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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

Eventos

Parcerias

Revista ACI

Troque a cesta básica 
pelo cartão

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

Auditório

Cooperativa Sicoob

Comissão da Mulher

Consultas/App 

Soluções|Pessoa Física|SCPC
Soluções|Pessoa Jurídica|SCPC
Consultas de veículos Certocar

• Taxas diferenciadas     
• Cartões de débito e crédito
• Aplicações financeiras

• Conta corrente
• Cheque especial



Editorial
O papel da nossa Associação Comercial!

Foi-se o tempo em que as Associações Comerciais eram apenas e tão somente ‘adminis-
tradoras do sistema de proteção ao crédito’ – um pedágio para o SCPC; ou, ainda, ‘repre-
sentantes da classe empresarial’.
Hoje, a nossa Associação Comercial de Itapetininga ocupa um novo papel: o de represen-
tar o pensamento e as atitudes empreendedores de um grupo social que denomino como 
“agentes produtores”.
Não tenho dúvidas em afirmar que somos a “Casa do Empresário”. Aberta a todos os 
que empreendem alguma atividade econômica.
Pequenos, médios ou grandes empresários. Fortes investidores ou pequenos comerci-
antes – aqui reúnem-se os que têm coragem de empreender neste pais tão turbulento.
Somos geradores de empregos e pagadores de impostos. Temos papel relevante na 
economia, exercemos função social e ajudamos a promover o desenvolvimento (social e 
econômico).
Independente dos Poderes Públicos, a classe empresarial é quem, efetivamente, põe a 
mão no bolso para levar o país adiante.
QuandoQuando os agentes públicos e/ou políticos estabelecem “normas” para regular a econo-
mia, deveriam consideram a realidade de quem tem a coragem de correr riscos, gerar 
empregos, submeter-se a uma violenta política tributária, arcar com uma legislação tra-
balhista arcaica e, ainda mais, com políticas públicas que não educam nossos jovens 
nem formam bons profissionais – cabendo sempre à iniciativa privada ‘consertar’ os 
equívocos de sucessivos governantes e/ou legisladores.
Devemos nos unir para não aceitar mais normas que regulem a livre iniciativa.
Empresários: frequentem a “Casa do Empresário”.

Fábio Arruda Miranda 
Conselheiro Deliberativo da Associação Comercial
...........................................................................................................................................

Informações: (15) 3275-0305
e-mail: marketing@acitapetininga.com.br
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Av. Antonio Anunciato, 111 - Vila Aurora

Itapetininga Shopping

Belalume (15) 3527-8099

R. General Glicério, 387A - Centro

(15) 3537-6424

R. Dr. Virgílio de Rezende, 776 - Centro

(15) 3275-1326Itacob

TVi

Skill

R. Cel. Afonso, 471 - Centro

(15) 3537-9098

Dona Diva
R. Silva Jardim, 704 - Centro
(15) 3272-3627

R. Dr. Coutinho, 733 - Centro
(15) 3273-2299

Novos Associados
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Junior Estacionamento
R. Venancio Ayres, 400 - Centro

Mercado Viana
R. Alberto Ernesto Gunther, 71 - Rechan
(15) 3307-3351 Eliana Modas

R. Alberto Ernesto Gunther, 74 - Rechan

Mercado Feliphe
R. Salvador Batista, 407 - Jd. Bela Vista
(15) 3537-2232

(15) 3307-3210

Novos Associados
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aconteceu

Fique por dentro do que aconteceu na ACI!

Abril

26/04 - O diretor Sérgio de Oliveira esteve 
representando a nossa entidade na Reunião 
do CMDI - Conselho Municipal de Desenvolvi-
mento de Itapetininga, realizado no Teatro do 
SESI.

01/04 - O presidente Eres esteve presente na 
solenidade de abertura oficial da 56º Expo Agro de 
Itapetininga, no Recinto de Exposições Acácio de 
Moraes Terra.

02/04 - O diretor Sérgio de  Oliveira esteve 
representando a nossa entidade na corrida e 
caminhada da solidariedade e superação em prol 
de aquisição de uma cadeira especial à atleta 
paraolímpica Jéssica Giacomelli, a qual nossa 
entidade foi uma das patrocinadoras.

05/04 - A conselheira Jaqueline Venâncio esteve 
representando a nossa entidade na Reunião do 
CMDCA Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, realizada na Casa do 
Conselho.

05/04 - O diretor Sérgio de Oliveira esteve 
representando a nossa entidade na Reunião do 
CMEI - Conselho Municipal de Emprego de 
Itapetininga, realizado na Secretaria de Trabalho.

18/04 - Reunião do CONSEG realizado em 
nossa entidade, onde esteve representando a 
nossa entidade a funcionária Gisele.
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aconteceu

Fique por dentro do que aconteceu na ACI!

maio

16/05 - O Presidente Eres , e o diretor Sampaio 
estiveram presentes na reunião do CONSEG 
realizado em nossa entidade.

17/05 - A conselheira Jaqueline Venâncio 
esteve representando a nossa entidade na 
Reunião do CMDCA (Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente), 
realizada na Casa do Conselho.

23/05 - O presidente Eres esteve representando 
a nossa entidade na 2ª Reunião do Conselho 
Gestor do Sebrae Aqui - Itapetininga, realizado 
em nosso auditório.

23/05 - A gerente Bruna e a Jaqueline 
Venâncio,Venâncio, Presidente do Conselho da Mulher 
Empresária, estiveram presentes na palestra 
ministrada pelo Prof. Clóvis de Barros Filho 
com o tema: Ser o protagonista de um novo 
cenário econômico, realizado no Hotel Golden 
Park em Sorocaba.

24/05 - O Sr. Quirino Neto esteve representando 
a nossa entidade na Reunião do CMDI  Conselho 
Municipal de Desenvolvimento de Itapetininga, 
realizado no Teatro do SESI. 

03/05 - A conselheira Jaqueline Venâncio esteve 
representando a nossa entidade na Reunião do 
CMDCA Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, realizada na Casa do 
Conselho.

09/05 - O Presidente Eres Paolo e Vice Nelson 
Martinez da  Associação Comercial de Itapetininga 
junto com, os diretores Pedro Camargo, Sérgio de 
OliOliveira, Waldir Roque, gerente Bruna e também o 
Presidente do CONSEG, José Sardela, estiveram em 
reunião com a prefeita Simone Marqueto para tratar 
de assuntos relacionados ao nosso comércio.
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Mulher empresária

Reunião do CMDCA
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente

Membros de diversos setores da sociedade se 
reúnem duas vezes ao mês para discutirem sobre 
as diversas entidades que acolhem crianças e 
adolescentes carentes do município, que 
necessitam de amparo e apoio, para que possam 
ter um melhor convívio familiar. 

OO CMDCA têm sido uma importante ferramenta 
para o crescimento educacional e humano de 
centenas de crianças e adolescentes, que são 
assistidas pelas entidades e associações que os 
acolhem para o desenvolvimento de todos. 

Temos como presidente do CMDCA Rosangela 
Nery, que desenvolve um trabalho pautado no 
comprometimento e na ética educacional para que o 
futuro de crianças e adolescentes sejam garantidos 
por  cada um de nós. A responsabilidade de um 
futuro melhor está nas mãos de todos os envolvidos 
de uma sociedade mais humana e acolhedora.

Rosangela Nery, presidente do CMDCA

Por Jacqueline Venâncio,
Presidente da Comissão da Mulher Empresária
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Dica da Aci

aLERTA 30 DIAS
Acompanhe cnpj’s gratuitamente, por 30 dias, 
com essa nova ferramenta

 Ao realizar as consultas: Empresarial Gold, 
Consulte PJ e Empresarial Completo é pos-
sível cadastrar até cinco e-mails para receber 
atualizações diárias do CNPJ consultado. Você 
terá informações atualizadas de novas re-
strições, ou pagamentos de débitos, com agili-
dade e comodidade.    

 Para o Presidente da Associação Comercial 
de Itapetininga, Eres Paolo, a ferramenta Alerta 
30 Dias é fundamental para o desenvolvimento

dos empreendimentos filiados à entidade. É 
mais um serviço que disponibilizamos para 
auxiliar o associado. A empresa que usufruir 
deste benefício conseguirá acompanhar a 
carteira dos seus clientes, fazendo assim tran-
sações mais seguras, obtendo melhores resul-
tados, e aumentando assim o seu faturamento.

 Então venha conhecer essa nova ferramenta 
e melhorar suas vendas! 

2º Passo: Clique em consultar.  

1º Passo: No menu de consultas acesse Alerta 30 dias.

Confira nosso Passo-a-passo:
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Dica da Aci

4º Passo: Na tela de cadastro você pode colocar até 5 e-mails para receber os alertas.

3º Passo: Aqui você pode ver as empresas acompanhadas, ou cadastrar e-mails

000000 - Associado

5º Passo: Na parte de consultas você tem a relação de empresas que estão 
sendo monitoradas, e qualquer alteração nelas você receberá nos e-mails cadastrados.  

000000 - Associado

0000000 Associado

(15) 3275-8305

Qualquer dúvida nos ligue!
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Especial

O projeto de lei, de autoria do vereador Marcos 
Tadeu, e apoiado pelo vereador Paulo Furlan, visa 
fechar o comércio da cidade ás 14h nos sábados.

A Associação Comercial de Itapetininga, ao tomar 
conhecimento do projeto de lei, elaborou uma 
pesquisapesquisa junto aos nossos associados, a fim de 
ouvi-los para defender seus interesses, e a grande 
maioria se manifestou contra a lei.

Conhecendo a posição dos nossos associados a 
ACI organizou uma reunião no dia 13 de junho 
com os vereadores responsáveis, Sincomércio e 
nossos associados, onde discutiram, e 
apresentaramapresentaram estudos que mostram o porquê 
essa lei é prejudicial ao comércio, e a economia 
da nossa cidade.

De acordo com uma pesquisa, feita pela ACI, 
aproximadamente 70% dos consumidores de 
Itapetininga preferem fazer suas compras aos 
sábados, e 60% desses consumidores fazem 
comprascompras após às 14h. Caso o projeto de lei seja 
aprovado um grande volume de vendas deixará de 
ser feito, causando assim um enfraquecimento da 
economia local, prejudicando as pessoas que só 
tem disponibilidade para compras no sábado à 
tarde. 

Qual dia você prefere realizar suas 
compras?

E qual o horário de sua preferência?

Fechamento do comércio
às 14h no sábado
Aci convidou os associados e vereadores para 
discutir projeto de lei.
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Especial

Gráfico de consultas SCPC realizadas aos sábado,
onde mostra um grande volume de consultas até as 
18h.

 Compareceram nessa reunião cerca de 80 
associados, a diretoria da Associação Comercial, 
representantes do SINComercio de Itapetininga e 
os vereadores responsáveis.

 E a lei não afetará apenas o comércio central da 
cidade, mas também o comércio em bairros. Hoje 
a descentralização das empresas é uma realidade, 
principalmente em empreendimentos novos que 
rumam para a periferia, onde ainda há espaço 
físico para construções e mercado consumidor. 
Com o comércio nos bairros ficando fechados, não 
somentesomente causará impacto aos empresários 
consolidados, mas também inibirá a abertura de 
novos.

  Sem falar no impacto nos empregos ofertados 
na cidade. Segundo o SinComercio o setor 
varejista emprega 7.194 trabalhadores formais 
ativos. Diminuir o horário de funcionamento no 
melhor dia de vendas do comércio local afetará a 
empregabilidade do setor, já que diminuirá receita 
das empresas e, consequentemente, haverá 
necessidade de redução de custos.

 Hoje Itapetininga recebe consumidores de várias 
cidades da região. O fechamento prematuro do 
comércio significa perder esses consumidores da 
região, e os locais, para cidades com comércio 
forte aos sábados, como Sorocaba.

14          ACI Julho/2017 www.acitapetininga.com.br



Desde sua fundação, a Associação 
ComercialComercial teve 26 presidentes eleitos, 
sendo atualmente presidida pelo empresário 
Eres Paolo Franciosi. No decorrer de 
sua gestão, a Associação Comercial de 
Itapetininga tem se mostrado cada vez 
mais moderna e em sintonia com o mercado, 
com um quadro de mais de 700 associados, 
distribuídosdistribuídos pelos mais diversos setores. 
Conta também com uma diretoria atuante e 
um quadro de colaboradores que trabalham 
tendo como objetivo primordial à busca 
pela satisfação dos produtos e serviços aos 
associados. A Associação Comercial de 
Itapetininga, prioriza o desenvolvimento, a 
integração e defesa do comércio varejista, 
pois ele é o grande propulsor da economia 
de nosso Município. Contribuindo para o 
fortalecimento da classe em seu aspecto 
político,político, econômico e social, preservando o 
interesse da sociedade e valorizando o 
consumidor. 

Comemoramos 84 anos de muito sucesso! 
Estamos conscientes que o nosso foco deve 
ser sempre fazer o melhor, em prol de vocês 
associados, com o objetivo de oferecer todo o 
empenho e esforço em busca daquilo que 
torna o desenvolvimento regional um 
projetoprojeto alcançável. É isso que faz a 
Associação Comercial de Itapetininga 
ser tão especial. Todo o sucesso que 
alcançamos é fruto de um trabalho árduo, 
dedicado, e principalmente da união 
associativista que um dia vocês desejaram 
ingressar. 
ÉÉ através da participação de cada um de 
vocês que nos mostram suas necessidades, 
seus anseios, que trabalhamos para 
melhorar a qualidade dos produtos e 
serviços, mas principalmente de nosso 
relacionamentorelacionamento com vocês.Fundada em 09 
de julho de 1933, a Associação Comercial 
de Itapetininga, surgiu de um encontro de 
empresários do comércio e da indústria do 
município de Itapetininga.

Associação Comercial



www.acitapetininga.com.br

ACI Visita

 Hoje vamos iniciar uma nova coluna na 
Revista, a ACI Visita! E o primeiro associado que 
fomos visitar foi o Atacadão de Embalagens, que 
no dia 29 de maio inaugurou em um novo 
endereço.

  Fomos recebidos pelo Laerte José de Carvalho, 
que é gerente da loja aqui em Itapetininga, e nos 
contou um pouco sobre a história do Atacadão de 
Embalagens. A primeira loja foi fundada há cerca 
de 25 anos em Carapicuiba, município da Região 
Metropolitana de São Paulo, pelo Sr. Manoel dos 
Santos.

Luiz, filho do Sr. Manoel, que hoje cuida da parte financeira de todas
 as lojas (esq.) e Laerte, gerente da loja em Itapetininga (dir.) 

Parte da equipe do Atacadão de Embalagens

 Quando questionado se os clientes da loja antiga 
continuaram fieis na loja atual Laerte nos disse que 
sim, e ainda aumentou o número de novos 
clientes, que agora evitam o transito da área mais 
central, e tem onde guardar o carro enquanto 
fazem suas compras, foi uma oportunidade em 
meio a crise.
Não deixe de visitar a loja.Não deixe de visitar a loja.

 A loja em Itapetininga foi fundada há 13 anos, 
Laerte trabalha desde a inauguração a convite do 
Sr. Manoel para quem já havia trabalhado antes 
de se mudar para Itapetininga. 

 Antes a loja que era na esquina da Quintino 
Bocaiuva com a Júlio Prestes agora foi 
reinaugurada, no dia 29 de maio, na Rua Padre 
Albuquerque, 147 - Centro. 

 Mas não foi apenas uma mudança para 
um prédio maior, agora a loja conta com uma 
variedadevariedade muito maior de produtos e conforto para 
os clientes, contando com um espaço bem mais 
amplo e estacionamento próprio. E como a loja 
aumentou, foi preciso aumentar o número de 
funcionários que hoje são em 19. 

Atacadão
de Embalagens

16          ACI Julho/2017



 Outro associado que fomos visitar em come-
moração aos 84 anos da ACI foi a Agapito – Auto-
peças, e conversamos com o Sr. José Carlos Aga-
pito, que também é um dos associados mais anti-
gos.

 O Sr. José abriu a sua primeira loja no ano de 
1970, na rua Quintino Bocaiuva, e trabalhava com 
som e acessórios. Mas o espirito empreendedor 
veio de família, pois antes de abrir sua loja ele já 
trabalhava no comércio de seu pai, com venda e 
conserto de rádio e televisão. 

  Em 1975 abriu na Rua Prudente de Moraes, onde 
trabalha com venda de produtos para funilaria e 
pintura, em 1977 abriu uma filial em Capão bonito, 
em 1991 abriu no outro lado da rua Prudente de 
Morais a loja de autopeças, em 1998 inaugurou o 
Centro Automotivo e em 2002 a loja de autopeças 
na Av. José de Almeida Carvalho.

 Quando perguntamos da concorrência ele nos 
disse que existe, mas é algo natural, e sempre 
busca se atualizar para não ficar para trás. E ainda 
nos disse que: “Épocas boas sempre existem, 
desde que você se dedique ao que faz”.

  Sobre a Associação Comercial o Sr. José nos 
disse que sempre foi ativo, e que usa muito as con-
sultas do SCPC, e ainda elogiou a atual gestão di-
zendo que estão atualizando a Associação Comer-
cial e são competentes e eficientes.

 E para finalizar pedimos um conselho para os 
que estão começando no comércio: “Sempre 
poupe parte do que você ganha, busque sempre 
ter uma reserva. E trabalhe, trabalhe, trabalhe 
muito, mas sempre honestamente”. 

 Não deixe de visitar as lojas: 
 Agapito - Lojão do funileiro e pintor: Rua Pru-
dente de Moraes, 400
 Agapito - Autopeças I: Rua Prudente de 
Moraes, 415
 Agapito - Autopeças II: R. José de Almeida 
Carvalho, 1140

www.acitapetininga.com.br

84 anos de ACi!

Agapito autopeças
Visitamos um dos nossos associados mais antigos
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 Com o aniversário de 84 anos da Associação 
Comercial de Itapetininga nós fomos visitar um dos 
nossos associados mais antigos, a Camisaria 
Castelli, e conversamos com a Sra. Clarice.

  A Camisaria Castelli existe há 32 anos, porém ela 
tem bem mais tempo de história pois surgiu de 
uma sociedade com a antiga Camisaria Ambrósio, 
então não ache estranho eles serem associados a 
mais de 48 anos! 

 Nos 32 anos de existência a Camisaria Castelli 
passou por outros dois endereços, na rua 
MonsenhorMonsenhor Soares, ao lado do antigo Cine 
Itapetininga (ou Cine Olana), e também na rua 
Campos Salles. Hoje a loja se encontra na Rua 
Saldanha Marinho. 

 Quando perguntamos se a Associação ajudou no 
crescimento da Camisaria Castelli a Sra. Clarice 
nos disse que sim, pois a consulta de crédito 
sempre foi essencial antes de fazer as vendas. E 
recomenda que os novos empresários se 
associem, pois, será de grande valia em suas 
empresas.
  
Pedimos para a Sra. Clarice dar um conselho para 
quem está começando no comércio, então ela 
disse: “Seja dedicado e perseverante! ” 

 Não deixe de visitar a Camisaria Castelli, na 
rua Saldanha Marinho, 433 – Centro.

www.acitapetininga.com.br

84 anos de ACi!

Camisaria Castelli
Visitamos um dos nossos associados mais antigos
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• Crédito ideal para atender às 
demandas de caixa da sua empresa;

• O Crédito Empresarial Sicoob Capital de
Giro pode ser usada em várias situações,
entre elas;
     - Pagamento de férias;
     -      - Pagamento de 13º.

*sujeito a análise de crédito

Sua empresa sempre com 
dinheiro em caixa.

CAPITAL DE GIRO

CONTE COM
ELE PARA FAZER
SEU NEGÓCIO 
ACONTECER

CRÉDITO EMPRESARIAL SICOOB

Praça dos Bancos
Rua Major Fonseca, 85 - Sala 01
Centro - Itapetininga/SP 

Tel: (15) 3271-8899 / 3271-2233


