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 PROJETOS E INICIATIVAS DE DESTAQUE

Vários foram os projetos e as iniciativas da Asso-
ciação Comercial que se destacaram na história de 
Salto, devido à relevância dos mesmos, tanto para os 
comerciantes, como para toda a população.

Confira abaixo algumas dessas ações!
 

FICAS, Liquida Salto 
Expoflora e FICAT

Na década de 80 a Associação Comercial re-
alizou a 1ª FICAS (Feira da Indústria, Comércio 
e Agricultura de Salto). O evento aconteceu na 
Abadia de São Norberto e teve o objetivo princi-
pal de proporcionar a integração e divulgação das 
empresas expositoras. Com o grande sucesso, tal 
iniciativa serviu, a partir daí, de exemplo para di-
versas outras feiras, no mesmo formato. 

“O que revolucionou a Associação e toda a ci-
dade de Salto, na época em que estive à frente da 
entidade, foi a FICAS. Esse foi meu grande mar-
co”, disse Onofre Causo, presidente da ACIAS 
entre os anos de 1982 e 1983, em entrevista à As-
sociação, em setembro de 2014. 

“Fizemos a FICAS e trouxemos o The Plat-
ters, atração internacional. Foi maravilhoso”, 
completou Antonio Carlos Rigolin, presidente no 
período de 1983 a 1987.

Em julho de 2002 foi a vez da ACIAS realizar 
o “Liquida Salto”, no ginásio da Associação Atlé-
tica Saltense. 

“Os empresários ficaram todos reunidos, 
em um único local, durante quatro dias, contri-
buindo para promover a integração dos comer-
ciantes da cidade, superando as expectativas 
da maioria dos envolvidos, e demonstrando a 
boa aceitação frente aos consumidores”, lem-
brou Maria Tereza Valini Rocco, presidente da 
ACIAS de 1999 a 2001. ( foto 1)

Quatro anos depois, em março de 2006, veio 
a Exposalto (Feira da Indústria, Comércio, Agri-
cultura e Turismo de Salto), também realizada 
pela Associação, dessa vez no CEUNSP (Centro 
Universitário Nossa Senhora do Patrocínio). O in-
tuito da ação, mesmo décadas após a 1ª FICAS, 
era o mesmo: proporcionar a integração entre os 
expositores locais, gerando negócios e promoven-
do o desenvolvimento da cidade. ( foto 2)

Mais um ano se passou e a ExpoSalto se trans-
formou na FICAT, uma feira com o mesmo for-
mato, porém ainda mais moderna e completa, 
sendo realizada, a partir daí, a cada dois anos, e 
se transformando no maior evento de negócios 
multisetorial da região. ( foto 3)

Fotos: Arquivo ACIAS
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Bota Fora
Foi na FICAT de 2014 que realizou-se o 1º 

Bota Fora de Salto. A iniciativa, da Associação 
Comercial, teve o objetivo de privilegiar comer-
ciantes e consumidores, oferecendo produtos di-
versos, como roupas, calçados, brinquedos, pre-
sentes e acessórios, com descontos exclusivos.  

Além do Bota Fora, a ACIAS também foi uma 
das apoiadoras e expositoras da Feira. Em seu 
stand passaram diariamente dezenas de pessoas, 
que conheceram um pouco mais sobre os serviços 
e benefícios oferecidos aos empresários locais. A 
oportunidade auxiliou, ainda, o fortalecimento e 
divulgação da entidade. 

“Este ano é muito especial para nós, pois estamos comemorando 50 anos de atividades, e participar da FICAT, bem 
como realizar o Bota Fora, só veio completar e abrilhantar ainda mais esse período”, disse a então presidente da Asso-
ciação, Schneyder Bonafé de Barros, durante a solenidade ofi cial de abertura do evento.

Campanha Limpe 
seu Nome

A Campanha “Limpe seu Nome” se transfor-
mou, ao longo dos anos, no serviço de maior des-
taque oferecido pelo Departamento de Recuperação 
de Crédito da Associação Comercial, demonstrando 
resultados expressivos, de grande importância para o 
município. Seu intuito é o de intermediar as negocia-
ções entre devedores e credores, visando minimizar 
as perdas decorrentes dos processos de cobrança, e 
sendo realizada sempre de forma passiva, ou seja, 
quando o inadimplente se encaminha espontanea-
mente até à Associação.

Ocorrendo de forma permanente e por intermé-
dio de uma parceria com lojas conveniadas, a Cam-
panha já registrou mais de 1.000 atendimentos em 
um único ano. 

