
 

MÊS DE VITÓRIA – JULHO DE 2021 COMERCIANTE ILHENSE 

 

HOJE a ACEIS quer dar início às homenagens ao COMERCIANTE 

ILHENSE. Não quer apenas parabenizar o comerciante, mas também 

agradecer a cada profissional do comércio local por sua inegável 

importância dentro do processo de desenvolvimento econômico de Ilha 

Solteira. Nesse sentido, muito mais do que realizar negócios, o comerciante 

é um agente de transformação, peça fundamental de inegável importância 

para que as empresas possam empreender e fazer a economia girar. 

No Brasil, ser um comerciante não é somente se preocupar em comprar e 

revender mercadorias, mas sim lutar diariamente para permanecer no 

mercado competitivo, pois só atinge o sucesso quem se prepara todos os 

dias para fazer o melhor acontecer. 

Os comerciantes geram empregos e renda na cidade, vencendo as 

dificuldades dia a dia e atendendo com um sorriso no rosto àqueles que os 

visitam, por esse e por vários outros motivos, merecem todas as 

homenagens. 

A ACEIS quer registrar este mês como um mês de VITÓRIA a todos que 

estão de pé no caminho desta atividade, pois este ano não foi fácil, muita 

resiliência e persistência do comerciante foram percebidas em cada 

relacionamento. Muitos pensaram que tudo ia piorar e se desfazer, mas 

não foi isso que aconteceu, alguns ficaram pelo caminho, mas muitos estão 

fortalecidos e mais experientes e inovadores, traçando metas para 

VENCER. 

A ACEIS parabeniza a todos os comerciantes e deseja muita prosperidade 

e sucesso em cada movimento em direção aos planos traçados e projetos 

ampliados. O seu comprometimento, esforço e dedicação faz parte do 

SUCESSO da cidade de Ilha Solteira. 

Nos colocamos à disposição para colaborar no que for sempre possível. 

  



 
”DIA DO COMERCIANTE” 
Por: Geraldo Dias 
 

Quando saímos de casa para fazermos compras ou para buscarmos qualquer prestação de serviço, sempre 

procuramos o comércio que melhor nos convêm. Seja por preferência de preços, pela qualidade do produto ou 

serviço.  

Agora, uma coisa que dificilmente fazemos é nos dar conta de como é a rotina de quem está ali atrás do balcão. Na 

maioria das vezes damos pouca ou nenhuma atenção a esse profissional. Geralmente temos ali uma breve 

convivência mercantil e vamos embora.  

O que não sabemos, é o quanto é difícil a vida do 

comerciante. Trabalho duro, carga horária extenuante e 

metas a serem atingidas são apenas alguns dos desafios de 

quem escolheu esta profissão.  

Coragem, criatividade e inovação são algumas das 

qualidades que formam o profissional que enfrenta as 

inúmeras exigências do consumidor todos os dias.  

Diz um ditado que, todo mundo é para o comércio. Mas o 

comércio não é para todo mundo.  

E é a este profissional tão importante que a ACEIS - Associação Comercial e Empresarial de Ilha Solteira - 

respeitosamente presta suas homenagens nesse dia 16 de julho, Dia do Comerciante. Data destinada a homenagear 

todos os profissionais que trabalham na área do comércio. 

O Dia do Comerciante surgiu a partir da data de nascimento de José Maria da Silva Lisboa, mais conhecido por 

Visconde de Cairu, o Patrono do Comércio Brasileiro. 

O Visconde de Cairu foi o responsável pela criação das primeiras leis que beneficiariam o comércio no Brasil, que 

antes era totalmente dependente de Portugal. 

De acordo com dados atualizados da FACESP - Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo – o 

número de empresas comerciais abertas atualmente em Ilha Solteira somam 1.387 lojas. Já a média de profissionais 

da área gira em torno de cinco mil comerciantes. Com isso pode-se dizer que o setor é um dos responsáveis por 

grande parcela da movimentação econômica da cidade.  

A todos esses batalhadores anônimos e algumas vezes invisíveis, a ACEIS deseja bons negócios e grandes lucros. Que 

continuem trabalhando intensamente, pois vida de comerciante, realmente não é fácil.  

 

Feliz Dia do Comerciante 

  



 
Dia do Comerciante: “Dias de Luta, Dias de Glórias” 

Por: Geraldo Dias 

 

Criado há 67 anos, o dia 16 de julho - Dia do Comerciante - é a data destinada a homenagear todos os profissionais 

que trabalham na área do comércio. Porém, sabemos, nos últimos dois anos, infelizmente, não tivemos muito o que 

comemorar.  

Diante da pandemia que se abateu em todo o mundo, um cenário de insegurança se instalou, comprometendo 

principalmente as atividades comerciais. Apesar de um pouco mais amena, a situação ainda requer o máximo de 

controle possível. Considerando que depois da crise novos desafios devem surgir.  

Contudo, com os anos de experiencia, sabemos que esse também pode ser o lado positivo disso tudo. Afinal, são nas 

adversidades onde mais crescemos. E não será diferente dessa vez.  

De acordo com estatísticas de institutos de ciência e desenvolvimento, a humanidade evoluiu tecnologicamente uma 

década em apenas dois anos.  

Hoje lidamos com termos que há pouco tempo desconhecíamos como: drive-thru, on-line, remoto, home office, live, 

conferências virtuais, etc....E é por esse ponto de vista que a ACEIS -Associação Comercial e Empresarial de Ilha 

Solteira - acha por bem abordar o problema. Pelo lado positivo. 

Tanto que por ocasião da data comemorativa do Dia do Comerciante a diretoria da ACEIS decidiu por brindar 

simbolicamente com seus associados todos os avanços alcançados até aqui.  

No último dia 16/07 todos os nossos cerca de 400 associados receberam como lembrança uma singela garrafa de 

vinho e parte de um bolo de aniversário.  

Com esse gesto desejamos transmitir a todos os comerciantes de nossa querida Ilha Solteira a seguinte mensagem. 

“Não valorize momentos negativos, substitua por coisas que causem alegria”. 

Novas comemorações hão de vir, e as lembranças passadas só servirão de lições para entendermos que não importa 

o tamanho da dificuldade, devemos andar sempre em frente, mas sem deixar de olhar para o que acontece à nossa 

volta. 

 

A todos os guerreiros e guerreiras comerciantes da nossa cidade a ACEIS deseja-lhes, hoje e sempre, um próspero 

e alegre ... “Dia do Comerciante”. 

 

  



 

 

O mês de JULHO na ACEIS 
Por: Eliana Luiza 
 
 

Neste mês de JULHO, a 

Associação Comercial e 

Empresarial de Ilha Solteira – 

ACEIS completa 50 anos de 

atividades. A primeira gestão teve 

início em julho de 1971, sob a 

presidência de Wilson Yarid, com 

a necessidade de aglutinar o segmento de comércio em prol do desenvolvimento local. A partir de então a 

entidade vem lutando frente a várias adversidades. 

Quando se fala “lutando” rapidamente sobre muitos passa a ideia de brigas e discussões 

incessantes, porém não utilizamos este termo aqui para que se tenham esta impressão, mas sim saibam 

que as lutas enfrentadas pela entidade foram através do acompanhamento de acontecimentos que 

poderiam interferir no segmento. Longos diálogos com empresários experientes e administração pública, 

vivências empresariais diversas e muita sabedoria foram e são dispensadas a ACEIS. 

Um exemplo desta luta foi na emancipação da cidade, quando vários membros da entidade se 

juntam, tais como Alcides de Aquino Garcia, Adilson Florentino Nascimento, Francisco Albano Gomes, 

entre outros e dão inicio a discussão desta possibilidade para o desenvolvimento e crescimento da cidade. 

E no dia 30 de dezembro de 1991, constitui-se o ponto final, por meio do Decreto Lei Estadual nº. 7664, o 

Governador Dr. Luiz Antônio Fleury Filho torna Ilha Solteira um município. 

Na ACEIS, foram realizadas 24 eleições e já se passaram 23 presidentes, sendo a atual presidenta 

a senhora Ana Paula Lucatto Kfouri, proprietária da boutique Ana Paula Confecções, que em seu segundo 

mandato – 2021/ 2023 comemora os 50 anos da entidade brindar com 300 associados através de um 

presente encaminhado aos mesmos no dia do comerciante – 16 de JULHO – que também é comemorado 

neste mês. 

Entre empresas 

associadas e não associadas, 

tem-se na cidade 

aproximadamente 1300 

empresas em vários 

segmentos, entre eles, 

confecção, calçados, serviços 

especializados, materiais de 

construção, usina e outros. 

Destes 1300, um terço está associado a esta entidade, gerando mais de 4000 mil empregos que 

participam ativamente do PIB da cidade.  



Tem-se um Shopping Center e dois mini shoppings na cidade, com mais de 80% das lojas 

associadas a ACEIS, dois cinemas também parceiros de estrada. A entidade apoia o empreendedor 

sempre que possível através de cadastros simplificados para MEI, cursos em parceria com o SEBRAE, 

SENAC e SENAI, hoje são 70 empresas de classificação MEI associadas a esta associação. 

A ACEIS é filiada a FACESP, Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo, o 

que possibilita unir forças para melhorar a cada dia o atendimento aos associados buscando inovações e 

aprimoramento  nos serviços que oferece. 

É de suma importância que as empresas locais cresçam, pois todos ganham. As inovações que 

estão sendo necessárias e realizadas possuem objetivo de transformar Ilha Solteira em uma unidade de 

compras, dentro da estância turística de Ilha Solteira, encorajando a abertura de novas empresas, gerando 

empregos e colaborando com o desenvolvimento da cidade. 

Atualmente, a entidade representa de forma legítima a classe empresarial junto aos poderes 

públicos. Entre as parcerias, estão a Prefeitura Municipal, SEBRAE, SENAC, SENAI e FACESP. Essa 

legitimidade proporciona à entidade o exercício da responsabilidade social, atuando em benefício da 

população em geral e principalmente oferecendo relevantes serviços e convênios a seus associados.  

