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Campanha de Natal
Ainda dá tempo de ganhar 
um carro 0km...Participe da 

Campanha de Natal e concorra 
a esse prêmio especial! 

Há mais de 05 décadas
Com 53 anos Associação 
coleciona conquistas e 

forte atuação em prol do 
comércio saltense

53 anos 53 anos 53 anos 



Presidente Biênio 2017/2018
Sergio Tome

star	à	frente	da	Associação,	para	mim,	é	uma	imensa	alegria	e	também	um	Egrande	 desa�io,	 que	 só	 pode	 ser	 enfrentado	 ao	 lado	 das	 pessoas	 que	
dividem	 esse	 dia-a-dia	 comigo....então,	 quero	 começar	 esse	 Editorial	

agradecendo	muito	a	cada	uma	delas!

Recentemente	tivemos	uma	grande	noite	de	festa,	comemorando	os	53	anos	da	
nossa	Associação.	A	ocasião	também	foi	mais	uma	oportunidade	para	ressaltarmos	a	
importância	do	trabalho	realizado	pela	ACIAS	ao	longo	dos	anos....trabalho	esse	sempre	
focado	 no	 desenvolvimento	 dos	 setores	 por	 nós	 representados	 e	 também	 no	
desenvolvimento	da	nossa	cidade.	Durante	todo	esse	tempo,	desde	o	primeiro	grupo	de	
diretores	 formado	 por	 Antonio	 Domingos	 Lammoglia,	 em	 Novembro	 de	 64,	 nossa	
Associação	foi	conquistando	cada	vez	mais	credibilidade,	respeito	e	reconhecimento,	
apresentando	 atualmente	 projetos	 inovadores	 e	 um	 quadro	 composto	 por	
aproximadamente	600	associados.	

Essa	 noite	 especial	 também	 foi	 de	 integração...	 uma	 oportunidade	 de	 nos	
conhecermos	 mais,	 nos	 unirmos	 mais.....Quem	 acompanha	 nossas	 publicações	
periódicas	sabe	que	essa	palavra	–	UNIA�O	–	é	a	nossa	palavra	de	ordem.	Faço	sempre	
questão	de	destacar	que	é	a	força	desse	associativismo	que	faz	e	fará	toda	a	diferença	em	
nossa	jornada	empresarial,	em	nossos	negócios....é	 justamente	por	isso	que	diversas	
iniciativas	de	destaque	realizadas	pela	ACIAS	nos	últimos	anos,	como	as	Rodadas	de	
Negócios,	por	exemplo,	têm	o	objeto	principal	de	propiciar	momentos	de	união	entre	os	
empreendedores	saltense.	Outras	ações	de	grande	importância,	que	faço	questão	de	
ressaltar	são:	a	Semana	do	Comerciante,	que	ao	longo	de	vários	dias	seguidos	oferece	
diferentes	capacitações	e	atividades	aos	empreendedores;	as	ações	sociais,	que	levaram	
a	ACIAS	a	fazer	parte	do	Selo	Social	do	Instituto	Abaçaı,́	sendo	inclusive	a	an�itriã	desse	
Programa	em	Salto,	no	ano	de	2017;	as	Campanhas	Promocionais,	como	a	de	Natal,	que	
já	está	sendo	realizada	e	que	nesse	ano	novamente	presenteará	o	consumidor	sorteado	
com	um	carro	0	km;	a	criação	do	PVS	–	Programa	Vizinhança	Solidária,	que,	com	o	apoio	
da	Polıćia	Militar,	oferece	mais	segurança	aos	nossos	comerciantes,	por	meio	da	própria	
união	e	da	ágil	comunicação	entre	os	mesmos;	a	assessoria	jurıd́ica,	que	fornece,	na	sede	
da	ACIAS,	orientações	gratuitas	aos	associados;	a	Campanha	Limpe	seu	Nome,	que	age	
como	intermediária	nas	negociações	entre	credores	e	devedores	do	comércio	local;	e,	
para	 comprovar	 que	 a	ACIAS	 está	 sempre	 ao	 lado	daqueles	 que	 contribuem	 com	o	
fomento	do	nosso	comércio	e	da	nossa	economia,	faço	questão	de	também	destacar	
nossas	importantes	parcerias,	com	o	banco	Sicredi,	e	com	o	SEBRAE.