Fotos: KR Comunicação
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Fotos: KR Comunicação

Distribuição de bolas às crianças saltenses
As campanhas promocionais da Associação Comercial ocorrem desde a década de 70 (vide páginas 22 

a 25). Porém, é desde 2009 que a ACIAS promove, como parte da Campanha de Natal, uma importante 
ação solidária. Trata-se da distribuição de mais de 10.000 bolas a crianças saltenses, moradoras de diver-
sos bairros principalmente os mais carentes. 

A iniciativa, que ocorre por meio de parceiras diversas, dentre elas com o Grupo Base, que gentilmente 
cede os caminhões, é muito esperada, a cada ano, pelos moradores.

O Cartão ACIASCARD é o principal produto já 
lançado pela Associação Comercial de Salto. Utilizado 
em toda a cidade, por centenas de estabelecimentos de 
diversas áreas, ele surgiu com o intuito principal de for-
talecer o comércio local, por ser um instrumento pró-
prio e diferenciado, que traz inúmeras vantagens aos 
que o utilizam.

Para os empregadores, sejam eles do ramo comer-
cial ou industrial, por exemplo, o Cartão é solicitado 
sem custo algum e entregue como mais um importan-
te benefício para os funcionários. No caso dos lojistas, 
ele simboliza também um valioso atrativo na captação de 
clientes e a garantia de recebimento, pois o valor gasto é debitado direta-
mente na folha de pagamento do consumidor. Este, por sua vez, recebe gratuitamente o Cartão, 
utilizando-o como um cartão de crédito, porém sem mensalidade, anuidade ou qualquer outra taxa. Além dis-
so, pelo fato de ter o valor descontado diretamente em folha, o consumidor também organiza melhor os custos 
e evita o pagamento de juros ou multas. 
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Em março de 2014 a Associação Comercial assinou com a Prefei-
tura Municipal o convênio do Cartão Material Escolar, que se trans-
formaria em um grande marco para a cidade.

Trata-se de um benefício, em forma de créditos, concedido às fa-
mílias dos alunos matriculados na Educação Infantil e Ensino Fun-
damental da rede pública municipal de ensino, para serem utilizados 
exclusivamente na compra de materiais 
escolares, em estabelecimentos por eles 
escolhidos, dentre os cadastrados na 
ACIAS. Toda a transação é feita por 
intermédio da FACESP (Federação das 
Associações Comerciais do Estado de 
São Paulo).

 “Com o Cartão, promove-se a cida-
dania, permitindo ao aluno escolher seu 
próprio material. Além disso, fomenta o 
comércio local, gerando renda, emprego 
e a circulação de recursos na própria ci-
dade”, salientou a então secretária muni-
cipal da Educação de Salto, Milta Alves 
Ribeiro Maron. 

 Somente em 2014, após aprovação 
do Projeto de Lei que autorizou a cria-
ção do Cartão, o mesmo injetou mais de 
R$ 1 milhão na economia local e benefi-
ciou aproximadamente 7 mil estudantes. 

Devido a esse sucesso, o projeto cau-
sou interesse inclusive do Governo do 
Estado, que demonstrou a intenção de 
implantá-lo. “O Governo do Estado nos procurou, com a intenção de 
implantar esse Programa para quase 4 milhões de alunos. Não sei se 
isso será possível em 2015, mas já está em negociação”, revelou o co-
ordenador de produtos da FACESP, Giovani Guerra, durante evento 
comemorativo de 50 anos da Associação Comercial, realizado no dia 
07 de novembro de 2014.

Em março de 2014 a Associação Comercial assinou com a Prefei-
tura Municipal o convênio do Cartão Material Escolar, que se trans-
formaria em um grande marco para a cidade.

Cartão Material 
Escolar

Fotos: KR Comunicação
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COMÉRCIO FORTE...
CIDADE PRÓSPERA

 Ao entrar no século XXI (ano de 2001), Salto contava 
com aproximadamente 105 mil habitantes, sendo que 98% 
deles estavam localizados na zona urbana e empregados nos 
setores de comércio e serviços.

Nos dias de hoje, especificamente no ramo varejista, o 
município possui grande diversidade nos cerca de 2.400 es-
tabelecimentos (SEADE – Fundação Sistema Estadual de 
Análise de Dados), os quais são responsáveis por quase 23% 
(RAIS 2013 – MTE – Ministério do Trabalho e Emprego) 
do total de empregos com carteira assinada.

