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Que tal fechar 
o ano com um 

carro 0km?
Prestigie o 

comércio saltense 
e concorra a esse 
prêmio especial!
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Presidente Biênio 2017/2018
Sergio Tome

	 mês	 de	 Setembro	 começou	 com	 boas	 notıćias!	 Os	 ıńdices	 do	Ocomércio	 estão	 demonstrando	 melhora,	 com	 reação	 positiva	
mediante	toda	a	crise	que	já	enfrentamos.

	 Agora,	mais	do	que	nunca,	é	hora	de	aproveitarmos	esse	bom	perıódo	para	
focarmos	nossas	energias	em	nossos	clientes...ou	seja,	no	bom	atendimento	e	
em	iniciativas	que	atraiam	a	atenção	dos	mesmos.	Assim,	teremos	um	�inal	de	
ano	positivo	e	com	muitas	vendas!

	 Torna-se	fundamental,	então,	nos	prepararmos	para	as	últimas	principais	
datas	do	ano:	Dia	das	Crianças	e,	principalmente,	Natal.	E,	para	auxiliá-los,	a	
ACIAS	oferece	uma	série	de	recursos,	desde	cursos	gratuitos	com	o	SEBRAE	
(como	pode	ser	visto	na	pág.	10	desta	edição),	até	as	Campanhas	Promocionais,	
que	dão	a	chance	do	lojista	presentear	seus	clientes	com	prêmios	de	grande	
destaque,	como	o	carro	0	km,	que	será	sorteado.	

	 Vale	salientar,	ainda,	que	a	Associação,	mesmo	com	todo	cenário	difıćil	dos	
últimos	 meses,	 sempre	 manteve	 uma	 série	 de	 atividades	 e	 ações,	 visando	
oferecer	 oportunidades	 exclusivas,	 que	 auxiliassem	 o	 trabalho	 e	 a	 maior	
atratividade	dos	lojistas	saltenses.	Dentre	elas,	por	exemplo,	estão	a	Semana	do	
Comerciante,	 que	 trouxe,	 de	 forma	 totalmente	 gratuita,	 uma	 série	 de	
capacitações	para	empreendedores	de	diferentes	áreas	(pág.8),	e	o	Bota	Fora,	
que	proporcionou	um	diferencial	aos	estabelecimentos	participantes	(pág.13).	
Além	 disso,	 em	 breve	 a	 ACIAS	 apresentará	 uma	 nova	 ação	 focada	 no	
ACIASCARD,	com	novidades	que	terão	o	objetivo	principal	de	fortalecer	essa	
ferramenta	 inédita	 e,	 dessa	 forma,	 colaborar	 com	 o	 aquecimento	 da	 nossa	
cidade,	tanto	no	comércio,	como	na	indústria.

	 Fora	tudo	isso,	nossa	Associação	também	se	mantém	envolvida	em	outros	
assuntos	que	re�letem	diretamente	em	nosso	municıṕio	e,	por	consequência,	
em	 nossos	 empreendedores	 e	 moradores,	 como	 o	 Programa	 Vizinhança	
Solidária	(que	pode	ser	conferido	na	pág.	07	desta	edição),	e	as	ações	solidárias	
em	prol	do	Lar	Frederico	Ozanam	(divulgadas	na	pág.	14).	

	 Entendemos	que	esse	engajamento	todo,	da	ACIAS	com	a	sociedade	na	
qual	está	inserida	e,	acima	de	tudo,	entre	nós	comerciantes,	é	fundamental!!	Por	
isso,	repito	sempre	que	é	hora	de	nos	unirmos	mais....participarmos	mais.....nos	
engajarmos	 mais....Só	 assim	 teremos	 forças,	 diferencial	 no	 mercado	 e	
resultados	mais	positivos.	E� 	essa	união	que	faz	com	que	cada	ação	praticada	
tenha	 força	 e	 apresente	 resultados	 positivos....com	 que	 nosso	 comércio	 se	
destaque,	e	com	que	seja	visto	e	lembrado.	

Contamos	com	vocês!

Forte	abraço	a	todos!
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Campanh�

Dia dos Pais
om	 patrocı́nio	 das	 lojas	 Cris	 Bandeira	 e	 Timax,	 a	CCampanha	de	Dia	dos	Pais	da	ACIAS	foi	realizada	entre	
24	de	 Julho	e	13	de	Agosto,	e	além	de	movimentar	o	

comércio	 local	 nesse	 perı́odo,	 também	 presenteou	 diversos	
consumidores.