Para	os	próximos	meses,	todas	essas	atividades	terão	continuidade.....e	mais	do	
que	isso..	novos	projetos,	que	estão	sendo	planejados,	serão	colocados	em	prática.	Um	
deles	 é	 a	 modernização	 do	 nosso	 cartão	 ACIASCARD....uma	 ferramenta	 totalmente	
diferenciada	na	região,	que	bene�icia	tanto	os	empresários	do	comércio	e	da	indústria,	
como	também	os	colaboradores	desses	segmentos.	

Para	que	tudo	isso	se	perpetue	e	se	fortaleça,	nós,	da	Associação	Comercial	de	
Salto,	contamos	com	a	participação,	cada	vez	mais	efetiva,	dos	nossos	associados,	pois	é	
unidos	que	ganharemos	mais	força...	e	é	com	essa	força	que	a	ACIAS	poderá	atender,	com	
ainda	mais	excelência,	os	comerciantes	locais....	representá-los,	apoiá-los	nas	principais	
necessidades	e	anseios.....	E,	PRINCIPALMENTE,	fazer	a	diferença!!

Grande	abraço	e	um	Natal	abençoado	para	todos	nós!
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Campanh�

	A	Associação	também	foi	representada	pelo	presidente,	vice-presidente	e	
diversos	 diretores	 na	 abertura	 o�icial	 das	 comemorações	 de	Natal	 em	 Salto.	 O	
evento,	 realizado	pela	Prefeitura	Municipal,	 na	Praça	XV	de	Novembro,	 contou	
Papai	Noel,	Mamãe	Noel	e	duendes,	além	da	apresentação	da	banda	Gomes	Verdi	e	
bailarinos	da	Girassol	Studio	Dance.

Natal	na	Praça
Crédito	fotos:	KR	Comunicação

Para	 apresentar	 o	 carro	 à	 população	 saltense	 a	 ACIAS	
promoveu	um	des�ile	pelas	principais	ruas	da	cidade,	no	dia	02	
de	 Dezembro.	 A	 ação	 também	 contou	 com	 Papai	 Noel,	 que	
distribuiu	balas	às	crianças,	passeio	de	bondinho	para	todos	os	
interessados,	e	participação	especial	da	Palhaça	Severina,	que	
animou	a	festa,	fazendo	todo	o	percurso	em	cima	do	trio	elétrico,	
ao	 lado	 do	 presidente	 da	 ACIAS,	 Sergio	 Tome,	 diretores	 e	
colaboradores.	

O	próximo	des�ile	está	marcado	para	o	dia	22,	às	19h.	

Des�iles

Carro Fiat Mobi 0 Km 
será entregue ao 

consumidor sorteado
	 Campanha	 de	 Natal	 da	 ACIAS	 já	Acomeçou	 e,	 para	 demonstrar	 a	 força	
dessa	 iniciativa	 no	 comércio	 local,	 a	

mesma	sorteará,	por	mais	um	ano	consecutivo,	um	
carro	0	Km.

	 O	Fiat	Mobi	será	entregue	ao	consumidor	que	
tiver	o	nome	sorteado	durante	o	evento	especial	que	
ocorrerá	 dia	 05	 de	 Janeiro,	 às	 17h,	 na	 Galeria	
Shopping	Salto.	Toda	a	população	está	convidada	a	
participar,	 sendo	 que	 para	 concorrer	 ao	 prêmio	
basta	prestigiar	o	 comércio	 local,	 comprando	nas	
lojas	 participantes	 da	 Campanha	 até	 o	 dia	 30	 de	
Dezembro.

	Campanha	de	Natal	 é	 realizada	com	o	patrocıńio	das	 lojas:	ABalão	Mágico,	Cris	Bandeira,	DG	Magazine,	FJF	Materiais	de	
Construção,	Galeria	Shopping	Salto,	Néia	Calçados,	Só	Modas,	

Timax	e	Tutti	Modas.	