A ACEIS tem ainda representação em vários conselhos municipais e está sempre apoiando 

iniciativas e campanhas de cunho social ou voltadas ao desenvolvimento ilheense. 

Por isso e por vários outros motivos a ACEIS agradece a todos os associados e aos parceiros pela 

caminhada brindando o cinquentenário com muita paz e esperança de que dias melhores estão por vir e 

JUNTOS SOMOS MAIS FORTES. 

Chamamos a todas as empresas, de autônomos as usinas para fazerem parte desta associação 

para que juntos possamos traçar o destino desta bela estância turística, Ilha Solteira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ENCONTRO COM VICE GOVERNADOR DE SP – 23 julho 2021 

 

A presidente da ACEIS, Ana Paula Lucatto Kfouri, juntamente com o Vice Indalécio Adriano Lima, nesta 

sexta-feira (23/07), se encontrou com o Vice Governador do estado Rodrigo Garcia com o objetivo de 

alinhar com o estado incentivos e planos para o setor empresarial da cidade. O Vice Governador, abordou, 

entre outros temas, a importância do fortalecimento do setor empresarial, a implementação de planos de 

incentivo e fortalecimento das empresas do  interior de São Paulo. Destacou a inda que as Associações 

Comerciais possuem um papel de grande importância para efetivação destes planos, pois são os porta-

vozes dos empreendedores e possuem o DNA voltado para o setor comercial. 

 A presidente da Associação Comercial ressaltou que é de extrema importância pensar em soluções para 

recuperar as empresas do setor de comércio e serviços, pois os ventos estão mudando e este abre e 

fecha do comércio, devido a pandemia, prejudicou demais os empresários que estão c om muita 

dificuldade em recomeçar as atividades normais. Ela ainda destaca a necessidade de crédito com juros 

adequados e garanti, para que possam existir novos investimentos e tudo começar a rodar novamente. 

O Vice Governador afirma que as iniciativas já estão em andamento e que em breve estaram sendo 

apresentadas, pois o governo do estado de São Paulo está se empenhando para resolver os problemas de 

forma a incentivar o empresariado, pois entende bem o que todos estão passando neste período. 

 

 

  



DIRETORIA ACEIS – 2021/ 2023 

 

DIRETORIA EXECUTIVA 

Presidente ANA PAULA LUCATTO KFOURI - ANA PAULA CONFECÇÕES 

Vice-Presidente INDALECIO ADRIANO LIMA - GOOD NET INTERNET 

1º. Secretário LIZIANE ARAÚJO GOMES - JUMARA MÓVEIS 

2º. Secretário KARINE FAZANHA ZAGATO LOURENO - BENDITA 

1º. Tesoureiro ARIOVALDO DE PÁDUA LEMOS - NEP OBJETIVO 

2º. Tesoureiro MARIA HELENA STÁBILE - CENTRO ÓTICO 

 
 

CONSELHEIROS 

ADILSON FLORIANO BENÁ JUNIOR - ESCRITÓRIO PRÓ-CONTÁBIL 

ANTONIO CARLOS FUZETTO - ESCRITORIO CONTABIL TONINHO 

BENILSON LEONEL - FOTO E VIDEO COLOR BENILSON 

DARLEY BARROS JÚNIOR - AUTONÔMO 

FATIMA APARECIDA DE SOUZA - PERFIL MODAS 

FRANCIONETE GOMES BEZERRA DE LIMA - PASSATEMPO GASTRO BAR 

GILSA FERREIRA DE MORAES - MERCEARIA ILHA SOLTEIRA 

ISMAR BRITO CARDOSO - BRITO'S CENTER 

JOAO CARLOS CIRINO DOS SANTOS - KASANOVA CAR CENTER 

JOAQUIM CARLOS CARDOSO - CASA DAS MOLDURAS E VIDROS 

JOSÉ CÂNDIDO PEREIRA - SOLUÇÃO ON LINE 

JOSE DA SILVA PINTO - JOSIPI AGROPECUARIA 

LUIZ CARLOS NASCIMENTO DA SILVA - MAX MAGAZINE 

MARCELO A. LUCHETTA - ORGANIZAÇÃO FUNERÁRIA 

MARIA HELENA A. TRINDADE - SHALUA MODAS 

MARIA IRACILDA OLIVEIRA - ACALANTO ACESSORIOS EM COURO 

MAURICIO NUNES DE LIMA - BM TEM 

NILTON MARQUES FILHO - SICREDI ALTA NOROESTE ILHA SOLTEIRA 

PAMELA DE OLIVEIRA NERI - QUIMIDET 

REGIS WILLIAM DE LIMA CAVASSANO - ILHA TINTAS 

 

  



EQUIPE ADMINISTRATIVA DA ACEIS: 

 

 

Auxiliar de Escritório - Bruno dos Santos de Freitas 

Atividades:  

 

Assistente Financeiro - Aline Priscila Fracarolli Nicomedio 

Atividades: 

 

Auxiliar de Marketing - Poliana Ferreira Linhares dos Santos 

Atividades: 

 

Executivo de vendas - Eliana Luiza Dias 

Atividades: 

 

 

 