	 O	sorteio	�inal	aconteceu	na	sede	da	Associação,	e	contou	com	
a	participação	do	presidente	e	da	vice-presidente,	Sergio	Tome	e	
Schneyder	Bonafé	de	Barros,	e	dos	diretores	Ricardo	Leite	de	Barros,	
José	Carlos	Gentile,	Francisca	Ru�ino	Lima	e	Osvaldo	Padovani.

Os	sorteados	foram:

Letıćia	de	Camargo	Moura	•	Comprou	nas	Lojas	Vale	a	Pena

Ganhou	um	vale-compras	de	R$	500,00	

Marcia	Rolim	•	Comprou	na	Fábio	Calçados

Ganhou	um	vale-compras	de	R$	500,00	

Regiane	Ap.	da	Silva	•	Comprou	na	Niki	Cosméticos	

Ganhou	um	kit-presente	especial

	 	

Além	dos	nomes	acima,	a	vendedora	Kelly	Carolina	Sacconi,	da	loja	Niki	Cosméticos,	
que	preencheu	o	cupom	da	sorteada	Regiane,	também	ganhou	um	prêmio	de	R$	200,00

Sorteada	Regiane,	levou	para	casa	
diversos	prêmios	especiais

Vendedora	Kelly,	da	loja	Niki,	
também	foi	retirar	seu	prêmio

Crédito:	Divulgação

Crédito:	KR	Comunicação



Av. Dom Pedro II, 295 - Centro Salto

Tel.: 11 4028-1454

De	25	de	Setembro	
a	14	de	Outubro

*02	Vans	repletas	de	prêmios
*Vale	de	R$	200,00	para	a	vendedora	
que	preencher	o	cupom	do	
1º	consumidor	sorteado
*Grande	evento	na	Praça	XV,	
no	dia	11	de	Outubro

Lojista,	garanta	já	
sua	participação!	
Não	�ique	de	fora!!

Campanh�



Que	tal	fechar	o	ano,	ganhando	um	carro	0	km?
Então,	participe	da	Campanha	de	Natal	da	ACIAS	e	
concorra	a	esse	e	outros	prêmios.	Con�ira:

Início	da	Campanha:	21	de	Novembro/2017
Sorteio:	05	de	Janeiro/2018
1º	sorteado:	01	carro	Fiat	Mobi	0km

	A	ACIAS	fará	a	demonstração	do	prêmio,	
durante	um	des�ile	especial	que	ocorrerá	no	dia	
09	de	Dezembro,	pelas	principais	ruas	da	
cidade.

Comerciante,	não	perca	tempo!	
Faça	a	diferença	em	seus	negócios	e	
tenha	a	oportunidade	de	oferecer	a	

seus	clientes	um	presente	inesquecível!!

FOTO ILUSTRATIVA



Programa Vizinhança Solidária 
no comércio saltense

	 Mais	 uma	 etapa	 foi	 concluı́da	 rumo	 à	 implantação	 do	
Programa	Vizinhança	Solidária	(PVS),	direcionado	aos	estabeleci-
mentos	da	região	central	de	Salto.

	 Durante	um	encontro	realizado	na	ACIAS,	no	mês	de	Julho,	os	
comerciantes	presentes,	que	já	preencheram	a	�icha	de	inscrição	e	
passaram	 por	 um	 processo	 de	 veri�icação,	 receberam	 novas	
informações	 e	 sanaram	 dúvidas	 com	 o	 capitão	 da	 Polıćia	Militar	
(PM),	Rubens	Gomes	de	Oliveira.	Logo	após,	um	grupo	o�icial,	com	

cerca	 de	 80	 integrantes,	 foi	 criado	 no	WhatsApp,	 para	 facilitar	 a	
troca	de	informações,	o	agendamento	de	atividades	e	o	acompanha-
mento	 da	 PM.	 “A	 partir	 de	 agora	 nossas	 viaturas	 também	 farão	
visitas	periódicas	nos	comércios	cadastrados,	para	realizar	vistorias	
e	fornecer	orientações	prévias”,	disse	o	capitão	Rubens.	

	 A	reunião	contou	com	a	participação	do	presidente	da	ACIAS,	
Sergio	 Tome,	 e	 dos	 diretores	 Murilo	 Grivol,	 Clodite	 e	 Osvaldo	
Padovani,	Fábio	Santana	e	Margarete	Tome.

