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NOVA	GESTÃO
Presidente e Diretores empossados da ACIAS

iniciam mandato para o biênio 2019/2020

DESTAQUE
Campanha de Dia das Mães da ACIAS

terá início em Abril e entregará van
repleta de prêmios

Abril/2019
Distribuição Gratuita

BENEFÍCIOS
Clube de Descontos beneficia 3.000

servidores, por meio de vantagens exclusivas
nos comércios locais 

SICRED
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Q Bolo 
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Novos	Associados

A cada mês cresce o número de associados da ACIAS,
que agora, além de serem representados por uma
en�dade séria e comprome�da, também têm direito
a todos os bene�cios oferecidos pela mesma, tais como
campanhas promocionais, orientação jurídica gratuita,
convênios médico e odontológico, parcerias para
aquisição de produtos e serviços com condições exclusivas,
dentre outros. Confira, então, quem são os mais novos
associados! Salto/SP:

Campanha de Dia das Mães da ACIAS
De 20/04 a 11/05 – Salto/SP

Campanha de Dia dos Namorados da ACIAS
De 25/05 a 12/06 – Salto/SP

APAS SHOW 
35ª Congresso e Feira de Negócios em
Supermercados
De 06 a 09/05 - Expo Center Norte

Candy & Cake Show
Salão de Oficina de Doces, Confeitos e Snacks
De 31/05 a 03/06 – Expo Center Norte

Expo Festas e Parques
De 31/05 a 03/06 – Expo Center Norte

FCE Cosme�que
23ª Exposição Internacional de Tecnologia
para a Indústria Cosmé�ca
De 21/05 a 23/05 – São Paulo Expo

13ª Brazil Patchwork Show
De 15 a 18/05 – Centro de Eventos Pro Magno

26ª Be� Educar
De 14 a 17/05 –Transamérica Expo Center

Calendário
de	Eventos
2019

Boas	Vindas!

Editorial

Confira alguns eventos, que ocorrerão em breve,
e abordarão temas relevantes a empreendedores
de diferentes segmentos:

A Associação Comercial de Salto possui uma campanha solidária permanente,
que visa auxiliar o Lar Frederico Ozanam na arrecadação do leite consumido
diariamente e em grande quan�dade pelos idosos abrigados no local.
Para isso, sua colaboração é muito importante e faz toda a diferença!

Campanha	permanente	da	ACIAS

Colabore!

(11)	4602-6772
Entre em contato conosco e veja como pode ajudar:

Queridos associados...
Hoje em dia  tudo muda em uma velocidade muito 
grande.....nossa vida, nossa ro�na, nossa profissão. Tudo tem um 
ciclo, com o intuito de renovação e melhoria. E nesse ano 
também estamos iniciando um novo ciclo em nossa Associação 
Comercial. 
Assumi recentemente o cargo de presidente dessa en�dade tão 
querida, tão séria e tão comprome�da, que reúne e representa 
centenas de comerciantes locais. Estou iniciando uma nova 
jornada e precisamos acompanhar todas essas mudanças. 
Por isso, alteramos a periodicidade desta nossa publicação para 
mensal. Assim, pretendemos informar, de maneira ainda mais 
eficaz e completa, todos nossos projetos, obje�vos e agenda de 
ações, bem como prestar contas de um pouco de tudo o que 
fazemos, mantendo sempre o foco principal voltado ao 
desenvolvimento da nossa economia e do nosso comércio.
Quero aqui, então, convidá-los a ler esta nova publicação, com 
novo layout e proposta, e mais que isso...quero agradecer 

imensamente a confiança em mim depositada, ressaltar que desejo cada vez mais estar ao lado de todos vocês, e 
solicitar, em contrapar�da, e de coração, uma par�cipação mais a�va de todos!
Temos grandes desafios, mas também temos grandes metas, grande disposição, mo�vação e empenho de sobra para 
fazermos da nossa Associação uma en�dade ainda mais agregadora, que faça ainda mais diferença nos negócios e na 
ro�na de todos nós!
Juntos somos mais fortes!
Grande abraço!

Francisca Neide Rufino Silva de Lima

Periodicidade: Mensal
Distribuição: Gratuita
Todo o conteúdo divulgado nesta edição foi 
aprovado e é de responsabilidade da
ACIAS, bem como todos os textos assinados são
de inteira responsabilidade de seus autores.

Revista periódica da
Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Salto (ACIAS)
aciasalto.com.br

Diretoria e Conselho Consul�vo
Biênio 2019/2020
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A Associação Comercial é parceira de um Programa idealizado e lançado 
recentemente pela Prefeitura Municipal, com o obje�vo de beneficiar os 3.000 
servidores públicos, por meio de descontos exclusivos, oferecidos pelos comércios, 
empresas e ins�tuições locais.  

