, Sesi, e demais entidades.
Não podia também deixar de agradecer aos parceiros da RA-10 e RA-09, que tem 
contribuídocontribuído para o crescimento da nossa entidade, através de idéias e troca de 
experiências.
Desejamos que essas parcerias se perpetuem!
A razão de todo trabalho e existência da nossa entidade, é você, empresário associado, a 
quem dirigimos sinceros agradecimentos, por acreditar e contribuir para o crescimento da 
Associação Comercial de Itapetininga.
FinalizamosFinalizamos nossa gestão com a certeza de termos feito o melhor possível, e temos muito 
mais por fazer.
Permaneceremos na presidência por mais dois anos, com o inabalável propósito de fazer 
da Associação Comercial de Itapetininga uma entidade ainda mais forte, na luta pelos 
interesses da classe empresarial, na busca de soluções rápidas e eficazes para uma venda 
segura, resultando num comércio representativo e de referência na região.
NossaNossa diretoria e conselho se fortalecem com esse encerramento de ciclo e início de nova 
gestão, pois além de novos membros, podemos contar com a experiência dos que já 
participam e contribuem para administração da entidade.
Reiteramos nossos agradecimentos a todos os colaboradores, diretores e conselheiros, e 
reforçamos o convite de permanecermos unidos formando uma só força para o progresso 
da nossa cidade e do nosso comércio. Junte-se a nós!

Eres Paolo Franciosi
Presidente da Associação Comercial de Itapetininga
...........................................................................................................................................

Informações: (15) 3275-0305
e-mail: marketing@acitapetininga.com.br

www.acitapetininga.com.br
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PRESIDENTE 
ERES PAOLO FRANCIOSI
VICE- PRESIDENTE 
WILLIAM ELIAS LOTFI JUNIOR
1º  SECRETÁRIO
MARADEI DE ALMEIDA RUIZ
2º SECRETÁRIO2º SECRETÁRIO
ROGÉRIO FEICHTENBERGER
1º TESOUREIRO
NELSON MARTINEZ F FILHO
2º TESOUREIRO
PEDRO JOSE DE CAMARGO

CONSELHO DELIBERATIVO 
ANANTONIO AUGUSTO DA SILVA FILHO
ANTONIO NELSON FELICIANO
ARNALDO CARDOZO HUNGRIA
ÉRCIO DE OLIVEIRA GIRIBONI
FABIO ARRUDA MIRANDA
JOÃO CARLOS BETT DE OLIVEIRA
JORGE ALBERTO C. CARVALHO
JOSÉ ANJOSÉ ANTONIO COSTA FILHO
JOSÉ ANTONIO SAAD
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JOSÉ PAULO S PRESTES FILHO
JOSÉ RENATO GONÇALVES
JURACY APARECIDO GOMES
LUIZ ROGÉRIO R. SILVÉRIO
MARCO ANMARCO ANTONIO SOARES HUNGRIA
NELSON JOSE A JAMEL
NÍCOLAS MORAES SALVADOR
QUIRINO PINTO NETO
VALDELI THEODORO DE SYLLOS
WALDIR ROQUE DA SILVA

BIÊNIO 2014 - 2016 BIÊNIO 2016 - 2018

PRESIDENTE 
ERES PAOLO FRANCIOSI
VICE- PRESIDENTE 
NELSON MARTINEZ F FILHO
1º  SECRETÁRIO
BENEDITO AP DEL A SAMPAIO
2º SECRETÁRIO2º SECRETÁRIO
SERGIO DE OLIVEIRA
1º TESOUREIRO
PEDRO JOSE DE CAMARGO
2º TESOUREIRO
WALDIR ROQUE DA SILVA

CONSELHO DELIBERATIVO 
ALEXANDRE MALEXANDRE MAGNO FERRARESI
ANTONIO AUGUSTO DA SILVA FILHO
ANTONIO NELSON FELICIANO
ARNALDO CARDOZO HUNGRIA
EDUARDO GOMES BITTAR
FABIO ARRUDA MIRANDA
GIUSEPPE ANTONUCCI
JJACQUELINE AUDREY C VENANCIO
JOÃO CARLOS BETT DE OLIVEIRA
JOSÉ ANTONIO COSTA FILHO
JOSÉ ANTONIO SAAD
JOSÉ RENATO GONÇALVES
JURACY APARECIDO GOMES
LUIZ ROGÉRIO R. SILVÉRIO
MARCO ANMARCO ANTONIO SOARES HUNGRIA
NELSON JOSE A JAMEL
ROGERIO FEICHTENBERGER
RUBENS JOSÉ STIEVANO
VALDELI THEODORO DE SYLLOS
WILLIAM ELIAS LOTFI JUNIOR

GESTÃO 
2014/2016
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NOVOS 
ASSOCIADOS

SEJA 
VINDO
bem

VAL MODAS Rua ORLANDO MOREIRA, 71
Tel:. (15) 3272-6385

CM VIDROS ITAPE Rua CRISTINA, 145
Tel:. (15)  3537-1625

INOVAR Rua PROF° Francisco Válio, 1048
Tel:. (15) 3537-9917

LUFA FACHADAS E 
TOLDOS

Rua  PEDRO GONÇALVES, 191
Tel:. (15)  3537-1506

STUDIO DONATELLA Rua DOUTOR JULIO PRESTES, 490
Tel:. (15)  3527-5560

MERCEARIA 
VITOR

Rua HEITOR CALAZANS LUZ MOURA, 180
Tel:. (15)  3373-3414
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NOVOS 
ASSOCIADOS

CAMPANHA DO 
AGASALHO 2016

A Associação Comercial 
de Itapetininga apoia 
essa campanha

Doe um cobertor



enfrentam um momento difícil como este, tudo é mais fácil, erros 
são cometidos e o impacto muitas vezes pelas vendas aquecidas, 
não são levados tão a sério, fazendo com que os erros (boiadas) 
aconteçam sem serem freados e evitados, assim é importante que:
 
1 – Primeiro faça um bom planejamento, pois não planejar é 
planejar para errar!
22 – Fique a atento as oportunidades, não confunda a restrição de 
dinheiro que o mercado enfrenta com falta de oportunidades, pois 
as mesmas passam na frente dos nossos olhos todos os dias, o que 
precisamos é nos prepararmos para aproveitá-las.
33 – Você já falou com os seus clientes? Conheço empresas com 
muitos anos de atividades, que não conhecem seus clientes. Como 
está o seu cadastro? Você pode achar facilmente o seu cliente? Com 
o passar dos anos entramos no automático, como muitas vezes 
ocorre nos relacionamentos, assim não deixe o seu relacionamento 
esfriar, entre em contato com os seus clientes e volte a namorar e 
seduzi-los como fazia no passado.
44 – Faça uma análise interna e verifique como transformar um 
negócio muitas vezes com ociosidade, com custos desnecessários e 
torne-o mais leve, dinâmico e barato, moldando-o ao momento 
atual.
OO cenário que encontramos em nosso País e consequentemente o 
impacto nas empresas é muito delicado, porém as oportunidades 
são inúmeras, tanto para abrir um negócio, quanto para melhorar o 
negócio já existente. A pergunta  que fica é para qual lado você 
olhará? Para a estrada da crise ou para a estrada que leva a 
prosperidade e realização pessoal e profissional?

Empreender sempre é um grande desafio, observamos que o Brasil 
aparece nas pesquisas como um dos países mais empreendedores 
do mundo quando analisamos a sua cultura empreendedora, 
porém em relação ao ambiente empreendedor as estatísticas 
mostram uma grande ineficiência, os principais indicadores deste 
ambiente estão relacionados as políticas governamentais, a edu-
cação e capacitação, ao apoio financeiro, pesquisa e desenvolvi-
mento, custo de trabalho e burocracias para que se possa abrir, 
manter e muitas vezes fechar uma empresa.
Se já não bastasse este ambiente inóspito que pode em um 
pequeno espaço de tempo levar a uma empresa a fechar as portas, 
o cenário econômico nos mostra ainda um clima de maior preocu-
pação, pois o desafio é grande, uma vez que em março de 2016 
sofremos com a 15ª redução ininterrupta de receita quando com-
paramos com março de 2015, voltando aos patamares de 2009.
Se compararmos com 2015 no primeiro trimestre de 2016 as MPE’s 
paulistas deixaram de lucrar mais de 7,3 bilhões de reais. Atrelado 
a esses dados temos mais de 11 milhões de pessoas que perderam 
seus empregos sendo que em 2015 mais de 100 mil empresas 
fecharam as portas.
PPercebemos no último ano mesmo com o cenário apresentado, um 
aumento exponencial do surgimento de novas empresas, porém de 
novos empresários por necessidade, sendo que os com menos de 3 
meses de atividade cresceu de 13% em 2014 para 36% em 2015. 
Entre os empreendedores novos (de 3 a 42 meses de atividade), 
essa taxa saltou de 33% para 46% no mesmo período.
AA grande preocupação é que quem abre uma empresa por necessi-
dade, não tem margem a erros, pois estando pronto ou não, terão 
que lidar com um intrincado sistema tributário, com a burocracia e 
com os erros naturais de quem está dando os primeiros passos em 
um mundo desconhecido. A pressão da necessidade só torna todo 
esse processo muito mais difícil e arriscado.
Mas em um cenário como o apresentado, qual seria a luz ao final 
do túnel?
No interior temos uma fala recorrente, que diz que “se passar o boi 
passará a boiada”, e no dia a dia, quando as empresas não 

.....................................................................Alexander Terra Antunes
Sebrae ER Sorocaba

Empreender, 
desafio ou oportunidade?