Participaçã�

Crédito:	KR	Comunicação

	 Cada	atividade	realizada	de	forma	permanente	pela	
ACIAS	 é	 planejada	 por	 um	 Grupo	 Técnico	 de	 Trabalho	
(GTT),	formado	por	diferentes	diretores,	pelo	presidente	
Sergio	Tome	e	por	colaboradores	da	Associação,	visando	a	
ampla	 participação,	 responsabilidade	 e	 valorização	 de	
todos.	Isso	ocorre	com	as	Campanhas	Promocionais,	os	
eventos	e	os	projetos,	o	ACIASCARD	e	também	a	comuni-
cação	o�icial,	representada	pelas	revistas	periódicas.

	 As	reuniões	do	GTT	de	comunicação,	por	exemplo,	
são	feitas	com	frequência	na	sede	da	ACIAS	(foto)	e,	na	
oportunidade,	 os	 integrantes	 relacionam	os	 assuntos	 a	
serem	 divulgados	 nas	 próximas	 edições,	 de�inem	
critérios	e	prazos,	e	acima	de	tudo	fortalecem	os	laços	de	
amizade!!	É	 um	 encontro	 repleto	 de	 aprendizado,	 bom-
humor	e	união!!

Trabalho e União Nos bas�dores.....

Crédito:	Divulgação



D�taqu�

Semana do Comerciante
	 Durante	cinco	dias	consecutivos,	dezenas	de	empreendedores	de	Salto	e	região	estiveram	reunidos	
em	 um	 dos	 eventos	mais	 importantes	 realizados	 pela	 Associação	 Comercial	 de	 Salto:	 a	 Semana	 do	
Comerciante.

	 Composta	 por	 palestras,	workshops	 e	 Rodada	 de	Negócios,	 a	 iniciativa	 possibilita	 uma	maior	
interação	entre	os	presentes,	bem	como	a	atualização	dos	mesmos	sobre	diferentes	temas	relacionados	
ao	universo	corporativo,	a	ampliação	do	networking	e	o	fechamento	de	novas	parcerias	e	trabalhos.

Con�ira,	a	seguir,	quais	foram	os	palestrantes,	os	temas	abordados	e	os	principais	momentos	dessa	Semana!

Dia	17/07	(segunda)	–	Dr.	Marcio	Pereira,	do	escritório	
PEREIRA	Consultoria	Jurıd́ ica	e	Advocacia,	sanou	dúvidas	
sobre	as	atuais	mudanças	relacionadas	ao	Direito	do	Trabalho,	
abordando	o	tema	“Reforma	com	ou	sem	reforma”

Dia	18/07	(terça)	-	Ronaldo	Caracciolo,	da	equipe	Hora	da	
Virada	BM	Coaching	e	Treinamentos,	explicou	o	conceito	e	
os	principais	benefıć ios	da	“Manufatura	Lean”

Dia	19/07	(quarta)	-	Denize	Scutieri,	do	Scutieri	&	Scutieri	
Escritório	Contábil,	falou	sobre	a	importância	do	
“Planejamento	Estratégico	Empresarial”

Dia	21/07	(sexta)	-	Bruno	Muronaga,	da	equipe	da	Hora	da	
Virada	-	BM	Coaching,	instigou	o	público	presente,	com	o	
tema	“Determine	seu	destino”

Crédito:	KR	Comunicação

“A	Semana	do	Comerciante	já	se	tornou	um	dos	eventos	mais	
importantes	da	ACIAS,	sendo	prestigiado	por	empreendedores	
de	Salto	e	região”



Conheça tudo o que temos à sua disposição:

• Cuidadores treinados e atuantes

• Cursos para cuidadores, acompanhantes hospitalares
 e alunos com deficiência

• Orientação pós-alta

Venha nos conhecer!

Crédito:	KR	Comunicação

Dia	20/07	(Quinta)
Rodada	de	Negócios:	
participantes	de	diferentes	
ramos	de	atuação	se	conheceram,	
interagiram,	trocaram	cartões	e	
�izeram	novos	negócios.	
O	novo	site	da	ACIAS,	que	
pode	ser	conferido	no	endereço

www.aciasalto.com.br
também	foi	apresentado	pela
empresa	Orion.



Agenda	sujeita	a	alterações.	

Entre	em	contato	com	o	PAE-Salto,	

por	intermédio	dos	e-mails	

darlei.pae@aciasalto.com.br	ou	

karen.pae@aciasalto.com.br	ou	

do	telefone	(11)	4602-6764,	

para	con�irmar	os	eventos,	obter	

mais	informações	e	realizar	as	inscrições.	