Até	o	fechamento	desta	edição,	as	lojas	participantes	da	Campanha	
eram:

1000	Tons	Kids,	Azul	Calçados,	Bazar	e	Papelaria	La	Belíssima,	Belis	
Cosm.	 e	 Perfumaria,	 Boticário	 (Nações),	Boticário	 (Centro),	 Castelinho	Pet	
Shop,	Center	Luz,	Clô	Calçados,	D´Gentile,	Divert	Brinquedos,	Drogaria	Marília,	

Drogaria	 São	 Pedro	 e	 São	 Paulo,	 Estilo	 e	 Conforto,	 Fábio	 Calçados,	 Flox	
Floricultura,	 Ideal	Modas,	Legu	Calçados,	Loja	Arco	Íris,	Loja	Campos,	Loja	
Altino,	Loja	Sol	e	Lua,	Loja	Zinha,	Loja	Vale	a	Pena,	Lojas	Valência,	Majurye	
Modas,	Malharia	Selma,	Mimodon,	Niki	Cosméticos,	Niki	Restaurante,	Óptica	
Santoro,	Óticas	Carol,	Óticas	Ipanema,	Óticas	Sol	Jóias,	Palácio	dos	Calçados,	
Papelaria	 Arco	 Íris,	 Pharma	 Nativa,	 Pharmaderma,	 Ponto	 de	 Encontro,	
Scallet,	Schoba	Presentes,	Teleco	Sports,	Traf�inho´s,	Tropical	Calçados,	Via	
Griff,	Villa	da	Barra,	O�icina	dos	Prazeres,	Óticas	Diniz,	Óticas	Maxilens,	Ouro	e	
Prata	e	Kreps	Café.	



Campanh�

Horário especial de Natal
omo	 ocorre	 todos	 os	 anos,	 a	 Associação	 Comercial	Cfuncionará	em	horário	especial	no	�inal	de	ano,	com	o	
objetivo	 de	 melhor	 atender	 aos	 comerciantes	 e	

consumidores	 locais.	 Sendo	 assim,	 desde	 06	 de	 Dezembro	 a	
Associação	mantém	expediente	de	trabalho	de	segunda	a	sexta	até	
às	22h,	e	aos	sábados	das	8h	às	18h.	Além	disso,	no	domingo,	dia	24,	
a	ACIAS	terá	expediente	normal	das	9h	às	13h.

	Essas	datas	também	foram	apresentadas	pela	Associação	aos	
comerciantes	locais,	como	sugestão	de	horário	especial	de	�inal	de	
ano,	sendo	que	�ica	a	cargo	de	cada	estabelecimento	acatar	ou	não	tal	
indicação.	

	Rua	Nove	de	Julho:	O	estacionamento	dos	dois	lados	da	Rua	
Nove	de	Julho	estará	liberado	durante	horário	especial	de	funciona-
mento	do	comércio.

	

Decoração	 Natalina:	 Os	 enfeites	 de	 Natal	 utilizados	 nos	
principais	 corredores	 comerciais	 da	 cidade,	 e	 confeccionados	
inteiramente	com	materiais	recicláveis,	novamente	foram	possibili-
tados	 mediante	 uma	 parceria	 entre	 a	 Associação	 Comercial	 e	 a	
Prefeitura	Municipal	

(Veja	foto	acima)

A	Campanha	“Limpe	seu	Nome”,	principal	serviço	oferecido	
pelo	 Departamento	 de	 Recuperação	 de	 Crédito	 da	 Associação	
Comercial,	já	está	à	disposição	dos	consumidores	interessados	em	
quitar	dıv́idas.	O	objetivo	principal	dessa	ação	é	ser	uma	interme-
diadora	entre	devedores	e	credores,	auxiliando	ambos	no	proces-
so	de	cobrança	e	minimizando	as	perdas	decorrentes	dessa	ação.

Tal	trabalho	é	realizado	de	forma	passiva,	ou	seja,	quando	o	
inadimplente	 se	encaminha	espontaneamente,	 sendo	que,	para	
participar,	basta	o	mesmo	comparecer	à	Associação,	munido	dos	
documentos	pessoais.	

Campanha	
Limpe	seu	Nome

Crédito	fotos:	KR	Comunicação



Nova Rodada de Negócios 
Es�mulo à integração, networking, parcerias 
e novos trabalhos entre empresários locais

Atuaçã�

	 Pro�issionais	 de	 diferentes	 setores	 e	 atuações	 estiveram	
reunidos	 na	 Associação	 Comercial	 para	 mais	 uma	 Rodada	 de	
Negócios.