Por sua vez, o setor de serviços também contribui de for-
ma expressiva para a economia local, representando atual-
mente mais de 2.100 estabelecimentos, e sendo responsável 
por aproximadamente 26% dos empregos com carteira assi-
nada (RAIS 2013 – MTE).

Além da condição de Estância Turística, Salto também 
possui diversos outros atrativos, que favorecem a instala-

ção de novos negócios, bem como a manutenção dos já 
existentes. Um deles é a proximidade a grandes centros, 
como Campinas e Sorocaba, e ao aeroporto internacio-
nal de Viracopos, o maior aeroporto comercial do país 
– a apenas 22 km. O município também está cercado pe-
las melhores rodovias do Brasil e conta com ótima infra-
estrutura no que diz respeito a abastecimento de água, 
esgoto, energia, transporte e habitação.

Uma Associação Comercial fortalecida e serviços 
exclusivos de atendimento aos empresários, como por 
exemplo os oferecidos pelo PAE (Posto de Atendimento 
ao Empreendedor), instalado na sede da ACIAS, com-
plementam ainda mais esses atrativos. 

 

* Informações obtidas da Prefeitura da Estância Turística de 
Salto, em outubro de 2014

A ACIAS HOJE
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Atualmente a Associação Comercial de Salto conta com mais de 600 associados, nas áreas comercial, industrial e de ser-
viços, dos mais variados portes e ramos de atuação.

Ao se associar, o empresário tem à sua disposição uma série de benefícios exclusivos, dentre eles:
* Campanhas Promocionais ao longo do ano
* SCPC – Análise de Crédito, 24h por dia, todos os dias da semana
* Posto SEBRAE de Atendimento ao Empreendedor de Salto – atendimentos e capacitações
* Cartão ACIASCARD, com facilidades exclusivas
* Assessoria jurídica gratuita
* SRC – Serviço de Recuperação de Crédito
* Parcerias e convênios diversos, com condições especiais
* Centro de Lazer e Férias – SESC Bertioga
* Amplo auditório, para eventos
* Serviços no balcão de atendimento
* Empréstimos gratuitos de DVD´s sobre diversos assuntos de interesse do empresário
* Revista bimestral informativa
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A EVOLUÇÃO DA 
INFORMAÇÃO

As ferramentas e serviços utilizados 
pela Associação Comercial, para divulgar 
suas ações, foram aprimorados ao longo 
dos anos, bem como ampliados, visando 
atingir o maior número possível de pesso-
as, de diversos segmentos e localidades.
Confira a seguir algumas dessas principais 
mudanças!

Boletim informativo
O primeiro boletim informativo da 

Associação circulou em outubro de 1965. 
Tal material era distribuído entre os asso-
ciados e divulgavam, além de notícias ins-
titucionais referentes à entidade, uma lista 
com o nome de credores, valor da dívida e 
lojas prejudicadas.

Aos poucos, esse, que sempre foi o 
principal veículo de comunicação da 
ACIAS, foi sendo transformado e pro-
fissionalizado. Abriu espaço a conteúdos 
jornalísticos que demonstrem, principal-
mente, o resultado de ações realizadas em 
benefício aos comerciantes, e passou de 
uma publicação sem periodicidade fixa, 
nas cores preta e branca e com pequena 
tiragem, para uma revista bimestral, de 
grande qualidade. 

 
Arquivo ACIAS

Revista Comemorativa 46

As ferramentas e serviços utilizados 
pela Associação Comercial, para divulgar 
suas ações, foram aprimorados ao longo 
dos anos, bem como ampliados, visando 
atingir o maior número possível de pesso-
as, de diversos segmentos e localidades.
Confira a seguir algumas dessas principais 

Boletim informativo
O primeiro boletim informativo da 

Associação circulou em outubro de 1965. 
Tal material era distribuído entre os asso-
ciados e divulgavam, além de notícias ins-
titucionais referentes à entidade, uma lista 
com o nome de credores, valor da dívida e 

Aos poucos, esse, que sempre foi o 
principal veículo de comunicação da 
ACIAS, foi sendo transformado e pro-
fissionalizado. Abriu espaço a conteúdos 
jornalísticos que demonstrem, principal-
mente, o resultado de ações realizadas em 
benefício aos comerciantes, e passou de 
uma publicação sem periodicidade fixa, 
nas cores preta e branca e com pequena 
tiragem, para uma revista bimestral, de 



47Revista Comemorativa 



Revista Comemorativa 48 Revista Comemorativa 48

Internet

A Associação também 
lançou seu site na inter-
net, disponível no endereço 
www.aciasalto.com.br

Reformulada em 2012, 
a página traz notícias refe-
rentes à entidade, atualiza-
das permanentemente, bem 
como oferece aos associados 
a opção de consultas de cré-
dito, em âmbito nacional, 24 
horas por dia, todos os dias 
da semana.