Se	preferir,	compareça	pessoalmente	à	sede	

da	ACIAS,	localizada	na	Rua	Nove	de	Julho,	

nº	403,	no	Centro	de	Salto.

Capacitaçã�

Missões	Empresariais
Julho:	Feira	Francal	2017	(calçados)

Julho:	Feira	Mega	Artesanal	2017	(artesanatos)

Setembro:	Feira	Beauty	Fair	2017	(beleza)

	

Curso,	Fórum,	Seminário		e	O�icinas
Junho:	O�icina	“Sei	Empreender”

Junho:	Curso	“Gestão	de	Pessoas”

Julho:	Fórum	“Dia	do	Crédito”

Agosto:	Seminário	“Inovar	para	crescer”

Setembro:	O�icinas	“Sei	Vender”	e	“Fluxo	de	Caixa”

Mensal	-	Atendimento	SEBRAE	Móvel

O	que	esperar	para	os	próximos	meses
Dia	04/10,	das	14h	às	17h,	na	ACIAS:	O�icina	“Sei	
Planejar”

Dia	04/10,	das	18h	às	21h,	na	ACIAS:	O�icina	“Sei	
formar	preços”

Dia	06/11,	das	18h	às	21h,	na	ACIAS:	O�icina	“Ganhe	
Mercado”	(com	foco	para	o	Natal)

Dia	23/11,	das	9h	às	12h,	na	ACIAS:	O�icina	“Come-
çar	Bem	–	Formalização”

Dia	 23/11,	 das	 10h	 às	 16h,	 em	 frente	 à	 Câmara	
Municipal	de	Salto:	Atendimento	do	SEBRAE	Móvel

e	acordo	com	o	SEBRAE,	“ao	desenvolver	e	participar	de	programas	de	capacitação	Dpro�issional,	a	empresa	bene�icia	seus	colaboradores	e	se	quali�ica	para	enfrentar	os	
desa�ios	do	mercado”.

	 Com	 esse	 objetivo,	 a	 ACIAS	 sedia	 periodicamente	 diversas	 atividades	 promovidas	 por	
intermédio	do	PAE	(Posto	SEBRAE	de	Atendimento	ao	Empreendedor)	de	Salto.

	 Esse	é	um	dos	grandes	diferenciais	que	os	empresário	locais	possuem,	pois	os	mesmos	não	
precisam	se	deslocar	até	outras	cidades	para	receber	orientações,	sanar	dúvidas,	participar	de	
Missões	Empresariais	a	feiras	de	negócios,	bem	como	de	formações	sobre	importantes	e	diferen-
tes	temas.	E	isso	faz	toda	a	diferença!!

Confira algumas das a�vidades realizadas nos úl�mos meses





O	 Projeto	 de	 Lei	 que	 tratava	 da	 reforma	 trabalhista,	 foi	 aprovado	 pelo	
Congresso	e	 sancionado	pelo	Presidente	da	República	em	13	de	 julho	de	
2.017,	data	que	foi	publicada	no	Diário	O�icial	da	União,	a	Lei	13.467/17,	que	
altera	a	Consolidação	das	Leis	do	Trabalho.	Dentre	as	diversas	alterações,	
destacam-se	 alguns	 impactos	 das	 obrigações	 trabalhistas,	 nas	 relações	
empresariais,	conforme	a	seguir	abordado.

P:	A	Lei	13.467/17	já	se	encontra	em	vigor?

R:	O	perıódo	de	vacatio	legis	da	referida	Lei	é	de	120	(cento	e	vinte)	dias	a	
contar	de	sua	publicação	no	Diário	O�icial	da	União,	ocorrida	em	13	de	julho	
de	2.017.	Dessa	forma,	a	nova	lei	somente	entrará	em	vigor	na	data	de	13	de	
novembro	de	2.017.

P:	Com	relação	às	relações	empresariais,	na	nova	Lei,	quais	os	limites	da	
responsabilidade	 do	 sócio	 retirante	 da	 sociedade	 empresária	
relativamente	às	obrigações	trabalhistas?