Denominada “Clube de Descontos”, a inicia�va é mais uma das inúmeras ações das 
quais a ACIAS par�cipa, visando contribuir com o desenvolvimento da economia saltense. 

Os associados interessados em aderir ao Programa podem entrar em contato direto com a ACIAS, sendo que, para ter 
direito aos descontos no ato da compra, os servidores precisam apresentar uma carteirinha. Vale ressaltar, ainda, que 
cada empresa é responsável pelo próprio gerenciamento e controle do uso do bene�cio, e que a ação não contempla 
desconto em folha de pagamento.

Crédito fotos: KR Comunicação  

Lançamento e apresentação oficial do Programa
feitos na sede da ACIAS
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Dentre os prêmios entregues, que estão sendo definidos para cada Campanha, estão vans
repletas de presentes, celulares, óculos de sol, televisão, brinquedos e o tão esperado carro 0km!!

CAMPANHAS
2019

As Campanhas realizadas pela ACIAS junto 
aos lojistas saltenses já são referência e 
tradição em toda cidade e até mesmo na 
região.
Para esse ano, o calendário foi definido, 
com ações especiais nas principais datas 
comemora�vas, listadas ao lado.
O intuito dessas inicia�vas é o de contribuir 
com o desenvolvimento, cada vez maior, do 
comércio local, por meio de uma ampla 
divulgação e, principalmente, de fortes 
diferenciais e atra�vos oferecido aos 
consumidores.

Campanha	de	Dia	das	Mães

20/04	a	11/05

Campanha	de	Dia	dos	Namorados

25/05	a	12/06

Campanha	de	Dia	dos	Pais

20/07	a	10/08

Campanha	de	Dia	das	Crianças

21/09	a	12/10

Campanha	de	Natal

23/11	a	27/12

Diadas

Dia dos
Namorados Celebre o

AMOR

dia
das

crianças

DIA DOS

PAIS

Garanta sua participação!

em todas as campanhas
Lojista, aproveite essas oportunidades

para conquistar, fidelizar e presentear

seus clientes!

Comércios	saltenses	oferecem	descontos	aos
3.000	servidores	públicos	locais



Nova	Diretoria	e
Conselho	Consultivo
da	ACIAS	

Fraternidade	Solidária	Saltense	

Evento	Empresarial	Desenvolve	SP

A comerciante Francisca Neide Rufino Silva de 

Lima é a nova presidente da Associação 

Comercial para o biênio 2019/2020. Os 

membros da Diretoria e Conselho Consul�vo, 

pertencentes a uma única chapa inscrita, foram 

eleitos em uma Assembleia Geral, na sede da 

ACIAS, e empossados posteriormente, durante um evento realizado no Restaurante Scallet. Na ocasião, Francisca 

ressaltou que, para seu mandato, possui obje�vos claros, definidos e, por vezes, audaciosos (confira a entrevista 

concedida por ela nas páginas a seguir!)

A Associação Comercial e outros três importantes grupos representa�vos da cidade - Associação das Indústrias 

(ASSISA), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos (AEAAS) - se 

uniram e fundaram um movimento denominado “Fraternidade Solidária Saltense”.

De forma geral, essa integração visa unir esforços para, juntos, contribuírem, mais efe�vamente, com projetos, ideias 

e propostas de soluções em diferentes áreas do município. Sendo assim, os principais obje�vos descritos pelo grupo, 

até o momento, são: unificar campanhas sociais e filantrópicas; contribuir com projetos educacionais; promover, 

incen�var e colaborar para que os negócios sejam realizados em nossa cidade; buscar parcerias e bene�cios mais 

abrangentes para os associados e seus colaboradores; conquistar melhores negociações com o Poder Público.

A presidente da ACIAS, Francisca Neide R. S. Lima, acompanhada da vice Clodite Rocha Padovani e de diversos 

diretores, par�cipou de um encontro empresarial promovido pela Desenvolve SP, em parceria com a Secretaria do 

Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo de Salto e outras en�dades locais.

Realizado no Salto Plaza Hotel, o evento consis�u em demonstrar todas as linhas de crédito oferecidas às empresas 

instaladas no estado, cujos principais diferenciais são os longos prazos e as baixas taxas, bem como orientar os 

empreendedores sobre o financiamento ideal para cada negócio.  

Na ocasião, Francisca falou sobre os serviços oferecidos pela Associação, colocando a mesma à disposição de todos. 