	 O	encontro	foi	realizado	em	8	de	Novembro,	tendo	inıćio	com	
um	delicioso	café	da	manhã.	Na	sequência,	o	presidente	da	ACIAS	e	
proprietário	da	Niki	Cosméticos,	Sergio	Tome,	e	a	vice-presidente	e	
proprietária	da	Pharmaderma,	Schneyder	Bonafé	de	Barros,	deram	
as	boas-vindas	e	parabenizaram	a	todos	os	presentes,	por	dedica-
rem	um	tempo	importante	em	prol	de	suas	atividades,	bem	como	
ressaltaram	a	importância	da	união	entre	os	mesmos,	para	a	geração	
de	 novos	 negócios	 e	 mais	 desenvolvimento.	 Posteriormente	 os	
participantes	 apresentaram	 produtos	 e	 serviços,	 e	 distribuıŕam	
materiais	 de	divulgação	 durante	 as	 várias	 rodadas	de	bate-papo,	
permitindo	assim	a	troca	de	informações	com	o	maior	número	de	
pessoas.	

	 O	evento,	que	também	foi	prestigiado	por	diversos	diretores	
da	 ACIAS	 -	 José	 Eutásio	 Alves,	 da	 Ideal	Modas;	 Ricardo	 Leite	 de	

Barros,	 da	De	Barros	Negócios	 Imobiliários;	 Paulo	 Takeyama,	 do	
Mundo	Elétrico;	Adriano	Gianotto,	do	Depósito	de	Bebidas	Gianotto;	
e	Fabio	Ribeiro	Santana,	da	Villa	da	Barra	Bar	–	é	realizado	de	forma	
periódica,	e	com	o	 intuito	principal	de	estimular	a	 integração	e	a	
formação	de	novas	parcerias	e	trabalhos.

Crédito	fotos:	KR	Comunicação





	 FESTA	NA	PRAÇA	XV

	 A	já	tradicional	festa	na	Praça	XV	de	Novembro	ofereceu	
inúmeras	 atrações	 gratuitas	 para	 todas	 as	 crianças	 que	
passaram	 pelo	 local	 -	 cama	 elástica,	 piscina	 de	 bolinha	 e	
pintura	facial,	além	de	pipoca,	algodão	doce,	muita	música	e	
brincadeiras.	

	 A	 iniciativa	 foi	 prestigiada	 e	 acompanhada	 pela	 vice-
presidente,	 Schneyder	 Bonafé	 de	 Barros,	 pelos	 diretores	
Ricardo	Leite	de	Barros	e	Roseli	Deblassi,	e	por	colaboradores	
da	ACIAS,	que	se	fantasiaram	e	participaram	da	festa,	ao	lado	
da	criançada.	

A Campanha de Dia das Crianças 
da Associação Comercial 
contou com dois momentos 
de grande destaque nesse ano. 
Veja quais foram eles:

Crédito	fotos:	KR	Comunicação

Campanh�

Festa na praça e vans 
repletas de brinquedos 
fazem a alegria da 
criançada



O	sorteio	�inal	da	Campanha	foi	realizado	na	sede	da	Associação,	
revelando	os	nomes	dos	consumidores	que	receberam,	cada	qual	em	
sua	residência,	uma	van	repleta	de	presentes.

Entrega	
de	vans

Campanh�

1º	sorteado:	Fernan
da	P.	de	Melo

Comprou	na	Loja	Balão	M
ágico

Moradora	do	Jd.	Cidad
e	II	–	Salto

2º	sorteado:	N
eusa	do	Amaral	Loja

Comprou	na	Malharia	Selma

Moradora	do	ba
irro	Santa	Cru

z	-	Salto

Crédito	f
otos:	KR

	Comunicação
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Acontec�

	 Outubro	já	se	tornou	o�icialmente	o	mês	voltado	à	
conscientização	das	pessoas,	em	especial	as	mulheres,	
sobre	a	importância	da	prevenção	do	câncer	de	mama.	