 

A mesma profissionalização 
pôde ser observada nos materiais 
publicitários da entidade, como por 
exemplo, nos anúncios das campa-
nhas promocionais, os quais pos-
suem ampla divulgação, seja em 
jornais, rádios ou outdoors, bem 
como as matérias jornalísticas en-
viadas aos meios de comunicação 
locais e regionais, por meio de uma 
Assessoria de Imprensa contra-
tada, que também garantem uma 
visibilidade periódica e gratuita da 
entidade.

InternetInternet
Seguindo as constan-

tes inovações, a Associação 
inaugurou ainda, em 2013, 
sua página na rede social 
Facebook. Por intermédio 
da mesma, a divulgação de 
campanhas, atividades e no-
tícias do setor é reforçada, 
assim como a interação com 
os diversos públicos.
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NOSSAS COMEMORAÇÕES

No decorrer dos anos, e de forma mais intensa a partir 
do ano 2000, a Associação Comercial realizou eventos de 
destaque, para celebrar seu aniversário e também o Dia do 
Comerciante.

Tais iniciativas contaram sempre com um grande nú-
mero de associados e presença ativa de diretores e presi-
dentes da entidade. 

Confira alguns desses momentos:

Relembrar a história é 
valorizar o presente.....

03 anos (1967)
Evento em comemoração aos 03 anos da As-
sociação Comercial. Um dos únicos registros 
fotográficos existentes dessa época.

40 anos (2004)
A Associação comemorou 40 anos de atividades com um jantar dançante, animado pelo grupo musical Zabelê, e realizado no 
salão social do Guarani Saltense Atlético Clube. Na ocasião, a então presidente Josiane Bolognesi homenageou o idealizador 
e primeiro presidente da ACIAS, Domingos Antonio Lammoglia. 

44 anos (2008) 
Para celebrar os 44 anos de fundação, a ACIAS promoveu, no Auditório Nobre do CEUNSP (Centro Universitário Nossa 
Senhora do Patrocínio), uma palestra sobre liderança, ministrada pelo professor, escritor e jornalista, José Luiz Tejon, seguida 
por um coquetel de confraternização. Na oportunidade, também foi comemorado o 2º ano de atividades do Posto SEBRAE 
de Atendimento ao Empreendedor de Salto.

Fotos: Arquivo ACIAS
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45 anos (2009) 
Como parte dos festejos de 45 anos de atividades, e para marcar a passagem do Dia do Comerciante, a ACIAS realizou um 
grande baile, no Clube dos Casados, trazendo o  famoso grupo musical “Demônios da Garoa”.

48 anos (2012) 
Um baile também foi promovido em 2012, para celebrar os 48 anos da Associação e o Dia do Comerciante. O evento ocorreu 
no Clube dos Casados e foi animado pelo cantor Luiz Ayrão. Na ocasião, foram feitas homenagens às empresas                    Ar-
jowiggins, pelos 35 anos de atuação na cidade, e Lojas Cem, pelos 60 anos de história.

49 anos (2013) 
Também em homenagem ao Dia do Comerciante, e no ano em que comemorou quase 05 décadas de existência, a ACIAS 
promoveu dois grandes eventos. O primeiro deles foi um jantar dançante, realizado no Clube de Campo Saltense. Na ocasião, 
uma homenagem foi feita ao locutor saltense Gasparini Filho, pelo jubileu de prata (25 anos) de seu programa. Pouco depois a 
Associação trouxe para a cidade o especialista em marketing e gestão de vendas, Marcelo Ortega, para ministrar uma palestra, 
que lotou as dependências da Sala Palma de Ouro, no CEC (Centro de Educação e Cultura Anselmo Duarte). 
 

Veja como foram as comemorações do Jubileu de Ouro da 
Associação Comercial, nas páginas finais desta publicação!

50 anos

Fotos: Arquivo ACIAS

Fotos: KR Comunicação

Fotos: KR Comunicação
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LANÇAMENTOS ESPECIAIS Para comemorar os 50 anos de fundação a As-
sociação Comercial realizou importantes lança-
mentos. Confi ra abaixo quais foram eles!

