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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:

Com muita alegria recebi o convite do Presidente, Sr. Eres Paolo Franciosi para 
participar da Diretoria desta conceituada Associação Comercial, para a gestão biênio 
2016/2018.
Após 40 e poucos anos longe de minha cidade Itapetininga, voltei para fixar 
residênciaresidência e iniciar minhas atividades nesta nova fase da minha vida. Quando daqui 
parti existia um comércio pequeno, e lembro-me de algumas casas que se 
destacavam como: Camisaria Ambrosio, Casa dos Presentes, Bicicletaria Agapito 
entre outras. No setor de entretenimentos os cinemas Olana, São Pedro , Aparecida 
e Itapetininga Palace. Hoje uma grande rede de lojas varejistas, um setor de serviços
bem estruturado, um shopping center, muitos supermercados, o que eram raros na 
época. Enfim, uma praça promissora.
ConscienteConsciente da responsabilidade, resolvi aceitar o desafio por várias razões: a 
confiança e a credibilidade que a Associação conquistou junto aos seus associados, a 
importância do comercio de Itapetininga e região Sudoeste Paulista, com a 
duplicação das rodovias, implantação de novas empresas, a facilidade do gás
encanado que irá facilitar a expansão de nossa cidade, dentre outras. Fator 
preponderante, contudo, foi a renovação da atual Diretoria por mais este biênio.
ÉÉ notável o crescimento do apoio que Associação tem recebido nos últimos anos, fruto 
de um trabalho sério e focado no fortalecimento do nosso comércio.
Assim vamos continuar nosso trabalho com muita esperança num futuro melhor 
para nós, nossos filhos e netos. Vamos confiar que a crise, como tantas outras, é 
passageira e nosso povo através de seu trabalho e sua perseverança hão de vencer.
Que Deus nos abençõe.

Sérgio de Oliveira
2º Secretário da Associação Comercial
...........................................................................................................................................
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NOVOS 
ASSOCIADOS

SEJA 
VINDO
bem

CANUTTO EMBALAGENS R JOSE DE A. CARVALHO, 493
Tel:. (15) 3537-2090

G5 ITAPETININGA EMPR 
IMOBILIARIOS

AV Pe. ANTONIO BRUNETTI, 489
(15) 3271-1749

AJUDAR MAIS R. PADRE ALBUQUERQUE, 170
Tel:. (15) 3537-3111

PERSONALIZARTE 
ARTESANATO E DECOR.

AV Pe. CARLOS REGATIERI, 656
Tel:. (15)  3527-4200

GERACAO DIESEL R SALVADOR BATISTA, 25
Tel:. (15) 3272-5925

SONODA 
INFORMÁTICA

R. DOUTOR VIRGÍLIO DE REZENDE, 467/B,
Tel:. (15)  3272-5929
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TOP OF 
MIND

Parabéns as 
empresas associadas

Laboratório Paulista



Com o objetivo de disponibilizar frutas, verduras e legumes cada vez mais frescos e aumento 
do consumo de produtos locais, o SEBRAE-SP, juntamente com o Sindicato Rural, Associação 
Comercial e Prefeitura de Itapetininga, realizaram no dia 25 de julho, um importante encon-
tro de aproximação entre os pequenos produtores, cooperativas da cidade e empresários do 
setor de minimercados.
A ação faz parte do projeto desenvolvido pelo SEBRAE para o fortalecimento dos minimerca-
dos e tem como objetivo, agregar novos valores ao setor de frutas, verduras e legumes (FLV), 
através da disponibilização de produtos cada vez mais frescos aos consumidores. Segundo o 
gerente do escritório regional do Sebrae em Sorocaba, Alexandre Martins, muitas vezes o que 
é produzido na cidade passa por um longo caminho até centros de distribuição, perdendo 
suas características de frescor. Esta é uma importante oportunidade de parceria entre os 
pequenos produtores e empresários, para disponibilizar produtos de maior qualidade ao con-
sumidor, fortalecendo a economia local. 
De acordo com os organizadores, a iniciativa também visa a redução do desperdício de ali-
mentos. Com a diminuição do deslocamento das mercadorias, que normalmente são adquiri-
das pelos empresários de grandes centros e distribuidores, a compra direta do produtor fa-
vorece produtos mais frescos e consequentemente, com maior tempo de prateleira, auxilian-
do o minimercado na redução de perdas, que conforme dados da Associação Brasileira de Su-
permercados, em 2015 chegou a até 10% no seto
Outro ponto positivo conforme o técnico de agronegócios da Prefeitura, Pedro Alexandre Ol-
iveira, foi apresentar não apenas a qualidade, como também a variedade de produtos agríco-
las produzidos hoje em Itapetininga, inclusive orgânicos, resultado do fomento ao associativ-
ismo e cooperativismo. 
Para as próximas ações, o foco será trabalhar para ampliar os negócios da região inclusive 
com outros atores da economia local. Segundo o Presidente do Sindicato Rural, Sr. Amauri 
Elias Xavier, “O evento realizado é promissor, espera-se resultados pelas ações contínuas, 
entre produtores e comerciantes”.

SEÇÃO DE NEGÓCIOS ENTRE PRODUTORES E 
EMPRESÁRIOS PARA O PROJETO DE MINI MERCADOS

SEBRAE
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Sabe-se que a inovação garante competitividade às pequenas empresas fortalecendo a economia regional, além disso, a 
empresa que inclui em seu dia-dia a visão inovadora consegue se destacar da concorrência, e muitas vezes crescer, em 
períodos de recessão. Sabendo desta importância o SEBRAE em parceria com o CNPq desenvolveu o Programa ALI, 
programa este gratuito de acompanhamento in loco às pequenas empresas. 
O Programa ALI que teve início em Julho de 2015 encontra-se em seu segundo ciclo e atende, na região de 
Itapetininga,Itapetininga, 83 empresas, sendo 51% comércio, 42% serviços e 7% indústria. As empresas aderidas neste mês serão 
acompanhadas por até 17 meses por um Agente Local de Inovação. 
O Programa tem como característica ser pró ativo, ou seja, o Agente Local de Inovação (ALI) vai até a empresa em dia e 
horário mais adequados ao empresário, gratuito, continuado,  e customizado, o atendimento recebido pelas empresas é 

individualizado de acordo com as maiores necessidades da 
empresa, as quais são encontradas por meio da aplicação do 
Diagnóstico Empresarial e do Radar de Inovação.Na cidade de 
ItapetiningaItapetininga que é atendida por duas Agentes, um ano depois do 
início do Programa diversas empresas já colhem os resultados do 
acompanhamento. A Priscila, dona da loja de utilidades Prika 
Home, já colhe frutos do programa: “Após o início do Programa 
ALI passei a estabelecer e acompanhar metas dentro da loja 
aumentando e incentivando as vendas, a qual aumentou em 
cerca de 30% desde o início do Programa ALI. Planejo as 
atividadesatividades com datas e prazos e consigo colocá-las em prática. 
Além disso, minha loja passou a ser mais conhecida por meio da 
rotina de Marketing e eventos internos. Minha forma de gerir e 
pensar a minha empresa mudou completamente, estamos mais 
maduros e conseguindo visualizar as inúmeras oportunidades no 
mercado.” A empresária Jaqueline, da Arca de Noé Kids também 
relata melhorias em sua loja: “Ficamos mais animados e sempre 
motivadosmotivados a fazer mais, o que fez com que evoluíssemos ao 
longo dos meses conquistando mais clientes e fidelizando os 
antigos. Com a ajuda da Agente Malú buscamos novas ideias e as 
colocamos em prática melhorando sempre o nosso desempenho 
junto ao cliente passando a ouví-los e agradando para que voltem 
sempre à nossa loja”. Os empresários Angela e Alberto do 
Restaurante Rubirai que é atendido pela Agente Natália, relatam 
“Temos o privilégio de ter um acompanhamento por quase dois 
anos de uma agente do SEBRAE que nos auxilia a detectar as 
deficiências e carências da empresa, orientando-nos a melhorar 
desdedesde nosso controle de estoque, financeiro e recursos 
humanos. Nos dá sugestões para melhorarmos as vendas, fazer 
uso efetivo das redes sociais para divulgação e uma das coisas 
mais importantes a meu ver é a de manter a interatividade entre 
as empresas que a agente acompanha, trazendo  exemplos de 
ações aplicadas no mercado. Em resumo, tudo isso tem nos 
proporcionado um grande aprendizado e trazendo inovações ao 
nosso negócio, é uma maneira de suma importância para 
enfrentarmos momentos de crise ou não.” O Programa ALI é 
destinado às pequenas empresas (faturamento anual de pelo 
menos R$ 360 mil) que estão ativas há pelo menos um ano de 
qualquer segmento. As inscrições estão em fase de encerramen-
to e podem ser feitas contatando uma das agentes.
Contatos para aderir:  Malú do N. P. Salem Cerqueira
(15) 997660232 -  malusalemalispsor@gmail.com
Natália Assis – (15) 996051872 - nataliaalispsor@gmail.com

Programa ALI, o programa gratuito do SEBRAE que está 
trazendo a inovação para as pequenas empresas da nossa cidade

SEBRAE

08          ACI Agosto/2016 www.acitapetininga.com.br



ACI Agosto/2016          09www.acitapetininga.com.br

ACONTECEU

16/06 - Sr. Eres esteve presente na Câmara Municipal para 
sessão solene de entrega do Título de Cidadão Itapetiningano 
ao Dr. Roberto do Nascimento Amaral.

16/06 - Visita da Profª Patricia Oliveira Wey Rossettini, e alunos 
do Curso de Serviços Jurídicos da ETEC Darcy Pereira de Moraes.

22/06 - Sr. Quirino esteve presente no 11º Aniversário do IHGGI
Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Itapetininga e 
posse da sua nova Diretoria, realizado no Instituto de Educação 
Peixoto Gomide.

23/06 - A Convite da Câmara Municipal de Itapetininga o 
Diretor Benedito Sampaio e os Conselheiros Rubens Stievano e 
Luiz Rogério, estiveram presentes na sessão solene de entrega 
da Medalha de Mérito, Doutor Julio Prestes de Albuquerque às 
Augustas e Respeitáveis Loja Maçônica Athenas do Sul, 
Fidelidade, Firmeza, Harmonia e Trabalho, Itapetininga e União 
PPaulista. 

01/07 - Sr. Eres, Nelson Martinez e Benedito Sampaio, 
participaram da cerimonia de reinauguração do Centro Cultural 
de Itapetininga

05/07 - A Associação Comercial através da Gisele perticipou da 
reunião no Fundo Social de Soliedariedade com a presença da 
Primeira Dama Mariana Monteiro, para definir a data de entrega 
das roupas e cobertores arrecadados na campanha do agasalho.

20/06 - Realizou-se em nosso auditório Reunião do CONSEG, 
o Sr. Eres esteve representando a nossa entidade.

21/06 - Realizou em nosso auditório solenidade de posse da 
Nova Diretoria e Conselho Deliberativo da Associação Comercial 
Biênio 2016-2018, contando com a presença de autoridades, 
convidados e funcionários.
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15/07 - A convite da ETEC Darcy Pereira de Moraes o Diretor 
Sérgio de Oliveira esteve representando a nossa entidade na 
Solenidade de Formatura dos alunos concluintes dos cursos 
Técnicos em Enfermagem, Secretariado, Segurança do Trabalho, 
Serviço Jurídico, Turismo e Vestuário, realizado no auditório da 
FKB.

06/07 - Realizou-se em nosso auditório a Reunião do CMDI - 
Conselho Municipal de Desenvolvimento de Itapetininga, onde 
Sr. Quirino esteve representando a nossa entidade.

www.acitapetininga.com.br

ACONTECEU

26/07 - A Associação Comercial esteve presente no evento Top 
Of Mind 2016, realizado pelo Jornal Correio de Itapetininga, 
presidente Eres, vice-presidente Nelson Martinez, diretores 
Sérgio de Oliveira e Quirino Neto participaram do evento.

20/07 - A Associação Comercial através da Comissão da 
Mulher empresária promoveu a palestra “Marketing de 
B.A.T.O.M” com a consultora empresarial em negócios, Fádua 
Sleiman, contamos com a presença de 80 associadas. 
Recebemos dos participantes doações de roupas infantis que 
serão revertidas em prol do Fundo Social de Solidariedade de 
Itapetininga.Itapetininga.

18/07 - Realizou-se em nosso auditório Reunião do CONSEG, 
onde Sr. Eres esteve representando a nossa entidade.

15/07 - Reunião da RA-9 e RA-10 em nosso auditório, estiveram 
representando a nossa entidade o Sr. Eres e a gerente Bruna.

Foto: Mike Adas Foto: Mike Adas

Foto: Mike Adas Foto: Mike Adas
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ACONTECEU

28/07 - A gerente Bruna estive presente na Reunião da 
RA-9 na cidade de Sorocaba.

29/07 - A Gerente Bruna e a Presidente da Comissão da 
Mulher Jaqueline Venâncio estiveram no Fundo Social de 
Solidariedade com a Primeira Dama Mariana Monteiro para 
entrega das roupas infantis arrecadadas na palestra 
Marketing de B.A.T.O.M ministrada pela Fádua Sleiman.

29/07 - José Augusto Viana Neto Presidente do CRECISP
ministrou uma palestra com o tema  "O que o CRECI pode ou
não fazer pelo corretor.

30/07 - Reunião da RA-10 na cidade de Itaí. Estiveram 
representando a nossa entidade Tiago e João Augusto.



É VEDADA A ENTREGA DAS CONSULTAS REALIZADAS NO BANCO DE 
DADOS DO SCPC NA FORMA IMPRESSA AOS CONSUMIDORES POR SER 
ATO EXCLUSIVO DOS BANCOS DE DADOS.

Prezado associado,

As informações fornecidas nas respostas às consultas efetuadas pelo Associado 
são de caráter sigiloso, individual e intransferível, não podendo o Associado 
cedê-las, transferi-las ou repassá-las, a título oneroso ou gratuito.
COMPROVADO O FORNECIMENTO INDEVIDO, AQUELE QUE ASSIM PROCE-
DEU, RESPONDERÁ POR PERDAS E DANOS.
Conforme Art. 12 do Regulamento da Boa Vista SCPC, “quando o Associado não 
conceder o crédito, deverá informar ao consumidor/cliente, VERBALMENTE, 
sobre a existência de ocorrências registradas por outros Associados, podendo 
declinar seus nomes”.
Todavia é VEDADO a qualquer associado a IMPRESSÃO da tela da consulta 
por ser ato exclusivo dos bancos de dados. 
OO fornecimento da tela de consultas por parte do associado pode ocasionar erro 
de interpretação por parte do consumidor. 
SE HOUVER CONDENAÇÃO EM JUÍZO, A PARTE PREJUDICADA PODERÁ 
EXERCER O DIREITO DE REGRESSO PERANTE O ASSOCIADO QUE 
FORNECEU A CONSULTA NA FORMA ESCRITA.
Caso o cliente deseje mais informações acerca das ocorrências existentes em seu 
nome, deverão ser orientados a procurar o balcão de atendimento da 
AssociaçãoAssociação Comercial de Itapetininga para obtenção de quaisquer documentos 
e/oudeclarações relativos ao seu CPF/CNPJ.
O Regulamento da Associação Comercial de Itapetininga com todas as normas e 
orientações encontra-se disponível no site: www.acitapetininga.com.br

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE ITAPETININGA
Rua José Bonifácio, 608 – Centro / Itapetininga-SP

(15) 3275-8305

AVISO IMPORTANTE







 TEMOS O ESPAÇO 
IDEAL PARA VOCÊ

Nosso aconchegante auditório que tem como objetivo abrigar eventos 
empresariais, treinamentos, palestras e cursos a serem ministrados na 
região, além de oferecer descontos especiais em sua locação aos 
associados da Associação Comercial de Itapetininga.

- Capacidade para 115 pessoas 
- TV 55”
- Data Show 
- Sistema de Som

- Flip Chart
- Wi-Fi
- Ar-Condicionado

Conheça nosso Auditório e promova seu evento em um local com total 
infraestrutura para sua realização.

Rua José Bonifácio,608 - Centro (15) 3275-8305

SE VOCÊ NÃO QUER ERRAR NAS SUAS VENDAS,
CONHEÇA AS SOLUÇÕES DO ACERTA EM DETALHES:



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

CRÉDITO EMPRESARIAL 
SICOOB
Antecipação de recebíveis de cartões,
cheques e duplicatas.

Receba na 
hora o dinheiro 
das vendas com 
cartão de crédito.