	 Mostrando	total	apoio	a	essa	causa,	a	Associação	
Comercial	 se	 vestiu	 de	 rosa,	 em	 uma	 iniciativa	 que	
contou	com	o	envolvimento	da	presidência,	diretoria	e	
funcionárias	 da	 entidade,	 bem	 como	 das	 agentes	 de	
Atendimento	do	Sebrae	Salto.		

	 Além	 disso,	 a	 ACIAS	 sediou	 uma	 ação	
realizada	 pelo	 Sicredi, 	 em	 parceria	 com	 o	
Sescoop/SP	(Serviço	Nacional	de	Aprendizagem	ao	
Cooperativismo),	 cujo	 objetivo	 foi	 oferecer	
atendimento	às	mulheres	que	passavam	pelo	local,	
alertando	 as	 mesmas	 sobre	 os	 cuidados	 com	 a	
saúde.	

Crédito	fotos:	KR	Comunicação		

Crédito	foto:	Divulgação

Outubro Outubro Outubro 
RosaRosaRosa

utubro	 também	 foi	 o	Omês	 de	 comemoração	
do	Jornal	Primeira	Feira,	

que	 celebrou	 a	 edição	número	
1.500.

	 E,	para	marcar	essa	data,	
foram	divulgados	depoimentos	
de	 autoridades	 e	 personalida-
des 	 loca is , 	 dentre 	 e las 	 o	
presidente	 da	 ACIAS,	 Sergio	
Tome, 	 que	 parabenizou	 e	
agradeceu	 o	 citado	 veıćulo	 de	
comunicação	 pela	 contı́nua	
parceria	e	auxıĺio	na	divulgação	
de	 notı́cias	 importantes	 para	
nosso	comércio,	nossa	cidade	e	
nossa	população.



Av. Dom Pedro II, 295 - Centro Salto

Tel.: 11 4028-1454

A	equipe	da	Associação	foi	
agraciada	 com	 lembrancinhas	
artesanais	 produzidas	 pelos	
idosos	do	Lar	Frederico	Ozanam	
de	 Salto , 	 e 	 entregues	 pela	
diretora	de	Patrimônio,	Daili	de	
Campos	 Simão, 	 ao	 lado	 do	
presidente	 da	 ACIAS,	 Sergio	
Tome.

	 E� 	 em	 prol	 do	 Lar	 que	 a	
ACIAS	 realiza	 o	 Projeto	 “Adote	
um	 Idoso”,	 fazendo	 a	 doação	
mensal	de	 leite	aos	cerca	de	40	
abrigados	do	local.	

	 Por	conta	dessa	iniciativa	a	
Associação	foi	selecionada	como	
uma	 das	 integrantes	 do	 Selo	
Social 	 do	 Instituto	 Abaçaı́ ,	
exercendo,	 inclusive,	o	papel	de	
an�itriã	do	mesmo,	nesse	ano,	em	
Salto.

Acontec�

Solidariedade...
fazer o bem 
faz bem!

Crédito:	Divulgação



A	Associação	Comercial	comemorou	
53	anos	da	melhor	forma....	ao	lado	
daqueles	 que	 participam	 de	 suas	

atuações	e	vibram	com	suas	conquistas.	

Esse	 grande	 público,	 formado	 por	 diretores,	
colaboradores,	parceiros,	associados	e	amigos	da	
ACIAS,	esteve	reunido	no	dia	25	de	Novembro,	no	
Ideal	Lounge,	em	mais	uma	edição	do	tradicional	
jantar	 dançante	 de	 aniversário.	 Após	 serem	
recepcionados	pelo	presidente	da	ACIAS,	Sergio	
Tome,	todos	desfrutaram	de	um	delicioso	buffet	e	
se	divertiram	com	a	apresentação	da	Banda	Help.

	 A	 solenidade	 o�icial	 foi	 apresentada	 pelo	
locutor	 Gasparini	 e,	 durante	 a	 mesma,	 Sergio	
Tome	 novamente	 ressaltou	 a	 importância	 da	
união	 entre	 os	 associados	 e	 também	 entre	 os	
diferentes	 setores	 e	 o	 Poder	 Público,	 destacou	
importantes	iniciativas	da	Associação,	e	revelou	
novos	projetos	que	 serão	 colocados	em	prática	
em	2018,	como	a	modernização	do	ACIASCARD.	
Por	sua	vez,	o	prefeito	municipal,	Geraldo	Garcia,	
e	o	presidente	da	Câmara	Municipal,	Luiz	Carlos	
Batista,	enalteceram	o	trabalho	de	todos	os	que	se	
dedicam	voluntariamente	em	prol	do	desenvolvi-
mento	do	comércio	saltense,	desde	1964.	