Em 2014 um selo personalizado 
foi criado, em parceria com os Cor-
reios, e uma logomarca especial foi 
desenvolvida, na cor dourada, fazen-
do referência às bodas de ouro da 
Associação.

Ambas as imagens foram utiliza-
das durante todo o ano, em diversos 
documentos internos e externos.

Revista Comemorativa 54

A Associação também lançou um 
mascote oficial: o ACIASCOTE. 

Tal nome foi o selecionado, pelos 
diretores, dentre as inúmeras suges-
tões enviadas pelas crianças, duran-
te Campanha realizada no final de 
2013.  

A imagem escolhida para repre-
sentá-lo foi a de uma sacola, fazendo 
alusão ao consumo, e as cores foram 
a verde e a amarela, por serem as uti-
lizadas na logomarca oficial da Asso-
ciação. 

 

Mascote oficial - ACIASCOTE

Tire sua dúvida:

Mascote pode ser a figura de um 
objeto, animal, etc., que é escolhido 
para representar uma marca, uma as-
sociação ou até mesmo uma pessoa. 
Alguns exemplos, bem populares, são 
os usados em times de futebol, como 
o peixe do Santos e o gavião do Co-
rinthians. Temos também o tigre do 
sucrilho Kellogg´s e o baianinho das 
Casas Bahia. Ou seja, é uma imagem 
relacionada ao nome ao qual repre-
senta. 

 

Afinal, o que é 
um mascote?

personalizado
Selo
personalizado
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A DIRETORIA 
DOS 50 ANOS

Cada diretor que passou pela Associação Comer-
cial, ao longo dos anos, deixou um pouco de si, 
contribuindo de maneira indescritível para o for-

talecimento e desenvolvimento do comércio saltense, bem 
como de todo o município. 

São pessoas que, de forma voluntária, se dedicaram per-
manentemente às atividades da ACIAS, e para as quais a 
entidade presta homenagens ao longo desta edição.

Além disso, para que a celebração dos 50 anos ficasse 
marcada na história da Associação, os integrantes que per-
tencem à atual diretoria não mediram esforços. Conheça en-
tão, abaixo, quem são essas pessoas!

Diretoria Executiva: Schneyder Bonafé de 
Barros (Presidente), Sérgio Tome (Vice-pre-

sidente), Massaaki Sakagami (1º Secretário), 
José Carlos Gentile (2º Secretário), Clodite 

Maria Rocha Padovani (1ª Tesoureira) e Emí-
lio Vazquez Claro (2º Tesoureiro); 

Diretores Sem Pasta: Roseli B. Deblassi e 
Wlademir Lara; 

Conselho Consultivo: Adilson Arruda 
Sampaio, José Eutasio Alves, Paulo Takeya-

ma, Adriano Gianotto, Weber Dalla Vecchia, 
Antoniel Marrachine Lordelo, Romiyoshi 

Sasaki, Francisca Neide Rufino Silva, Murilo 
Grivol e Flavia Regina Molena. 

Schneyder Bonafé de 
Barros

Sérgio Tome Massaaki Sakagami José Carlos Gentile Clodite Maria Rocha 
Padovani

Emílio Vazquez Claro Roseli B. Deblassi Wlademir Lara Adilson Arruda Sampaio  José Eutasio Alves

 Paulo Takeyama Adriano Gianotto Weber Dalla Vecchia Antoniel Marrachine 
Lordelo

Romiyoshi Sasaki

Francisca Neide Rufi no 
Silva

Murilo Grivol Flavia Regina Molena

Fotos: KR Comunicação
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“Parabéns a ACIAS pelos 50 anos de atuação marcante no comércio saltense. Parabenizo a atual 
Presidente, Diretoria e funcionários pela administração engajada e extremamente participativa. Que 

esse sucesso seja eterno! Um abraço!”
Érica Meante dos Santos Bergamo – Assessora Jurídica da ACIAS

“Parabéns à Associação Comercial pelos seus 50 anos, pelo excelente trabalho e pela dedicação de sua equipe!”
Neila de J. Pranstetter – Colaboradora da ACIAS

“Nossa missão é fortalecer, de forma representativa, todos os setores do comércio e serviços, visando 
melhoria contínua e conquistando respeito, integração e resultados. Estamos constantemente intera-
gindo com as entidades, os associados e a comunidade. Parabenizo a Associação Comercial pelos 50 

anos, desejando que continue sempre contribuindo para o crescimento de Salto!”
Angela Maria Talon E. Dias – Colaboradora da ACIAS

“Parabenizo a Associação Comercial de Salto pelos seus 50 anos e por todo o conjunto de excelentes pro-
fissionais que compõem esta Instituição. Parabenizo também pelo excelente trabalho que é realizado, não 
apenas em prol do comércio saltense, mas também em prol do desenvolvimento de toda uma cidade!” 
Lucas Lopes – Agente de Atendimento do PAE/Sebrae

“Acredito que todo o trabalho e esforço são válidos, quando em prol de um bem comum. Não por aca-
so, a ACIAS celebra 50 anos de trabalho, esforço e conquistas, graças à união e cooperação de toda uma 
equipe: funcionários, que dão o melhor de si a cada dia; a nossa presidente Schneyder e a toda diretoria, 

por ‘arregaçarem as mangas’ voluntariamente e buscarem soluções para o aprimoramento do nosso 
comércio; nossos associados, que nos depositam toda confiança necessária; e nossos parceiros, que nos 
acompanham nessa jornada. Que nosso desenvolvimento seja contínuo, e que a união, que faz a nossa 

força, seja eterna!”
Karen Juliana Alves – Colaboradora da ACIAS

“Parabenizo a ACIAS pelos 50 anos de fundação. E como o ditado diz que ‘uma andorinha só não faz 
verão’, parabenizo também seus colaboradores, que são parte fundamental desta entidade; sua diretoria 
e sua presidente Schneyder, por estarem à frente no desenvolvimento do comércio saltense; e a seus asso-
ciados, que lhe entregam toda sua confiabilidade, a qual é retribuída através de melhorias contínuas, em 
prol do fortalecimento da representatividade, promovendo soluções para o desenvolvimento dos setores 
de comércio e serviços!”
Ariane Ap. de Souza  - Colaboradora da ACIAS

Confira a seguir alguns depoimentos de pessoas ligadas à Associação, veja 
o que a ACIAS representa a elas e a parabenização que fazem à entidade!

“Nesta data que se comemora 50 anos de ACIAS, com certeza muitos foram os que participaram para 
a grandeza dessa entidade. É importante vermos que, mesmo aos seus 50 anos, a Associação continua 
jovem e forte, com todo respeito que merece. Parabéns pela diretoria que está à frente desta entidade, que 
tão bem representa o empresariado saltense. PARABÉNS ACIAS pelos 50 anos!!”
Antoniel Marrachine Lordelo

“Em 1964 alguns comerciantes pertencentes ao Rotary Club de Salto se reuniram e fundaram uma 
associação para representá-los e auxiliá-los no desenvolvimento de suas empresas. Assim, com o passar 
dos anos, essa entidade, com bastante luta de seus associados representados pelos presidentes, diretores 
e conselheiros que por ela passaram, chega aos seus 50 anos de profícua existência, procurando acom-
panhar as atualizações do mercado. Cada vez mais atuante, é motivo de orgulho do comércio saltense. 

Essa é a 
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E AGRÍCOLA de SALTO - ACIAS”.

Adilson Arruda Sampaio

“Acredito que em todos e com todos, sem exceção, pudemos aprender muito. Muito mais do que talvez 
pudéssemos imaginar. Portanto, parabenizo a todos os nossos colegas, que trabalham incessantemente 
com os mesmos objetivos, e aos comerciantes e empreendedores da nossa querida cidade”. 
Roseli Bernadete Deblassi
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“Apesar do pouco tempo na ACIAS, pude perceber a importância dessa Entidade para nossa cidade, 
seja para o comércio ou para a área de serviços. Sempre digo que cada filiado é uma pedrinha que 

forma o alicerce dessa Instituição, e espero que para 2015 esse pensamento esteja efetivamente presente 
em todos, para engrandecimento e fortalecimento dos diversos setores. Parabenizo desta forma a 

ACIAS, pelos 50 anos de incessantes buscas para melhoria, estendendo esses votos ao excelente quadro 
de funcionários, pela dedicação e eficiência dos mesmos, assim como para toda diretoria e também 

à Presidente Schneyder, que está sempre atenta ao mercado, procurando novos caminhos e produtos, 
para cada vez mais consagrar nossa Associação!”

Arnaldo Ambrózio – Colaborador da ACIAS

“Desde que abri meu próprio negócio, tenho na ACIAS uma grande parceira. Acredito que, dentre 
todos os serviços que ela disponibiliza aos associados, a divulgação e o marketing, principalmente 
por intermédio de suas campanhas promocionais, são os grandes destaques. Além disso, nos últimos 
anos, a entidade vem sendo comandada por pessoas que possuem foco e conhecimento prático em 
negócios, o que é imprescindível. Hoje nossa loja se transformou em uma rede de franquias e tenho 
certeza que essa parceria com a Associação Comercial contribuiu fortemente para essa conquista”.
Flavia Regina Molena – Diretora da ACIAS

“Parabenizo a Associação Comercial por seus 50 anos de dedicação e parceria junto à sociedade, 
trazendo sempre segurança, informações e melhorias para seus associados. São 50 anos de muitas 
histórias, lutas e conquistas...e eu, como membro dessa grande família, que é a Associação Comer-
cial, sinto orgulho de fazer parte dessa diretoria, que com ideias sempre inovadoras contribuiu para o 
progresso da cidade. Parabéns ACIAS....e que venham mais 50 anos de história!” 
José Carlos Gentile – Diretor da ACIAS

“Uma das realizações que considero mais importantes, sem nenhuma dúvida, foi a de contar com uma equipe 
excelente de Diretores e Conselheiros, que souberam entender a importância da união da equipe, baseados na de-
fesa fundamentada de seus entendimentos, que sempre culminaram no salutar CONSENSO, passando a “causa”, 
a partir de então, ser defendida por todos. Agradeço, então, a todos que sempre colaboraram com a ACIAS, seus 

funcionários, diretores, conselheiros e, principalmente, aos comerciantes de Salto: a razão de ser da entidade. Gos-
taria também de, nesta oportunidade, sugerir a todos que interajam com a atividade comercial em nossa cidade, e 
se aproximem mais, pois podem acreditar: é um porto seguro e fundamental para suas atividades, sejam empresas 

pequenas, médias ou grandes”.
Paulo Takeyama – Diretor da ACIAS
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EVENTO ESPECIAL 
EM COMEMORAÇÃO 
AOS 50 ANOS

Cerca de 500 pessoas, dentre elas associados, colaboradores, autorida-
des, fornecedores, parceiros e representantes de diversas entidades, presti-
giaram o evento especial realizado pela Associação Comercial, no dia 07 
de novembro de 2014, em comemoração aos 50 anos de fundação.

Na ocasião, todos os presentes assistiram a um show musical com 
a Banda Help, bem como a uma exibição de violino, e desfrutaram de 
um buffet completo, incluindo entradas, mesa de frios, jantar, sobremesa, 
mesa de café e bebidas, além do tradicional Bar Brahma.

O ponto alto da cerimônia foi a homenagem feita a todos os ex-presi-
dentes da Associação, ao longo dos 50 anos de história, os quais estavam 
presentes ou representados no local.

Confira abaixo e também nas próximas páginas desta edição alguns 
registros desse momento especial!

Fotos: KR Comunicação

Presidente Schneyder, ao lado do presidente 
do Sincomércio, Carlos A. D’Ambrosio, e do 
1º tesoureiro, Celso Francisco Brisotti

Presidente Schneyder e atuais diretores cortam o bolo de 50 anos da 
Associação Comercial

Presidente Schneyder, ao lado de diretores, colaboradores e 
prestadores de serviços da ACIAS

Presidente Schneyder, ao lado de associados da 
Rei Pet Rações

Presidente Schneyder, ao lado 
da equipe de Sandro Bergamo

Homenagem à Associação, feita pela 
Prefeitura da Estância Turística de Salto, na 
ocasião representada pelo prefeito Juvenil 
Cirelli e  vice-prefeita Jussara Vilaça

Homenagem da Associação à atual 
presidente Schneyder, feita pela diretora 
Roseli Deblassi e pelo 3° presidente da 
entidade, Onofre Causo

Presidente Schneyder, ao lado dos repre-
sentantes da Unimed, Arnaldo Passafi ni 
Neto e Flavio Vitalle Filho, e convidados

Vista parcial do salãoDiscurso da presidente Schneyder e mesa solene
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Fotos: KR Comunicação

Homenagem feita pela Associação Comercial a todos os 
ex-presidentes da entidade

Associados da Barão Imóveis, presidente da ASSISA, Rita de 
Cássia Ribeiro, e jornalista Jorge Duarte Rodrigues, do Taperá

Presidente Schneyder, com associados da Diagonal/Komodinha Associados da Stella Imóveis e convidados

Presidente do Rotary Club de Salto, Marco Antônio Roque, e convidados Associados da Loja do Altino e convidados

Associados da Ellas e Cia e convidados Familiares da presidente Schneyder e do sócio-proprietário da 
De Barros Negócios Imobiliários

Associados da Loja Campos e convidados Público presente, dançando ao som da Banda Help
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Brinde feito pela presidente Schneyder e atuais diretores da Associação Comercial Roberto Saladini, do Cartório de Itu, e esposa

Presidente Schneyder, vice-presidente Sérgio Tome, sócio-proprie-
tário da De Barros Negócios Imobiliários, Ricardo Leite De Barros, 
e representantes da Comoventt

Presidente Schneyder e vice-presidente Sérgio Tome, ao lado da 
advogada Érica Meante dos Santos Bergamo e esposo

Presidente Schneyder, vice-presidente Sérgio Tome e associados 
da Protec 

Presidente Schneyder, sócio-proprietário da De Barros Negócios 
Imobiliários, Ricardo Leite De Barros, vice-presidente Sérgio Tome e 
esposa, ao lado de Mauri Bueno e Rodolfo Nardelli Neto

Locutor e cerimonialista Gas-
parini Filho

Presidente Schneyder e esposo 
e sócio-proprietário da De Barros 
Negócios Imobiliários, Ricardo 
Leite De Barros.

Bar Brahma

Violinista Henry Fujinami, ao lado da mesa de José Odair 
Peron, da Associação Italiana de Salto

Fotos: KR Comunicação



Revista Comemorativa 6464

Presidente Schneyder, ao lado do coordenador 
de produtos da FACESP, Giovani Guerra

Presidente Schneyder, ao lado de Helio Steffen Filho, do 
Rotary Moutonnée, e esposa Decoração do local

Associados da Fábio Calçados e convidados Associados da Fricote e convidados

Associados da RDZ e Tecmoman, e convidados Associada da Xodó Atual Modas e convidados

Associados da RG Sportswear e convidados

Associadas da Vivaladiva

Presidente Schneyder com colaboradoras da Pharmaderma

Bar Brahma

Fotos: KR Comunicação



65Revista Comemorativa 65Revista Comemorativa 



Revista Comemorativa 66 Revista Comemorativa 66

O Empreendedor 
precisa ser um superhomem

Para fazer a diferença, é preciso encontrar dentro de si a energia e a vontade de superar suas próprias 
limitações.

Sem capa, sem identidade secreta, sem poderes especiais, sem atos de heroísmo. Eu sou o SuperEm-
preendedor porque superei a mim mesmo em algum momento e continuo em um esforço constante de 
fazê-lo cada vez mais.

O filósofo alemão Nietzsche disse que para se tornar um superhomem, um homem precisa vencer seus 
inimigos, que estão principalmente em seu interior: o medo, a indolência, a ignorância, a arrogância.

Estes também são os inimigos que o empreendedor deve enfrentar ao longo de sua trajetória.
Medo: de não agradar, de não ser capaz, de arriscar-se, de ousar, medo de fracassar. O medo imobiliza 

e impede que as pessoas atinjam o próprio potencial. Encontrar a coragem dentro de si é o desafio de 
todo empreendedor em inúmeros momentos.

Indolência: É preciso vencer a inércia, a preguiça, sair da zona de conforto, ir de encontro aos próprios 
sonhos. À visão, o empreendedor precisa acrescentar a ação, pois só assim cumpre o que o caracteriza 
como empreendedor: a capacidade de mudar o mundo.

Ignorância: a única verdadeira limitação de um empreendedor é sua própria capacidade, sua competên-
cia. Para se superar, o empreendedor com um sonho grande deve utilizar todas 
as oportunidades de aprendizado: palestras, leituras, exposição a experiências 
culturalmente enriquecedoras, viagens, pós-graduação, conversas com men-
tores, grupos de estudo, o que puder.

Arrogância: É uma ameaça constante, principalmente para aqueles que 
já atingiram um certo grau de sucesso. Os grandes caem porque se tornam 
arrogantes, perdem a humildade e passam a se considerar infalí-
veis achando que tem o toque de Midas, transformando o que 
tocam em ouro. A atitude arrogante pode fazer o empreen-
dedor deixar de lado valores humanos maiores.

O Brasil e o mundo precisam de Superrodrigos,           
Superfernandas, Superfelipes, superhomens e supermu-
lheres, pessoas como as outras que encontram dentro 
de si a energia e a vontade de superar suas próprias 
limitações e fazer a diferença.

  Fonte: André Rezende - Empreendedor Endeavor | Prática          

Reflexão Final
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