R:	A	partir	da	vigência	da	nova	Lei,	a	responsabilidade	do	sócio	retirante	da	
empresa,	 no	 que	 se	 refere	 ao	 perıódo	 que	 permaneceu	 como	 sócio,	 será	
subsidiária	 e	 limitada	 a	 ações	 ajuizadas	 até	 2	 aos	 após	 a	 averbação	 da	
alteração	do	contrato	social.	No	entanto,	caso	comprovada	eventual	fraude	
na	alteração	societária	em	prejuıźo	do	empregado,	a	responsabilidade	será	
solidária	entre	os	sócios	atuais	e	retirantes.

P:	Qual	é	a	diferença	entre	responsabilidade	subsidiária	e	solidária?

R:	 Subsidiária	 signi�ica	 que	 a	 responsabilidade	 observa	 uma	 ordem	 de	
sucessão/preferência,	 ou	 seja,	 primeiro	 reponde	 a	 empresa	 devedora,	
depois	 os	 atuais	 sócios	 e	 por	 último	 os	 sócios	 retirantes.	 No	 caso	 de	
responsabilidade	solidária	todos	respondem	em	conjunto	pelas	obrigações	
trabalhistas,	não	havendo	ordem	de	preferência.

P:	Quais	as	alterações	da	nova	Lei,	relativas	às	obrigações	trabalhistas	
para	o	caso	de	sucessão	de	empresas	ou	empregadores?

R:	A	Lei	13.467/17	regulamenta	que	a	responsabilidade	pelas	obrigações	
decorrentes	 do	 contrato	 de	 trabalho	 é	 única	 e	 exclusiva	 da	 empresa	
sucessora,	mesmo	que	tenham	sido	contraıd́as	à	época	da	empresa	sucedida,	
sem	possibilidade	de	responsabilização	desta	última.	Conforme	salientado	
acima,	somente	se	aplica	a	responsabilidade	solidária	da	empresa	sucedida	
com	a	 sucessora,	 quando	 �icar	 comprovada	 a	 fraude	na	 transferência	 em	
prejuıźo	dos	empregados.

P:	 E	 no	 caso	 de	 reconhecimento	 de	 grupo	 econômico	 de	 empresas	
(quando	 uma	 pessoa	 é	 sócia	 de	 mais	 de	 uma	 empresa)	 como	 vem	
abordado	na	nova	Lei?

R:	Com	a	entrada	em	vigor	da	nova	Lei,	não	será	mais	reconhecido	o	grupo	
econômico	 de	 empresas	 pelo	 simples	 fato	 de	 estas	 possuıŕem	 em	 seus	
contratos	identidade	de	sócios.	Diferentemente	da	legislação	atual,	a	nova	
Lei	13.467/17	não	deixa	dúvidas	que	o	fato	de	uma	pessoa	ser	sócia	de	uma	
ou	mais	empresas,	não	con�igura	a	existência	de	grupo	econômico,	sendo	
necessário	 para	 tanto,	 a	 demonstração,	 integração	 e	 comunhão	 dos	
interesses	e	a	atuação	conjunta	das	empresas	integrantes.		

Lei 13.467/17 e as 
Relações Empresariais

comercial@aciasalto.com.br

ANUNCIE
AQUI!
Seu cliente acaba de ler isso também!



4º Bota-Fora 
do comércio saltense

Fotos	Crédito:	KR	Comunicação

	Dentre	 as	 inúmeras	 ações	 colocadas	 em	prática	 pela	
ACIAS,	com	o	intuito	de	aumentar	ainda	mais	a	atratividade	
do	comércio	local,	está	o	Bota-Fora,	que	nesse	ano	chegou	à	
4ª	edição.

	Realizada	 entre	 os	 dias	 01	 e	 09	 de	 Setembro,	 tal	
iniciativa	ofereceu	oportunidades	exclusivas	de	compra,	com	
descontos	reais	e	diferenciados,	e	contou	com	a	participação	
de	lojistas	de	diferentes	segmentos.	Con�ira!

Acontec�



Cooperaçã�

	 também	 em	 prol	 do	 Lar	 Frederico	 Ozanam	 que	 a	

E� ACIAS	realiza	o	“Adote	um	Idoso”	-	projeto	responsável	
pela	doação	mensal	de	leite	aos	abrigados	da	entidade.

	 Por	 conta	 dessa	 iniciativa	 a	 Associação	 foi	 selecionada	
como	uma	 das	 integrantes	 do	 Selo	 Social	 do	 Instituto	Abaçaı,́	
exercendo,	inclusive,	o	papel	de	an�itriã	do	mesmo,	nesse	ano,	em	
Salto.	 A	 partir	 de	 então,	 é	 convidada	 também	 a	 participar	 de	
diversas	 atividades	 e	 capacitações,	 como	 o	 Encontro	 de	
Protagonismo	Social,	realizado	no	mês	de	Agosto,	o	qual	contou	
com	a	presença	do	diretor,	Adriano	Gianotto,	e	teve	o	principal	
objetivo	de	fazer	com	que	os	envolvidos	se	sentissem	agentes	da	
transformação	social,	unindo	esforços	para	uma	cidade	cada	vez	
melhor.	

	 Pelo	segundo	ano	consecutivo,	a	ACIAS	promoveu	o	“Arraiá	do	
Lar	Frederico	Ozanam”.	O	evento,	que	ocorreu	no	mês	de	Julho,	contou	
com	 várias	 atrações,	 como	 barracas,	 música,	 fogueira	 e	 sorteio	 de	
brindes	pela	tradicional	roleta,	a	qual	foi	comandada	durante	toda	a	
noite	por	funcionários	e	pelo	presidente	da	Associação,	Sergio	Tome.	A	
festa	 também	 foi	 prestigiada	 pela	 vice-presidente	 da	 ACIAS,	
Schneyder	Bonafé	de	Barros,	e	por	diversos	diretores.	

	 Embora	a	entrada	para	o	Arraiá	 tenha	sido	gratuita,	o	público	
presente	colaborou	com	o	abrigo,	fazendo	a	doação	de	01	litro	de	leite	
por	 famıĺia.	 Toda	 essa	 arrecadação	 e	 faturamento	do	 evento	 foram	
destinados	ao	Lar.

Arraiá no Lar

Selo Social
Crédito:	KR	Comunicação

Crédito:	Divulgação





Atuaçã�

Pontos comerciais que 
disponibilizam Zona Azul
	 O	sistema	de	Zona	Azul,	existente	há	anos	em	Salto,	foi	modi�icado	recentemente.	Para	adquirir	os	
cartões,	os	motoristas	precisam	agora	se	dirigir	a	um	dos	pontos	comerciais	de	venda,	espalhados	pela	
região	central	da	cidade.	

	 	Com	o	intuito	de	divulgar,	então,	tais	estabelecimentos,	a	ACIAS	os	relaciona	abaixo	e	esclarece	
também	 que	 os	 comerciantes	 interessantes	 em	 fazer	 parte	 dessa	 listagem	 devem	 comparecer	 ao	
Departamento	Municipal	de	Trânsito,	localizado	no	Atende	Fácil,	a	�im	de	o�icializar	a	solicitação:

Rua	Prudente	de	Moraes
-	Transa	Som,	nº	129

-	Bazar	Leve	e	Brinque,	nº	287
-	Bar	do	Pelé,	nº	358

Rua	Nove	de	Julho
-	Niki	Cosméticos,	nº	05
-	Ouro	&	Prata,	nº	65
-	Eletromendes,	nº	99

-	Presentinhos	Salto,	nº	101
-	Tropical	Calçados,	nº	229
-	Fábio	Calçados,	nº	283
-	Azul	Calçados,	nº	290

-	Cabine	Posto	1	(em	frente	a	Drogasil)
-	ACIAS	(Associação	Comercial),	nº	403

-	Lojas	Bueno,	nº	533
-	Flox	Floricultura,	nº	606

-	Baratudo,	nº	727

Rua	Monsenhor	Couto
-	Casa	do	Pastel,	nº	270

-	Loja	e	Confecção	Fran,	nº	401
-	Niki	Restaurante,	nº	433
-	Espaço	Doce	Café,	nº	566

Rua	Dr.	Barros	Junior
-	Bazar	Pena	Branca,	nº	332
-	Papelaria	Padovani,	nº	335

-	Ilê	Axé	Odara,	nº	373
-	Banca	(esquina	Rua	Nove	de	Julho)

-	Papelaria	Barros	Junior
-	Livraria	O	Baú,	nº	671

Rua	Rui	Barbosa
-	Banca	de	Jornal	(esquina	Rua	Prudente	de	Moraes)

-	Azul	Calçados,	nº	290
-	JPO	Papelaria,	nº	380
-	Bazar	Silva,	nº	410
-	Cherry,	nº	425

Av.	Dom	Pedro	II
-	Banca	da	Rita	(em	frente	a	Wizard)

-	RG	Sportswear,	nº	379
-	Maxilens,	nº	372

-	Visual	Móveis,	nº	440
-	Passo	a	Passo,	nº	531
-	Pharmaderma,	nº	552

-	Piloto	Salgados	e	Doces,	nº	673
-	Malharia	Selma,	nºs	903/907

-	Banca	Praça	XV	

Rua	23	de	Maio
-	Cre�in,	nº	420

-	Schoba	Presentes,	nº	657

Rua	Rio	Branco
-	Disney	Presentes,	nº	618
-	Loja	Ponto	a	Ponto,	nº	643

-	Loja	Campos,	nº	668

	Departamento	de	Trânsito:	
Rua	José	Revel,	270	-	Centro

Quem ganha é você... 
é o comércio saltense...

somos todos nós!



Confira a relação de novos ASSOCIADOS da ACIASALTO!
Período:	Junho	a	Agosto	de	2017

Balieiro Modas
Av. Cásper Líbero, 953

Jd. Santa Cruz – Salto/SP

DRJ Express
Avenida dos Migrantes, 786

Jd. das Nações - Salto/SP

Agilimp
Rua Brasil, 169 - Vila Romão

Salto/SP

Droga Líder
Rua Russia, 835

Jd. Planalto – Salto/SP

Eclipse Empreendimentos
Rua Fenix, 995

Cond. Haras São Luiz
Salto/SP

Instituto Ilimite
Av. dos Migrantes, 816

Sala 38
Jd. das Nações – Salto/SP

Marcio Pereira da Silva
Rua Prudente de Moraes, 686

Centro – Salto/SP

Metalcoop
Praça Álvaro Guião, 233

Estação – Salto/SP

MS Ar Cond. e Refrigeração
Rua Bom Pastor, 379

Vila Henrique
Salto/SP

Droga Leão Praça XV
Av. Dom Pedro II, 935

Centro – Salto/SP

Escola Abil Salto
Rua Dr. Barros Junior, 531

Centro – Salto/SP

Evolute – Itu
Alameda Barão do Rio Branco, 65

Centro - Itu/SP

Jponto Descartáveis
Av. José Maria Marques 

de Oliveira, 1147
Jd. São João - Salto/SP

Legu Calçados e 
Acessórios Multimarcas

Rua São Lucas, 78 
Jd. São Judas Tadeu - Salto/SP

Mais Barato
Rua Floriano Peixoto, 2770
Jd. das Nações - Salto/SP

Nelson Yamamoto
Rua 9 de Julho, 896 – Sala 4

Centro – Salto/SP

Pista Dupla Sinalização 
Eireli – ME

Rua Osvaldo de S. Aguirre, 679 
Jd. Santa Terezinha - Salto/SP

Rando Equip. Esportivos
Rua Estado de Santa Catarina, 27

Recanto do Guaraú – Salto/SP

Ruah Digital Print
Rua Quintino Bocaiuva, 104

Vila Nova - Salto/SP

VI Cerqueira Calçados
Av. Dom Pedro II, 301

5º Andar - Sala 56
Centro – Salto/SP

ASSOCIE-SE 
VOCÊ TAMBÉM!

Ligue e saiba mais: 

(11) 4602-6767

Associad�



Porque fazer parte a Associação Comercial de Salto
	 Em	toda	edição,	a	ACIAS	traz	o	depoimento	de	comerciantes	e	pro�issionais	liberais	sobre	as	vantagens	em	serem	
associados.

	 Se	você	ainda	não	faz	parte	desse	grupo,	venha	também	e	desfrute	de	inúmeros	benefıćios,	que	farão	a	diferença	
para	o	seu	negócio.	Con�ira!

Fotos:	KR	Comunicação

“A	Legu	oferece	calçados	femininos,	masculinos	e	infantis,	atendendo	a	
toda	 famı́lia,	 bem	 como	 acessórios	 diversos,	 sempre	 trazendo	 as	
últimas	 tendências	 da	 moda.	 Possui	 também	 preços	 acessıv́eis,	
facilidade	 de	 pagamento	 e	 ótimo	 atendimento!	 A	 loja	 faz	 parte	 da	
ACIAS	desde	sua	inauguração,	em	Julho	de	2013,	quando	era	adminis-
trada	por	outro	proprietário.	Assumi	a	direção	da	mesma	em	Maio	
desse	ano	e,	mesmo	em	pouco	tempo,	já	posso	a�irmar	que	os	serviços	
oferecidos	pela	Associação	nos	auxiliam	a	divulgar	melhor	o	nosso	
negócio,	ter	mais	credibilidade	no	mercado	e	ser	mais	atrativo,	quando	
participamos,	por	exemplo,	das	 campanhas	promocionais.	Por	 isso,	
recomendo,	com	toda	certeza,	que	todos	os	comerciantes,	saltenses	
façam	 parte	 dessa	 entidade,	 pois	 acredito	 que	 é	 essencial	 termos	
con�iança	naqueles	que	nos	ajudam	a	crescer	cada	vez	mais!”	-	Maxwell	
Candido	/	Sócio-Proprietário

“Fundamos	a	Mamaroneck	Arte	Fotográ�ica,	cujo	nome	fantasia,	
conhecido	por	todos,	é	Boschilha	Imagens,	em	Dezembro	de	1986,	
e	 aproximadamente	 nove	 anos	 depois,	 em	1995,	 nos	 unimos	 à	
ACIAS,	por	acreditarmos	que	um	comércio	forte	só	é	conquistado	
por	 meio	 de	 uma	 associação	 engajada	 e	 representativa,	 que	
também	 esteja	 envolvida	 em	 importantes	 ações	 sociais.	 Nosso	
trabalho	 principal	 são	 os	 serviços	 fotográ�icos	 em	 casamentos,	
bodas,	 aniversários,	 batizados	 e	 demais	 eventos	 sociais,	 bem	
como	fotos	corporativas,	aéreas	e	para	documentos.	Realizamos	
também	 consultorias	 e	 cursos	 na	 área,	 e	 fazemos,	 em	 nosso	
estúdio,	o	acompanhamento	de	gestantes,	bebês,	newborn,	fotos	
de	adultos	e	famıĺias.	Além	disso,	em	nossa	loja,	revelamos	fotos	na	
hora	 e	 oferecemos	 produtos	 diversos,	 a	 pronta	 entrega,	 como	
álbuns,	 quadros,	 pilhas	 e	 baterias”	 -	 Marco	 A.	 Boschiggia	 /	
Proprietário

Crédito:	KR	Comunicação

Crédito:	Divulgação
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BGS	-	Brasil	Game	Show	2017

BGS	-	Brasil	Game	Show	2017
Maior	Feira	e	Conferência	de	Jogos	
Eletrônicos	da	América	Latina

De	11	a	15	de	Outubro
Expo	Center	Norte/SP

www.brasilgameshow.com.br

Expomusic Lighting	Week	Brasil

Feira	da	iluminação	pro�issional
De	04	a	06	de	Outubro

Anhembi/SP
www.lwbr.com.br

6º	Condomínio	Show	

e	Feira	da	Construção

50ª	FIT	0/16

De	09	a	11	de	Novembro
Centro	de	Eventos	do	Ribeirão	
Shopping	-	Ribeirão	Preto/SP

www.portaldoscondominiosbrasil.com

Evento	do	setor	infantil	
De	28	de	Nov.	a	03	de	Dez.

Center	Norte/SP
feiradobebe.com.br/centernorte

Maratona	Valor	PME

Líderes	dividindo	experiências	para	
inspirar	seu	sucesso
Dia	17	de	Outubro
Expo	Center	Norte

http://www.valor.com.br/seminarios/
maratonavalorpme2017_6

5ª	Feira	de	Inovação	

do	Mundo	Animal

Produtos	e	serviços	voltados	para	
animais	de	estimação

De	17	a	19	de	Novembro
São	José	dos	Campos	-	SP	

www.petfair.net.br

Expo	Noivas	&	Festas	2017

De	12	a	
15	de	Outubro

Expo	Center	Norte/SP
www.exponoivas.com.br

14º	Salão	Duas	Rodas

Calendário de Feiras 2017

De	14	a	
19	de	Novembro
São	Paulo	Expo

www.salaoduasrodas.com.br

agende-se
O	Baile	anual	da	ACIAS	já	está	com	data	de�inida.

Vamos	comemorar	juntos	os	53	anos	da	nossa	Associação!
Adquira	seu	convite,	pelo	telefone	(11)	4602-6767	

ou	e-mail	comercial@aciasalto.com.br	
Ficaremos	muito	felizes	com	sua	presença!

Data:	25	de	Novembro	de	2017
Local:	Ideal	Lounge
Banda:	Banda	Help

Buffet:	Daud's

www.aciasalto.com.brw
ww

acias.saltof

Calendári�

De	04	a	
08	de	Outubro
Anhembi/SP

www.expomusic.com.br/2017




