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Palavra
do Presidente

Ano novo, novas conquistas! Que seu 2022 
seja um ano de realizações e muitas felicidades.

Muitos desafios estão por vir e com certeza 
esse será um ano em que o trabalho em equipe 
poderá fazer toda a diferença e é com essa 
convicção que nós da ACIAS vamos encarar o 
trabalho, com muita parceria e empenho.

Esteja revigorado e inspirado! Nada melhor 
que começar um ano com muita disposição e ânimo.

Que todos consigam alcançar seus objetivos 
nesse novo ciclo e fazer de 2022 um ano próspero e 
cheio de prosperidade. Vamos juntos e contém 
sempre conosco! 

Sucesso a todos nós!

Wladimir Lara - Presidente

Novo

horário ACIAS
Horário de funcionamento:

De segunda à sexta-feira: Das 8:00h às 18:00h
Aos sábados e feriados: Fechado.



Saiba um pouco mais sobre as reuniões e
encontros que ocorreram no mês de dezembroEncontros

Confraternização ACIAS 2021
(Colaboradores e Diretoria)

Na noite da sexta-feira, dia 10/12 realizamos a
Confraternização ACIAS 2021, com Membros da
Diretoria e Colaboradores.
Celebrando este ano, por todos os trabalhos,
lutas e vitórias alcanças 



Promovido pela Prefeitura de Salto, com apoio da ACIAS, ASSISA, Roldão Atacadista
e CSO Ambiental de Salto.

Os ganhadores de cada categoria (residência e comércio) receberam vales-compra no
valor de R$ 500,00 do ROLDÃO ATACADISTA, no dia 18 de dezembro
 



A Premiação foi feita no espaço do Supermercado Roldão Atacadista
contando com a presença do Prefeito Laerte Sonsin, Vice-Prefeito
Edemilson P. dos Santos, Secretario de Desenv. Wanderley Rigolin e
o Presidente da Acias Wladimir Lara

Fotos: Prefeitura de Salto.

Agradecemos imensamente a participação de todos!



REGIÃO CENTRAL:
Categoria tradicional: 
HIQUITA BACANA

Categoria Inovadora: 
REI DAS MASSAS – PEREIRA LANCHONETE

 

Categoria tradicional: 
ARENA MINI FOOD PARK
(Jardim das Nações)

Categoria Inovadora:
KI-BARATO SHOPPING
(Jardim Santa Cruz)

 

(Menções honrosas):

Também no dia 18 de dezembro, prefeito e vice
entregaram as Menções Honrosas para os
condomínios que participaram do concurso.

 - Residencial Primavera

- Associação Mirante dos Ipês

- Condomínio Jd. Dos Taperás

O ganhador da votação popular para a residência mais bonita da cidade realizada na página do
Facebook da Prefeitura foi Luiz Ricardo Formaggio, morador do Jardim Bandeirantes, que como
prêmio recebeu uma TV de 32”, ofertada pela CSO Ambiental.
A entrega foi feita pessoalmente pelo prefeito Laerte Sonsin e o vice, Edemilson Santos no dia
22 de dezembro 2021

Agradecemos imensamente
a participação de todos!

Região 01:
Categoria Tradicional:
IDUÍNO NUNES FALCÃO
(Vila Henrique)

Categoria Inovadora:
CLÁUDIA ELIANE PASTORELLO RODRIGUES
(Vila Roma)

Região 02:
Categoria Tradicional:
ANDRÉIA APARECIDA CARDOSO DA COSTA
(Jardim Celani)

Categoria Inovadora:
FLAMARION FIORI FILHO
(Jardim Elizabeth)

Região 03:
Categoria Tradicional:
LUCILENE DA SILVA VERÍSSIMO
(Jardim Sol D’Icaraí)

Região 04:
Categoria Tradicional:
LUIZ SARAGOZA PREVITAL
(Jardim Planalto)

Categoria Inovadora:
LUIZ RICARDO FORMAGGIO
(Jardim Bandeirantes)

Região 05:
Categoria Tradicional:
LETÍCIA MATHILDE GOMES MICHELETTO
(Santa Marta III)

Categoria Inovadora: 
ANTÔNIO LUIZ CARDOSO (Cecap)

RESIDÊNCIA COMÉRCIO - CENTRO

COMÉRCIO - BAIRROS

CONDOMÍNIOS
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ACIA SALTO

Cartão Escolar



Novidades!

Aguarde!

Para movimentar ainda mais o comércio, 

teremos mudanças e novidades no cartão

AciasCard.

Outubro

Uma parceria que visa oferecer a melhor
solução para impulsionar o crescimento
em nossa cidade.

Certificação
Digital

RETROSPECTIVA2021
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50%
OFF

SRC ACIAS

Nova integrantedo Sebrae
Érica
Abreu

Encontro Tietê



Dezembro

RETROSPECTIVA2021

Confraternização

cartões ACCREDITO



A partir do dia 16/12/21 começamos as entregas
dos novos cartões para as empresas participantes,
passando por mudanças e melhorias, os cartões
antes AciasCard passaram a ser Accredito, agora
podem ser utilizamos nas maquininhas de cartões
autorizadas.

Entrega dos
cartões ACCREDITO

Gledson (Accredito), Neila (ACIAS), Valéria do Ki barato e o Presidente Wladimir Lara (ACIAS).





 O termo eSocial é usado para se referir ao Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, 
Previdenciárias e Trabalhistas. Se trata de uma plataforma que unifica a comunicação entre 
empregadores (empresas) e o Governo, em termos do envio de informações relativas aos 
colaboradores do negócio.
O objetivo do sistema é simplificar e facilitar o processo feito pelos empregadores para o envio 
dos dados trabalhistas, previdenciários e fiscais. Dessa forma, o eSocial substitui a entrega de 
formulários individuais para cada declaração.
Na prática, os empregadores devem enviar, de forma digital, os dados das obrigações para a 
plataforma eSocial. Normalmente, as informações já são armazenadas pela empresa de alguma 
forma e, posteriormente elas devem ser atribuídas no sistema para que o envio ocorra de forma 
automática.
Sua obrigatoriedade foi estabelecida dentro de um cronograma de implantação, dividido em 
etapas e desde julho de 2018 todas as empresas são obrigadas a operar com o eSocial — com 
exceção do MEI, que continua a utilizar o documento de Declaração Simplificado (DAS), exclusivo 
dessa modalidade de negócio.

Para as empresas, fica evidente que os processos de envio de dados são simplificados. Como 
resultado há aumento da produtividade do time e menor ocorrência de erros nos cálculos, além 
de uma maior segurança jurídica, uma vez que dados ficam armazenados em um único ambiente e 
é recolhido de forma digital.
Já para os colaboradores, há garantia de que os empregadores vão cumprir com suas obrigações 
trabalhistas e previdenciárias.

O que é o eSocial, como funciona e quais são suas
vantagens para o comércio? 

e-social



Indicadores
econômicos

Você sabe o que são indicadores
econômicos e qual a importância
deles para o seu comércio?

Os indicadores econômicos são fundamentais para que as empresas tenham um planejamento
estratégico que ajude a conduzir as suas atividades no dia a dia.

Acompanhe alguns índices importantes para o comércio varejista.

Fonte: FecomércioSPBase de referêcia dos índices: Novembro/2021

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC)
registrou alta mensal de 2,4% e atingiu
112 pontos, em dezembro. Em relação ao
mesmo mês de 2020, a pontuação é
praticamente igual.

A taxa de famílias endividadas sobe
sequencialmente desde novembro do ano
passado, chegando a este final de ano, em
dezembro, com 74,5%, recorde para a série
histórica.

Em setembro, o comércio paulista gerou quase
15 mil empregos com carteira assinada, após
116.441 admissões e 101.564 desligamentos –
é a menor evolução mensal desde abril.

PEIC
Pesquisa de Endividamento e
Inadimplência do Consumidor

PESP
Pesquisa de Emprego no
Comércio Varejista de São Paulo

ICF
Pesquisa Conjuntural do
Comércio Varejista

112 PTS
+2,4%

+ 0,54%

70,2 PTS
- 0,2%

ICC
Índice de Confiança
do Consumidor

+74,5%

 O ICF, registrou leve queda de 0,2% em
dezembro, tecnicamente estável, e atingiu
os 70,2 pontos. O atual patamar é praticamente
igual ao de dezembro de 2020, 70,4 pontos.



Advertise Publicidade

  Provavelmente você já deve ter se deparado
com essa frase em algum momento, mas se 
nunca tinha ouvido, vamos falar pouco sobre 
isso.
Vamos usar de exemplo a área do marketing, o 
tempo todo profissionais de design gráfico ficam 
esbravejando contra os coleguinhas que cobram 
muito barato pelo trabalho.

- Isso é um absurdo! Está prostituindo o mercado.
- Logo vai fazer de graça!
- Por isso que esse segmento não vai pra frente.

Essas são algumas das colocações usadas o 
tempo todo. E tudo bem, todos nós, profissionais 
dessa área, já estivemos nesse discurso.
Atribuímos a falta de faturamento a quem cobra 
pouco, acreditamos que competir com preço é a 
desgraça de todo um segmento de mercado.
Mas na verdade caros colegas, quem dificulta 
nossas vendas somos nós mesmo.
É importante nessa história toda se atentar ao 
seguinte:
Existe um embate entre PREÇO x VALOR.
Cobrar caro ou barato não está relacionado  
produto ou serviço, mas ao conjunto de coisas 
que o cliente leva consigo nesse pacote.

Rapidez, agilidade, qualidade, empatia, 
atendimento, conhecimento, conforto, pós 
venda e uma lista infinita de valores agregados.

A venda está relacionada ao que o cliente 
procura e não ao que se cobra por isso, suas 
vendas podem não estar acontecendo por que 
você está oferecendo o produto certo ao público 
errado.

Qual a percepção de valor que destaca seu 
produto dos demais?
Qual a solução única em seu portfólio que 
encanta seus clientes?
O que só você consegue resolver de determinada 
forma?
Quando você sabe o que está vendendo, o preço 
se torna irrelevante.

Preço é o que se paga e valor é
o que se leva pra casa.

Marketing Você já viu a

vende mais

barato?

reclamando que a



Associado
do mês

Bethispuma
Colchões e móveis

Hoje vamos conhecer um pouquinho da Bethispuma Colchões e Móveis, uma história de 
pessoas que cuidam dos sonhos de seus clientes, literalmente.

Elizabet Aparecida Ribeiro Pavani é a proprietária a frente do negócio, mas todo o 
trabalho é realizado em família, seu esposo Valdir e filho Alisson são as outras pessoas que 
fazem tudo acontecer.

Por ter trabalhado em uma empresa de colchões por 12 anos, todo o conhecimento 
necessário foi adquirido nessa etapa, para finalmente  ter a  própria loja, após um período 
vendendo colchões foi ampliado o leque de produtos, oferecendo também móveis para 
dormitórios. 

Nosso maior orgulho é poder ajudar o cliente a escolher o melhor produto para a sua 
casa, com qualidade, preço acessível e durabilidade. Em janeiro vamos comemorar o sucesso de 
nossa empreitada, pois comemoramos 23 anos de atividades, com muito orgulho e gratidão a 
tudo que foi conquistado.

É enfrentar sempre desafios novos,
diversificar produtos que sejam
competitivos na região, é procurar
oferecer ao cliente o que ele procura
sem necessidade de se deslocar para
outros centros comerciais.

Os meus clientes.
Saber do compromisso com eles,
de estar sempre à disposição
para ajudá-lo a escolher o melhor
colchão ou o melhor jogo de quarto
para a sua casa.

O que te motiva a
abrir as portas todos
os dias? 

A responsabilidade em
oferecer o melhor
atendimento e
conhecimento dentro
do nosso segmento,
entender e atender
as necessidades de
cada cliente.

O que te faz único? O que é ser comerciante
na cidade de Salto? 

Esse espaço é dedicado a conhecer todos os meses um
pouquinho da história de nossos associados.
Histórias que inspiram e constróem todo o
valor do comércio Saltense.

R. Rua 9 de Julho, 525
Centro, Salto/SP



Aniversariantes
Janeiro 14/01

30/01
Diretor

Diretor

Colaboradora

27/01

Paulo Takeyama

 “A Estratégia do Oceano Azul” é um best-seller em cinco 
continentes.
Uma obra de referência para organizações e indústrias em 
todo o mundo, pois desafia tudo o que se entendia sobre os 
requisitos para o sucesso estratégico. 
Uma obra que apresenta uma rica  
abordagem sistemática para tornar a 
concorrência irrelevante e descreve 
princípios e ferramentas que qualquer 
organização poderá usar para criar e 
capturar os seus próprios "Oceanos 
Azuis". 

Fernando Marques

Taynara Miranda

Dica de
Leitura



PRAZO: DE JANEIRO À
31 MAIO 2022

VENHA FAZER SUA
DECLARAÇÃO
ANUAL DO MEI!

Seja visto!
Visibilidade é a receita
para todo o negócio.
Nossa revista mudou e com isso
surgiu uma ótima oportunidade
para que os associados
divulgarem seus negócios.

Entre em contato com nosso
departamento comercial e
saiba mais!

(11) 94337-7005
(11) 4602-6767

Sebrae Aqui Salto
Atendimento:

Segunda à
sexta-feira:

Das 8h às 18h

(11) 4602-6764 Érica Fernanda
(11) 4602-6765 Taynara Miranda

Não necessita
de agendamento

Rua 9 de Julho, 403, Centro, Salto/SP
Nas dependências da Associação Comercial.



       Ano novo é hora de renovação de planos e esperanças! 
Este é o momento de avaliar as estratégias do ano que passou 
e traçar novas metas para o ano que se inicia. É preciso 
planejar estrategicamente altos e baixos que envolvem o 
mercado do seu negócio e colocar o plano em prática!
           Vivemos ainda a ressaca do custo Covid 19 e a retomada 
tem sido lenta por diversos fatores: inflação galopante, 
crescimento baixo e desemprego alto. Por isso, todas as 
questões de mercado envolvidas na pandemia devem ser 
levadas com extrema cautela, visto que ainda que estamos 
longe do fim deste triste episódio da história mundial, com 
possibilidade de surgimento de outras variantes e podendo 
ser um ponto que continuará ao longo de 2022.

 Pode-se dizer que legado da Pandemia que beneficiou 
o mercado é a desburocratização e digitalização de 
processos, já que em 2020 e 2021 presenciamos uma 
tendência e diversas ações do Governo Federal na tentativa 
de desburocratizar e digitalizar, o que deve prosseguir em 
2022. Acompanhado da redução de impostos que tende a 
permanecer como uma boa oportunidade ao longo do ano. Já 
podemos observar o resultado pelo crescente número de 
compras através do E-comerce. 

Para que o ano seja de
sucesso, mantenha-se
atento a todas as variáveis
que podem impactar o
mercado, sendo assim, é
essencial que se busque
informações sobre os
possíveis temas que
podem influenciar o
seu negócio

Jurídico Prepare sua empresa para os
desafios do ano que esta por vir!

Perspectivas para 2022:



         Apesar desses pontos positivos o ano que virá continuará cheio de desafios em virtude da 
pandemia, da alta do dólar, do abastecimento e da inflação. Além disso, os problemas podem 
receber a influência da eleição presidencial no Brasil, que deve trazer instabilidade para o 
mercado. 
    Entretanto, se planejado com cautela e análises precisas pode ser um ano também de 
oportunidades. Essa é a hora de reunir a equipe para elencar as ameaças, pontos fortes e 
fracos para o negócio, possibilitando uma visão mais macro sobre o que a empresa realmente 
é, sabendo onde ela está, onde se quer chegar, quais objetivos quer alcançar e, como alcança-
los. 
      É importante também destacar, para os que se enquadrem, que em 2022 estará em vigor as 
regras do e-Social. E o atendimento dependerá de uma revisão dos processos internos 
relativos a administração dos prestadores de serviços, com e sem vínculo empregatício, e em 
grande parte, da capacidade dos empregadores se estruturarem em relação aos seus 
processos internos, o que abrange todas áreas da empresa. 
    Para que o ano seja de sucesso, mantenha-se atento a todas as variáveis que podem 
impactar o mercado, sendo assim, é essencial que se busque informações sobre os possíveis 
temas que podem influenciar o seu negócio, tanto de forma favorável quanto desfavorável ao 
mercado. Mantendo a empresa em dia com as diretrizes da Lei não terá problemas legais, 
somando a informação e reduções de custos, o que garantirá que sua empresa conquiste um 
diferencial competitivo e se destaque frente aos concorrentes ao longo de 2022.   
        Boa sorte a todos e um 2022 de muito sucesso. 

Jurídico

Regina Celia de Souza Veloso
Advogada 

Acesse o artigo na íntegra em
nosso site:

www.aciasalto.com.br





Novos associados Sejam
bem

vindos

COIFE ODONTO
Rua Floriano Peixoto, 2709,
Jardim Sontag - Salto/SP
(11) 4456-7366

MRS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
Rua Henrique Dias, 116,
Jardim Santa Cruz Salto/SP
Tel:  (11) 4602-1604

IRO INSTITUTO DE REABILITAÇÃO
ORAL
Av. Dom Pedro II, 597,
Centro - Salto/SP
Tel:  (11) 4029-2699



Como será 
em 2022?

EMPRESÁRIO RICO 
X EMPRESÁRIO  POBRE

Local:
Auditório ACIAS
Rua Nove de Julho, 403
Piso Superior
Centro, Salto/SP

Inscrição:
Produtos de Higiene Pessoal
e Limpeza destinados
a Casa Naim

INSCRIÇÕES EXCLUSIVAS
PARA EMPRESÁRIOS

E GESTORES

Dia: 20/01/2022 
Horário: 19h00

Apoiadores:

César
Henrique
Coordenador e 
Consultor de Resultados
Desafio Empreendedor

(11) 94337-7005
Faça sua através do WhatsApp:

PALESTRA

Vagas
limitadas