Biênio	2019/2020

Assembleia realizada na sede da ACIAS Discurso da presidente no evento de posse

Evento de posse

Da esq. para dir: Presidente Francisca, ao lado do esposo Fernando, e vice-presidente
Clodite, ao lado do esposo Osvaldo
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Crédito fotos: KR Comunicação  

Crédito fotos: KR Comunicação  

Porta e Janela Integrada - Veneziana - Maxin-ar

Tela Mosquieira - Vidro Temperado (Blindex) e Portões

Rua Costa do Marfim, 423
Jd Planalto - Salto

PABX   11 4028-1186
11 4029-0857

vendas.portec@gmail.com

PORTEC LARA
Esquadrias de Alumínio

Crédito fotos: KR Comunicação  



Um dos principais diferenciais da ACIAS é o atendimento 

jurídico gratuito, oferecido a todos os associados, pela 

advogada Erica Meante dos S. Bergamo. É ela quem 

também esclarece, a cada edição, uma dúvida atual e de 

relevância para os empreendedores. Confira o assunto 

deste mês!

O que é Leão Amigo? Quem pode des�nar seu imposto? 

Quais as vantagens de doar? Quais as ins�tuições 

par�cipantes de Salto?

O Leão Amigo é um incen�vo fiscal em bene�cio da 

Criança e do Adolescente de Salto. As pessoas �sicas e as 

jurídicas podem doar. As vantagens de doar são: a) 

principalmente a de ajudar as crianças e adolescentes do 

nosso Município; b) o valor doado é deduzido do seu 

imposto de renda devido (pessoas �sicas podem deduzir 

até 6% do imposto devido e as pessoas jurídicas, 

tributadas com base no lucro real, podem deduzir até 1% 

do imposto de renda devido); c) por ser uma doação feita 

em nossa cidade, é possível que você fiscalize como os 

recursos estão sendo inves�dos. As ins�tuições 

par�cipantes podem ser encontradas no site da Prefeitura da Estância Turís�ca de Salto, assim como a forma de 

doar.
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Diretoria	executiva
Presidente: Francisca Neide Rufino S. Lima (FJF Mat. Construção); 

Vice-Presidente: Clodite Maria Rocha Padovani (Clô Calçados); 

1º Secretário: José Eutásio Alves (Morena Calçados); 

2º Secretário: José Carlos Gen�le (D´Gen�le); 

1º Tesoureiro: Murilo Grivol (Tu� Modas); 

2ª Tesoureira: Schneyder Bonafé de Barros (Pharmaderma); 

Diretores	sem	pasta	
Roseli R. Deblassi (Loja Zinha); 

Sergio Tome (Niki Restaurante); 

Wladimir Lara (Portec); 

Conselho	consultivo
Adilson Arruda Sampaio (Adilson A. Sampaio); 

Denise Aparecida Scu�eri (Scu�eri & Scu�eri);

Fabio Ribeiro Santana (Villa da Barra); 

Fernando Santana Marques (Anabelle Cosmé�cos); 

Gisele Rodrigues C. de Aquino (Empório Chic); 

Luciana Guscikem (Influx Salto); 

Massaaki Sakagami (Tintas Taperá); 

Osvaldo Padovani (Papelaria Padovani); 

Paulo Takeyama (Mundo Elétrico); 

Renata Cris�na G. de Oliveira (DRJ Express)

Os	novos	diretores	eleitos	foram:	

O SEBRAE Aqui foi um dos parceiros da 

Prefeitura de Salto e do Clube dos Casados na 

realização do Mu�rão do MEI – inicia�va que 

ocorreu em Março e cujo intuito principal foi o 

de incen�var o empreendedorismo local. Para 

isso, diversos serviços foram disponibilizados ao 

público, por meio de pontos de atendimento, 

como por exemplo, regularização e formalização 

dos MEI´s, emissão de guias de pagamento e 

licenciamentos, dentre outros. No mesmo mês 

o SEBRAE Aqui também promoveu, na sede da 

A s s o c i a ç ã o  C o m e r c i a l ,  a  O fi c i n a  d e 

Sensibilização ALI, reunindo empreendedores 

que buscam estruturar novos produtos e/ou 

serviços para os negócios.

Capacitações	do
SEBRAE

Dúvida	Jurídica

Confira abaixo a próxima a�vidade realizada pelo SEBRAE,
na ACIAS:

Oficina “Atendimento ao Cliente”

Data: 16 de Maio

Horário: 17h às 21h

Valor: R$ 80,00

Crédito foto: SEBRAE 

Dra. Érica

Crédito foto: KR Comunicação  

Crédito foto: KR Comunicação  
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A Secretária do Desenvolvimento Econômico, Trabalho e
Turismo de Salto, Anita de Moraes Leis, esteve presente e
enfa�zou a importância do empoderamento feminino. 