	 O	evento	também	contou	com	a	presença	
do	 secretário	 municipal	 de	 Cultura,	 Sandro	
Bérgamo	e	de	representantes	da	imprensa	local.	

Associados, colaboradores 
e parceiros festejam mais 

um aniversário da 
Associação Comercial

53 anos 53 anos 53 anos 

Crédito	fotos:	KR	Comunicação



O	presidente	Sergio	Tome	e	a	diretora	Margarete	Tome	receberam	
uma	homenagem	surpresa	e	especial,	por	também	comemorarem,	
no	mês	de	Novembro,	26	anos	de	casados.	

À meia-noite, todos cantaram parabéns à ACIASÀ meia-noite, todos cantaram parabéns à ACIASÀ meia-noite, todos cantaram parabéns à ACIAS

Para ver todas as fotos acesse o site e a página da ACIAS no Facebook!

Crédito	fotos:	KR	Comunicação







Crédito	foto:	Divulgação

Inauguraçõ�

Supermercado
São Vicente

alto	conta	agora	com	uma	nova	 loja	do	Supermercado	São	SVicente,	 localizada	na	Avenida	Getúlio	Vargas	e	construıd́a	
em	parceria	com	a	Granova	Prata.		

	 Durante	 a	 solenidade	 de	 inauguração,	 o	 presidente	 da	 ACIAS,	
Sergio	Tome,	observou	a	grandiosidade	das	instalações,	que	possuem	
mais	 de	 7	 mil	 metros	 quadrados	 de	 área	 construıd́a,	 320	 vagas	 de	
estacionamento	e	26	checkouts,	sendo	06	de	autoatendimentos.	

	 Além	disso,	o	novo	empreendimento	foi	responsável	pela	geração	
de	260	empregos	diretos	e	300	indiretos.	

KAU Hamburgueria

O	presidente	da	ACIAS,	Sergio	Tome,	e	os	diretores	Margarete	Tome	e	Fabio	Ribeiro	
Santana	também	prestigiaram	o	inıćio	das	atividades	da	mais	nova	hamburgueria	de	Salto	-	a	
KAU	Hamburgueria.

	Localizado	no	Centro	da	cidade,	na	Rua	José	Revel,	o	espaço	oferece,	como	especialida-
de,	diversas	opções	de	hambúrgueres	artesanais.	

Crédito	foto:	Divulgação



Participaçã�

Pres�giando importantes inicia�vas....
	 Um	dos	grandes	diferenciais	da	Associação	Comercial	de	Salto	é	a	participação	constante	em	eventos	e	atividades	
importantes	para	o	desenvolvimento	da	cidade,	bem	como	para	a	conscientização	e,	consequentemente,	melhor	qualida-
de	de	vida	da	população	saltense.

	 	Acompanhe,	então,	a	atuação	da	presidência	e	diretoria	da	ACIAS	nas	recentes	iniciativas	descritas	a	seguir:

	 O	 presidente	 da	 ACIAS	 e	 proprietário	 da	 Niki	 Cosméticos,	 Sergio	 Tome,	 e	 os	
diretores		Clodite	Rocha	Padovani,	da	Clô	Calçados,	Wladimir	Lara,	da	Portec,	Margarete	
Tome,	do	Niki	Restaurante,	Osvaldo	Padovani,	da	Papelaria	Padovani,	Antônio	Fernando	
de	Lima,	da	FJF	Materiais	de	Construção,	Fabio	Ribeiro	Santana,	da	Villa	da	Barra	Bar,	
Francisca	 Neide	 Silva	 Lima,	 da	 Conexão	 U� nica,	 estiveram	 presentes	 em	 um	 evento	
realizado	pelo	Sicredi,	no	mês	de	Outubro,	no	Salto	Plaza	Hotel.	