SEBRAE
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Agenda Sebrae

Inscrições: (15) 3272-9218   (15) 3272-2023 - Mônica ou Luciana 
Posto SEBRAE , Rua Monsenhor Soares 251, Centro ( Antiga Câmara Municipal)

Data : 15/06/2016 - Saída: às 09:00 horas 
VAGAS LIMITADAS

De 12 de Julho de 2016
Local: São Paulo Expo (Antigo Imigrantes)

MISSÃO EMPRESARIAL  - POSTO SEBRAE ITAPETININGA
A Fispal Food Service, Feira Internacional de Produtos e Serviços para a Alimentação Fora do Lar, é o 
maior evento do setor na América Latina.
É a oportunidade única em que empresas expositoras e compradores do setor têm de ficar frente a 
frente para ampliarem a rede de relacionamento e fechar bons negócios.
DuranteDurante a feira, profissionais de todos os segmentos deste mercado - restaurantes, padarias, bares, 
lanchonetes, redes de fast-food, sorveterias, supermercados, encontram para conhecer as 
novidades do setor e participar de eventos de qualificação profissional. 

MISSÃO EMPRESARIAL - POSTO SEBRAE ITAPETININGA

Uma feira completa, pode oferecer infinitas oportunidades para quem gosta e faz arte e artesanato. 
São expositores, cursos, produtos, lançamentos, matérias primas, negócios e muito mais.

SEBRAE
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ACONTECEU

18/04 - Reunião do CONSEG realizado em nosso auditório, 
onde o Sr. Eres esteve representando a nossa entidade.

25/04 - Sr. Eres esteve presente no Posto Sebrae de 
Itapetininga na Reunião do Conselho Gestor para renovação 
do PAE.

26/04 - Sr. Eres e Juvenal Larotonda estiveram representando 
nossa entidade na Reunião Ordinária do Conselho de 
Consumidores da CPFL Sul Paulista.

27/04 - Nossa entidade através do Sr. Eres e os funcionários 
Tiago e Anderson estiveram presentes na Reunião da RA-10 
na cidade de Itaporanga.

28/04 - A Convite da Associação Comercial de Sorocaba, o 
presidente Eres e o funcionário Tiago estiveram presentes na 
Reunião da RA-9.

25 à 30/05 - Realizou-se em nosso auditório o Curso do 
Empretec promovido pelo Sebrae em parceria com a nossa 
entidade.
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ACONTECEU

16/05 - Realizou-se em nosso auditório Reunião do CONSEG, 
onde Sr. Quirino esteve representando a nossa entidade.

20/05 - A Convite da FATEC nossa entidade através do 
Sr. Quirino e Sr. Nelson Jamel estiveram presentes na Sessão 
Solene em comemoração aos 10 anos da FATEC em 
Itapetininga, realizado na Câmara Municipal.

24/05 - Realizou-se na cidade de Taquarituba a Reunião da 
RA-10 com a participação do Consultor Regional Everton 
Fiorelli para a primeira Conexão Boa Vista SCPC. Estiveram 
representando nossa entidade o presidente Eres, a gerente 
Bruna e os funcionários Augusto e Anderson.

10/05 - Sr. Eres e Sr. Nelson Martinez estiveram presentes na 
Sessão Solene de Entrega do Título de Cidadão Americanense 
ao Sr. Cel. Marcelo Amaral Oliveira na Câmara Municipal de 
Americana.

31/05 - Sr. Eres e a gerente Bruna estiveram presentes na 
Reunião da RA-9 na cidade de Sorocaba.

01/06 - A convite do Grupo Ricoy o Sr. Eres esteve 
presente no café da manhã para inauguração da loja 
Vencedor Atacadista, situado na Rua Benedita Silva Rosa, 43  
Vila Carolina em Itapetininga.

25/05 - A convite do SESI-Itapetininga o Sr. Eres esteve 
presente na Missa em Ação de Graças ao Dia da Indústria, 
realizada no Teatro do SESI.