     Representantes do Sicredi, patrocinador do evento, também
divulgaram os serviços disponibilizados pela Coopera�va, com
foco em linhas exclusivas para mulheres

A entrada para o evento, totalmente gratuito, foi apenas um litro de leite,
posteriormente entregue ao Lar Frederico Ozanam de Salto.

Para ver todas as fotos do evento, acesse:         www.facebook.com/acias.salto/

Homenagem

às	Mulheres
Um encontro muito especial, em homenagem às mulheres,
foi realizado pela Associação Comercial no dia 08 de Março.

A ação contou com palestras, sorteio de brindes, entrega
de rosas e um delicioso café da manhã.

Crédito fotos: KR Comunicação  Crédito fotos: KR Comunicação  

A proprietária da Pharmaderma e diretora da ACIAS, Schneyder Bonafé de Barros, forneceu dicas prá�cas para os 
cuidados diários com a pele, enquanto a nutricionista e proprietária da Clínica Interage, Wlamar Cris�ane Alves, falou 
sobre emagrecimento e alimentação saudável, e a proprietária da Q Bolo, Kemella Zona�, contou toda a sua trajetória 
como empreendedora.

Em que cidade nasceu e quando veio para Salto?
R: Nasci em Agosto de 1965, em Araripe, no Ceará, e vim 

para São Paulo com minha família, aos 06 anos de idade. 

Meu pai já vinha para trabalhar e ficávamos sozinhos 

com minha mãe, mas dessa vez viemos todos juntos, 

para construir a vida aqui. Primeiro moramos em São 

Paulo, depois viemos para Salto. Nessa época eu �nha 

aproximadamente 12 anos. Aqui é minha cidade 

querida, na qual fui muito bem acolhida! Por isso, a 

defendo em qualquer circunstância. 

Qual sua trajetória profissional?
R: Comecei a trabalhar logo depois que chegamos aqui. 

Meu primeiro emprego foi aos 13 anos, e já registrada. 

Desde então, trabalhei em várias empresas, como York e 

Bradesco, chegando inclusive a ocupar um cargo de 

gerência nesse banco. Posteriormente casei, concluí a 

faculdade de Administração de Empresas e, em 1995, 

abri meu próprio negócio – uma loja chamada Conexão 

Única. Fiquei à frente desse empreendimento até final 

de 2014, quando decidi auxiliar meu esposo, com o qual 

sou casada há 27 anos, na loja de materiais para 

construção FJF, fundada por ele pouco antes, em 2010. 

Hoje já sou aposentada, mas con�nuo trabalhando na 

FJF.

 

Desde quando faz parte da diretoria da ACIAS?
R: Faço parte da ACIAS desde meados de 1997, na 

gestão de Joaquim Cavalli, sempre auxiliando as 

diretorias existentes desde então. 

Qual sua palavra de ordem à frente dessa 
en�dade?
R: Com certeza, é PARTICIPAÇÃO, pois ela é a base de 

qualquer associação representa�va. Tanto a 

par�cipação dos diretores, quanto, principalmente, 

dos nossos associados. Só assim teremos mais forças 

e muito mais chances de sucesso em todas as nossas 

ações e reivindicações.

Quais serão seus principais desafios e obje�vos 
para esse biênio?
R: Sei que minha gestão à frente da ACIAS é um desafio, 

porque envolve muita responsabilidade, doação e 

capacidade em aprender muitas coisas novas e 

acompanhar todas as rápidas mudanças e inovações, 

pelas quais passamos dia a dia. Sobre os meus obje�vos, 

os principais são o de ampliar significa�vamente o 

quadro de associados e conscien�zá-los da importância 

da par�cipação. Além disso, entendo que parcerias são 

fundamentais e, por isso, quero fortalecer as já 

existentes, inclusive com o Poder Público, bem como 

abrir e par�cipar de novas frentes de trabalhos 

conjuntos, como o grupo “Fraternidade Solidária 

Saltense”, da qual já fazemos parte. E também tenho um 

grande sonho, já an�go, de contribuir para que a ACIAS 

tenha um salão social próprio, para fazermos todos os 

eventos da en�dade, bem como termos esse espaço 

como mais um importante bene�cio disponível aos 

nossos associados.

Conheça	um	pouco	mais
sobre	a	nova	presidente	eleita,
Francisca	Neide	Ru�ino	S.	Lima,
que	sucede	o	mandato	de
Sergio	Tome!!

Francisca, ao lado do seu esposo

Francisca, ao lado de familiares, durante evento de posse

http://www.facebook.com/acias.salto/