	 Na	ocasião,	a	presidente	nacional	do	Sicredi	Nossa	Terra,	Maura	Carrara,	ao	lado	de	
técnicos	 e	 colaboradores	 da	 agência,	 apresentou	 o	 Programa	 Crescer,	 cujo	 objetivo	
principal	é	quali�icar	a	participação	dos	associados	na	gestão	e	no	desenvolvimento	da	
Cooperativa.	

Apresentação Sicredi

Encontro de Negócios CIESP 
	 Para	divulgar	os	serviços	oferecidos	pela	Associação	Comercial,	o	diretor	
Paulo	 Takeyama,	 do	 Mundo	 Elétrico,	 esteve	 acompanhado	 da	 representante	
comercial,	Ludmila	Alves	de	Souza,	durante	um	Encontro	de	Negócios,	no	Salto	
Plaza	Hotel.	

	 O	evento,	realizado	pelo	CIESP,	contou	com	a	participação	de	dezenas	de	
pro�issionais,	teve	o	patrocıńio	da	Caixa	Econômica	Federal	e	o	apoio	da	Prefeitura	
Municipal,	do	Salto	Plaza	Hotel,	da	ASSISA	(Associação	das	Indústrias	de	Salto)	e	
da	empresa	Plataforma.	

Créditos	foto:	KR	Comunicação

Crédito	foto:	Divulgação



Confira a relação de novos ASSOCIADOS da ACIASALTO!
Período:	Setembro	a	Novembro	de	2017

Pimenta Rosa Buffet
Rua Aires da Cunha, 232

Jd. Santa Marta II – Salto/SP
(11) 4028-4683 

Meta Pilates 
Rua DR. Barros Junior, 677 – Sala B 

Centro – Salto/SP
(11) 4456-6525

Silva Transportes
Rua Osv. de Souza Aguirre, 200

Jd. Maria José – Salto/SP
(11) 4021-5597

Salt Certificação Digital
Rua das Falésias, 250 

Jd. Bandeirantes – Salto/SP
(11) 4098-8064

Espaço M 
Rua Itapiru, 245

Centro – Salto/SP
(11) 4456-7088

Móveis & Acabamentos 
Rua Melvin Jones, 220

Jd. Santa Lúcia – Salto/SP
(11) 4021-3558

Atacadão Móveis
Rua Rio Branco, 810
Centro – Salto/SP
(11) 4029-5316 

Lion Artes Gráficas 
Rua Rui Barbosa, 1.284
Vila Teixeira – Salto/SP

(11) 4021-9345

Cosbiem 
Rua Cipriano Barata, 382
Ipiranga – São Paulo/SP

(11) 2271-0808

Baiano Frutas, Verd. e Legumes 
Rua João Batista Chagas, 58
PQ. Res. Rondon – Salto/SP

(11) 97212-8577

ASSOCIE-SE VOCÊ TAMBÉM!

Ligue e saiba mais: 

(11) 4602-6767

Associad�

Calendário de Eventos 2017/2018
Confira abaixo um calendário de eventos dos próximos meses, que abordarão 

temas de interesse dos empreendedores de diferentes segmentos

Sorteio	da	Campanha	de	Natal	da	ACIAS
05/01/2018, a partir das 19h

Galeria Shopping Salto

ABCASA	FAIR	2018

Artesanatos,	Decoração,	Presentes	e	Utilidades
De	19	a	23	de	Fevereiro	de	2018

Expo	Center	Norte	–	SP
abcasa.org.br

Couromoda

45ª	Feira	Internacional	de	Calçados,	Artefatos	de	Couro	e	
Acessórios	de	Moda

De	15	a18	de	Janeiro	de	2018
Expo	Center	Norte	–	SP
www.couromoda.com	

Abimad

5ª	Abup	Têxtil

Abrin

25ª	Feira	Brasileira	de	Móveis	e	Acessórios	de	Alta	Decoração
De	30	de	Janeiro	a	02	de	Fevereiro	de	2018