SCPC Nacional

O que Informa
- Registros de débitos
- Títulos protestados
- Síntese cadastral
- Consultas anteriores 
(90 dias)(90 dias)
- Alerta sobre documentos 
roubados / extraviados
- Endereço de instalação do 
telefone, quando informado 
na consulta

Consulta Cheque*

O que Informa
- Cheques devolvidos - motivos 
12, 13, 14
- Cheques sustados - motivos 
20, 21, 24, 25, 28, 29, 30
- Alerta de cheques roubados, - Alerta de cheques roubados, 
furtados e extraviados
- Consultas anteriores (30 dias 
somente para a mesma loja ou 
rede de lojas)
- Síntese cadastral
- Endereço de instalação do 
telefone, quando informado na telefone, quando informado na 
consulta
 

Veículos

-Renavam
-Débitos Estaduais
-CRLV Adulterada
-Roubo e Furto
-Sinistro
-Base Leilão
-DP-DPVAT
-Decodificador de Chassi
-Integrado
-Precificador
-Chassi x Motor
 

SCPC Integrada+Score

O que Informa
Registros de débitos
- Títulos protestados
- Cheques devolvidos - 
motivos 12, 13, 14
- Cheques sustados - motivos - Cheques sustados - motivos 
20, 21, 24, 25, 28, 29, 30
- Alerta sobre documentos e 
cheques roubados / extraviados
- Score
- Síntese cadastral
- Consultas anteriores
- Endereço de instalação do - Endereço de instalação do 
tel, quando informado na consulta

Rel. Sintético Nacional

O que Informa
- Registros de débitos
- Títulos protestados
- Cheques sem fundos*
- Cheques sustados - motivo 21
- Alerta sobre empresa golpista, - Alerta sobre empresa golpista, 
quando detectado
- Score
- Ações cíveis
- Recuperação Judicial, Falências
- Composição societária
- Razão Social
- Nome Fantasia- Nome Fantasia
- CNPJ
- Condição do CNPJ (ativo, 
baixado, inapto, suspenso ou nulo)
- Data de fundação
- Endereço
- Telefone (quando disponível)
- Inscrição Estadual- Inscrição Estadual
- Situação da Inscrição Estadual
- Código Nacional da Atividade 
Econômica (CNAE) e descrição
- Consultas anteriores (5 últimas)

SCPC Integrada

O que Informa
- Registros de débitos
- Títulos protestados
- Cheques devolvidos 
motivos 12, 13, 14
- Cheques sustados - Cheques sustados 
motivos 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30
- Alertas sobre documentos 
e cheques roubados / extraviados
- Síntese cadastral
- Consultas anteriores
- Endereço de instalação do 
telefone, quando informado na telefone, quando informado na 
consulta

Rel. Sintético Estadual

O que Informa
- Registros de débitos
- Títulos protestados
- Cheques sem fundos*
- Cheques sustados - motivo 21
- Alerta sobre empresa golpista, - Alerta sobre empresa golpista, 
quando detectado
- Ações cíveis
- Recuperação Judicial, Falências
- Composição societária
- Razão Social
- Nome Fantasia
- CNPJ- CNPJ
- Condição do CNPJ (ativo, 
baixado, inapto, suspenso ou nulo)
- Data de fundação
- Endereço
- Telefone (quando disponível)
- Inscrição Estadual
- Situação da Inscrição Estadual- Situação da Inscrição Estadual
- Código Nacional da Atividade 
Econômica (CNAE) e descrição
- Consultas anteriores (5 últimas)

SCPC Net Pessoa Jurídica

O que Informa:
- Dados Cadastrais
- CNPJ: razão social, data de 
fundação e condição do CNPJ na 
receita federal;
- Endereço do telefone e CEP - Endereço do telefone e CEP 
informados na chave de entrada;
- Até 5 telefones que tenham sido 
previamente informados pelo 
DOCUMENTO RESTRIÇÃO;
- Até 99 registros de débitos em 
âmbito nacional;
- Até 99 protestos na unidade - Até 99 protestos na unidade 
federativa (UF) escolhida 
(Protesto Regionalizado);
- Até 99 protestos em âmbito 
nacional (Protesto Nacional);
- Até 99 consultas anteriores em 
âmbito nacional;
- Devoluções CC- Devoluções CCF;
- Alerta de roubo ou furto de 
documentos;
- Devoluções informados por 
clientes da Boa Vista

Consultas / APP 



Açougue | Padaria

Rua Juvenal de Queiroz Vieira, 378
Gramado II - Itapetininga-SP

(15) 3273-4812
Sempre junto com a comunidade









Praça dos Bancos
Rua Major Fonseca, 85 - Sala 01
Centro - Itapetininga/SP 
Tel: (15) 3271-8899 / 3271-2233

Sipag. Sua maquininha de fazer bons negócios.

Já pediu a sua?

A maquininha Sipag tem grandes vantagens para você, que quer ter menos despesas
e mais lucros nas suas vendas. Não tem taxa de adesão, a mensalidade é a menor do
mercado e você pode receber a vista suas vendas a prazo.
Com a Sipag é assim: sempre um bom negócio após o outro.


