
RevistaNovembro/2019
Distribuição Gratuita

01 Onix Joy
0 Km

01 bicicleta
01 TV 43"+

Comprando nas lojas participantes
você concorre a:



Conteúdo jornalís�co e Cobertura Fotográfica: 
KR Comunicação (www.krcomunicacao.com.br)

Jornalista Responsável: Karina Camargo (MTB 44332)

Projeto Gráfico e Diagramação:
Adver�se Publicidade (www.adver�se.com.br)

Foto capa: Artem Beliaikin from Pexels

Edição Digital

Palavra	da	Presidente

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

 E aqui chegamos.....em nossa úl�ma edição de 2019. 

 Quero aproveitar esse espaço e salientar meus mais 

sinceros agradecimentos a todos vocês, que de uma forma ou 

outra, nos acompanharam e par�ciparam de nossas discussões, 

a�vidades e inicia�vas. 

 Tenho certeza que nesse ano muitas conquistas foram 

concre�zadas e muitas outras iniciadas. Algumas batalhas não 

conseguimos vencer sozinhos, ao contrário do que muitos 

pensam, pois nelas torna-se primordial a par�cipação de 

envolvidos de outras esferas. Mas quanto às ações que nos 

cabem, tentamos realizá-las da melhor forma possível, e assim 

será em todo o novo ano que logo se inicia.

 Contamos com todos vocês em 2020...e desejamos, de 

maneira muito, muito especial...

 FELIZ NATAL E UM EXCELENTE 2020

No final de cada ano a ACIAS oferece uma sugestão de
horários paraos comerciantes, sendo que a determinação
final fica a critério decada um deles. Nesse ano os horários
sugeridos pela Associação, são:

Início em 05/12 e término em 24/12,
conforme pra�cado em anos anteriores.

De segunda à sexta: até às 22h

Aos sábados (dias 07,14 e 21): até às 18h

Terça-feira (dia 24/12): das 8h às 18h

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


Espaço	do	diretor
 Em toda edição, a ACIAS apresenta o estabelecimento comercial 

ou local de trabalho de cada membro da diretoria, que se dedica, de 

forma totalmente voluntária, em prol de mais desenvolvimento, união e 

prosperidade do nosso comércio e da nossa cidade. Confira!

DRJ EXPRESS TROCA DE ÓLEO

 Inaugurada em Junho de 2017, a DRJ Express é uma loja 

especializada em lubrificação, instalada em uma estrutura apropriada, 

com amplo espaço para entrada e saída de veículos, recepção e sala de 

espera. 

 Por meio de uma equipe treinada de forma permanente, a DRJ 

atende veículos leves, pesados, motos, vans e u�litários, trabalhando 

com as principais marcas de óleo, filtros e outros produtos. Como grande 

diferencial do mercado, o estabelecimento realiza a troca total de óleo de 

câmbio automá�co em máquina, feita por um processo de “diálise”, com 

a subs�tuição de 100% do fluído. Além disso, também conta com os 

serviços de troca fluído de freio, higienização do sistema de ar 

condicionado, troca fluído da direção hidráulica, fluído do radiador, 

câmbio manual, entre outros.

 Para os proprietários Renata Cris�na Garanhani de Oliveira 

e Damião de Oliveira, o atendimento diferenciado, a é�ca e a 

hones�dade, a constante melhoria e o desenvolvimento, a solidez 

econômica e o respeito pelo meio ambiente são os principais 

valores e pilares da empresa.

Saiba Mais:
Endereço: Av. dos Migrantes, 786 – Jd. Nações
Atendimento:
Seg. a sexta, das 8h às 18h;
Sábados, das 7h30min às 13h
Telefone: (11) 4456-7970 / 99500-7970
E-mail: djr@djrexpress.com.br
Redes sociais: Face: DRJExpressSalto / Instagram: @drjexpress / Youtube: DRJ Express
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CAMPANHAS
DIA DAS CRIANÇAS

 As crianças sorteadas na Campanha da ACIAS se diver�ram e se animaram 

com a quan�dade de presentes que levaram para casa! 

 Clara Za�, que comprou na Mar�ns Cabelos & Esté�ca e foi a 1ª sorteada, e 

Cleusinei de Oliveira, cliente da FJF Materiais para Construção e 2ª sorteada, 

levaram os filhos para par�ciparem das Caças aos Brinquedos, na loja Balão 

Mágico. Durante as mesmas, cada criança �nha um tempo determinado para pegar 

quantos e quais brinquedos quisessem, totalizando R$ 2.000,00 cada.  

A Campanha, que aconteceu entre 21 de Setembro e 12 de Outubro, teve o patrocínio do Sicredi, parcerias do 

Sincomércio e Automec, e apoios da Galeria Shopping, Balão Mágico e Timax. 
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CAMPANHA	DE	NATAL

AINDA DÁ TEMPO DE PARTICIPAR!!

PRESENTEIE SEU CLIENTE COM UM CARRO 0KM

 A ação promocional mais importante do ano – a de Natal – será 

realizada pela Associação Comercial entre os dias 27 de Novembro e 24 

de Dezembro.

 Nesse período, quem comprar nas lojas par�cipantes concorrerá 

a 01 carro Ônix Joy 2019 preto, além de muitos outros prêmios, como 01 

Televisão 43”, 01 Bicicleta e diversos brindes especiais, que serão  

distribuídos durante o sorteio final, dia 27 de Dezembro, na Praça XV. 

 A Campanha 2019 já conta com os patrocínios do Sicredi, as 

parcerias do Sincomércio e da Automec e o apoio da Galeria Shopping e 

das lojas Tu� Modas, Balão Mágico, FJF Materiais para Construção, Fábio Calçados, 

Timax, Casabianca, Mul�Drogas e Malharia Selma.

    Para celebrar 55 anos de a�vidades, completados no mês de Novembro, a Associação Comercial realizou mais um 
evento comemora�vo, dessa vez em sua sede.

O coquetel de aniversário reuniu, na noite de 08 de Novembro, diretores, colaboradores e respec�vos familiares, 
associados, parceiros e autoridades locais, como o prefeito da Estância Turís�ca de Salto, José Geraldo Garcia, e o 
presidente da Câmara Municipal de Salto, Lafaiete Pinheiro dos Santos, bem como representantes de outras Associações, 
como o presidente da Associação Comercial de Laranjal Paulista, Danilo José Franguelli, o presidente da Associação 
Comercial de Sorocaba, Sergio Antonio Reze, e o presidente da Associação Italiana Giuseppe Verdi, José Odair Peron.

Após serem recepcionados carinhosamente pela presidente da ACIAS, Francisca Neide Rufino S. Lima, e pela vice-
presidente, Clodite Maria R. Padovani, os convidados foram servidos pelo buffet “Água na Boca”, e se diver�ram com a 
dupla musical Ray e Ian Vinícius, que cantou diferentes es�los e animou a noite. Posteriormente, durante a solenidade 
oficial, conduzida pelo locutor Gasparini Filho, o prefeito de Salto e o presidente da Câmara Municipal parabenizaram a 
Associação pelo trabalho de suma importância realizado ao longo dos anos, e a presidente Francisca, acompanhada da 
vice Clodite, fizeram questão de agradecer a todos que pertencem e contribuem com a ACIAS, em especial aos 
colaboradores e aos associados, que confiam e são fundamentais para todas as conquistas e concre�zação das mudanças 
necessárias em nosso comércio e em nossa cidade. 

Para fechar a noite, todos brindaram e cantaram parabéns.

Associação	Comercial	de	Salto	celebra	55	anos	de	atividades

Con�ira,	nas	páginas	a	seguir,	alguns	registros	dos	melhores
momentos	dessa	grande	festa!
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Bene�ício	e	homenagem	aos	servidores	municipais

    A entrega do Cartão Clube de Descontos – 
Programa que busca fomentar a economia do 
comércio, empresas e ins�tuições locais, por meio 
de serviços e bene�cios exclusivos oferecidos aos 
servidores municipais - foi realizada no dia 23 de 
Outubro, na sede da Prefeitura de Salto, e contou 
com a presença da presidente da ACIAS, Francisca 
Neide Rufino S. Lima, e de diversos lojistas, 
representando todos os comerciantes locais que 
par�cipam da inicia�va. Rebeca Ferraz foi quem 
recebeu o Cartão, também representando os 
demais servidores. 

Entrega	o�icial

    A presidente da ACIAS também esteve presente em uma cerimônia especial, promovida pela Prefeitura 
Municipal, em homenagem ao Dia do Servidor, celebrado em 28 de Outubro. O evento aconteceu na Biblioteca 
“Valderez Antônio Bergamo” e, durante o mesmo, 15 servidores, cada qual de uma secretaria municipal, receberam 
presentes e foram homenageados por alguns dos comerciantes que fazem parte do “Clube de Descontos” e também da 
ACIAS. São eles: DRJ Express, Villa da Barra Bar, Niki Restaurante, Clô Calçados, Papelaria Padovani, FJF Materiais para 
Construção, Legu Calçados, Pharmaderma, Sicredi, Pro Sorriso, Ó�ca Rio Branco, Colégio Anglo e Prepara Cursos.

Noite	de	Homenagens
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Capacitações	SEBRAE
    Diversas capacitações são oferecidas periodicamente pelo SEBRAE Aqui, na sede da Associação Comercial, a 

empreendedores de Salto e região, de diferentes segmentos.
São cursos, oficinas, palestras e outras a�vidades, gratuitas em sua quase totalidade, que possuem o intuito 

principal de apresentar ferramentas e conhecimentos que aperfeiçoem a prá�ca dos profissionais em suas a�vidades 
diárias.

No mês de Outubro, por exemplo, além dos atendimentos feitos pela Unidade do SEBRAE Móvel no CRAS Santa 
Cruz, também foi realizada a Oficina Fluxo de Caixa, no Auditório da ACIAS. Já no mês de Novembro aconteceu, também 
na sede da Associação, a Oficina Equipe Mo�vada. 

Congratulação
    Devido aos 55 anos de fundação, a ACIAS recebeu, da 

Câmara Municipal de Salto, um cer�ficado de Congratulação e 
Louvor. A entrega foi feita pelo vereador “Garo�nho”, autor da 
propositura. 

Devido ao recesso do final de ano, a agenda de novas a�vidades do
SEBRAE AQUI será divulgada no início de 2020. Fique atento!
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Mais informações pelos telefones:
(11) 4602-6764 / 6765 

Crédito fotos: KR Comunicação



Participação

Nas úl�mas semanas, os representantes da ACIAS marcaram presença em diversos eventos e encontros de 
importância para os comerciantes. Confira alguns deles:

19º Congresso da FACESP: O evento 
representou uma oportunidade para 
os par�cipantes de Associações 
Comerciais de todo o país opinarem, 
ouvirem e compar�lharem ideias. A 
presidente da ACIAS, Francisca 
Rufino, par�cipou do encontro, 
acompanhada do diretor Paulo 
Takeyama, da assessora jurídica 
R e g i n a  S o u z a  Ve l o s o ,  e  d a s 
colaboradoras Ariane Souza, Adriele 
Mar�ns e Juliana Pimentel.  

Encontro: A presidente da ACIAS, Francisca Rufino, acompanhada da 
assessora jurídica, Regina Souza Veloso, e da colaboradora Neila 
Pranste�er, par�cipou de um encontro com o gerente da Associação 
Comercial de Sorocaba, Mário Marcos, e o diretor da FACESP, José Alberto 
Cépil (RA9-Sorocaba), para discussão de importantes assuntos de 
interesse dos comerciantes. 

Lançamento de livro: O evento de 
lançamento do livro “No Rastro da 
No�cia”, realizado pelo Rotary 
Moutonnée de Salto e a ONG Um 
Milhão de Amigos, com o apoio da 
ACIAS, ASSISA, OAB Salto e Itu, e Ass. 
Eng., Arq. e Agrônomos de Salto, 
trouxe o autor e renomado jornalista 
Roberto Cabrini até a cidade, para 
falar um pouco sobre sua trajetória 

profissional e de escrita dessa obra. Na ocasião, ele também, gen�lmente, 
autografou o livro de todos os presentes. “Essa publicação veio 
compar�lhar, com cada leitor, cada experiência marcante na minha 
carreira. Tudo isso contado em 10 histórias escolhidas por mim, durante 42 
anos de profissão”.

Summit Mulher Sicredi: A diretora 
Clodite Padovani par�cipou do 3º Summit 
Comitês Mulher – evento anual da Central 
Sicredi PR/SP/RJ, voltado a integrantes 
dos Comitês Mulher, dentre elas Clodite e 
também diretores e presidentes dessa 
Ins�tuição Financeira Coopera�va, com o 
obje�vo de inspirar, desconstruir estereó-
�pos e auxiliar no desenvolvimento de 
lideranças femininas.
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Boas	Vindas!
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, a relação dos mais novos associados!  (até o momento de fechamento desta edição)

Solivacc Ind. E Com. De Equipamento de Saneamento
Rua Batalha do Tuiu�, 1790 
Distrito Industrial – Salto/SP

Supermercado Mar�ns Carnes
Rua Campinas, 697 
Jd. da Cidade II – Salto/SP

Buffet Água na Boca D´Gust
Rua Machado de Assis, 176 
Jd. Três Marias – Salto/SP

Empório Homem
Rua Nove de Julho, 616
Centro – Salto/SP

Laerte Sonsin Junior
Rua Nove de Julho, 709 
Centro – Salto/SP

Marcenaria Infinita
Rua Manaus, 50
Jd. Paraíso – Salto/SP

Novo Mercado Mar�ns
Rua Campinas, 697 –
Jd. da Cidade II – Salto/SP

Savagin
Rua Vesúvio, 221 
Jd. São João – Salto/SP

SESC	Bertioga
Você sabia que, por meio de uma parceria 
especial, a Associação Comercial de Salto 
disponibiliza reservas para grupos interessados 
em visitar o SESC de Ber�oga e Caldas Novas?
Essa turma, por exemplo, se diver�u no SESC 
Ber�oga entre os dias 09 e 13 de Outubro. E você 
também pode fazer parte do próximo passeio! É 
só entrar em contato com a ACIAS pelo e-mail 
src@aciasalto.com.br ou telefone (11) 4602-
6767 e reservar sua vaga!

Crédito fotos: Divulgação