São	Paulo	Expo	–	Rod.	dos	Imigrantes,	Km	1,5
www.abimad.com.br

Tapetes,	cortinas,	almofadas,	tecidos
De	20	a	23	de	Fevereiro	de	2018

Centro	de	Exposições	Pro	Magno	–	Casa	Verde/SP
www.abup.com.br

35ª	Feira	Internacional	de	Brinquedos
De	05	a	08	de	Março	de	2018

Expo	Center	Norte	–	SP
www.abrin.com.br

21ª	Feira	Internacional	de	Odontologia	de	São	Paulo

Bijóias

16ª	Feira	Internacional	de	Revestimentos

De	31	de	Janeiro	a	03	de	Fevereiro	de	2018
Expo	Center	Norte	–	SP

www.ciosp.com.br

80ª	Feira	Internacional	de	Bijuterias,	Acessórios,	
Jóias	de	Prata	e	Semijóias

De	21	a	22	de	Fevereiro	de	2018
Centro	de	Exposições	Frei	Caneca	–	Consolação/SP

www.bijoias.com.br

16ª	Feira	Internacional	de	Revestimentos
De	13	a	16	de	Março	de	2018

Transamérica	Expo	Center	–	Santo	Amaro-SP
www.exporevestir.com.br	



SEBRAE AQUI 
é inaugurado na 
sede da ACIAS

	 Uma	 solenidade	 especial,	 realizada	 em	
Outubro,	na	sede	da	ACIAS,	marcou	o�icialmente	a	
inauguração	 do	 SEBRAE	 AQUI	 –	 espaço	 que	 até	
ent ão 	 era 	 denominado	 Posto	 SEBRAE	 de	
Atendimento	ao	Empreendedor	de	Salto	(PAE).

	 Na	 oportunidade,	 o	 gerente	 regional	 do	
SEBRAE,	Alexandre	Martins,	explicou	que	todos	os	
serviços	 oferecidos	 na	 cidade,	 cujo	 objetivo	
principal	 é	 fomentar	 o	 empreendedorismo	 local,	
serão	 mantidos.	 Porém,	 com	 a	 mudança	 para	
SEBRAE	AQUI,	eles	 	serão	agora	ofertados	em	um	
espaço	 remodelado,	 com	 instalações	 e	 sistemas	
mais	modernos.	Alexandre	enfatizou	também	todo	
o	 investimento	 feito	pela	ACIAS,	para	que	o	atual	
prédio	favorecesse	a	ampliação	dos	atendimentos,	
como	 por	 exemplo,	 banheiro	 e	 plataforma	 de	
elevação	 para	 acessibilidade.	 	 Por	 sua	 vez,	 o	
prefeito	Geraldo	Garcia	ressaltou	a	importância	do	
SEBRAE	 em	 transformar	 o	 sonho	 dos	 futuros	 e	
atuais	empreendedores	em	realidade,	e	o	presiden-
te	da	ACIAS,	Sergio	Tome,	enalteceu	a	importância	
do	 SEBRAE	para	 o	 desenvolvimento	 local.	 “E� 	 um	
prazer	 sediar	 o	 SEBRAE	 em	 nossa	 Associação,	
porque	o	 foco	da	ACIAS	 é	 um	comércio	 forte	 e	o	
SEBRAE	proporciona	isso,	orientando	e	auxiliando	
nossos	comerciantes.	E,	dessa	forma,	é	Salto	quem	
ganha,	 e	 muito,	 com	 essa	 união	 entre	 SEBRAE,	
ACIAS,	Poder	Público	e	ASSISA”.

	 Desde	2006	a	Associação	Comercial	sedia	o	
Posto	do	SEBRAE,	auxiliando	milhares	de	empreen-
dedores	locais,	e	agora	Salto	é	uma	das	primeiras	
cidades	 do	 Estado	 a	 ser	 contemplada	 com	 o	
SEBRAE	AQUI,	 cuja	 instalação	 já	 está	 con�irmada	
em	mais	de	200	municıṕios	até	o	�inal	deste	ano.	

	

	 Itu	TV:	Pro�issionais	do	canal	ITV	estiveram	
na	 ACIAS	 para	 divulgar	 o	 novo	 espaço	 SEBRAE	
AQUI.	A	matéria	foi	ao	ar	pelo	canal	24	digital	da	
NET.	A	ACIAS	e	o	SEBRAE	agradecem	ao	ITV	pela	
presença!!Crédito	fotos:	KR	Comunicação

D�taqu�




