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Palavra	do	Presidente
Queridos leitores, mais um mês se inicia e nós ainda estamos 

em pandemia, mas seguindo em frente, sempre com força, esperança e 

se reinventando a cada dia, mediante todas as alterações impostas pelas 

diferentes fases do Plano São Paulo e o abre e fecha dos comércios.
A ACIAS não se isentou em nenhum momento em lutar pelo 

interesse do grupo que representa, ou seja, em defender a abertura e 
melhores condições de trabalho para nós, comerciantes, sempre atenta 
também a todos os cuidados que o momento exige. Nesse um ano já 
foram realizadas inúmeras reuniões com autoridades, emi�dos 
inúmeros o�cios, planos de ações, dentre outras ações e inicia�vas. 

Não temos a autoridade para mudar as regras e as leis 
estabelecidas pelo Governo Estadual, pois somos uma en�dade 
apar�dária e que segue as normas. Contudo, estamos contando e 
colocando em prá�ca todos os meios legais disponíveis, para tentarmos 
contornar e flexibilizar a atual situação, e assim podermos executar o 
nosso trabalho, mediante cumprimento das regras sanitárias. 

Atualmente temos, em média, 500 associados, em uma cidade 
que tem aproximadamente 11 mil comerciantes a�vos. Esse, então, é um percentual bem pequeno. Se fôssemos uma 
Associação com milhares de associados, por exemplo, nossos movimentos poderiam ser mais fortes e impactantes na 
esfera estadual, pois a união faz a força. Com tudo isso, então, reforço mais uma vez o convite para que todos venham 
fazer parte da nossa Associação, dessa nossa família....só assim seremos mais fortes para enfrentarmos todos os 
desafios que ainda teremos pela frente...e só assim teremos mais forças para lutar!
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Localizado dentro da Associação Comercial
Rua 9 de julho, 403, Centro, Salto/SP

Posto de Atendimento SEBRAE Aqui Salto

Atendimento das 8h às 16h de Segunda a Sexta.

Estamos atendendo pelo WhatsApp
e pelo telefone fixo:

Taynara: (11) 93370-0701
(11) 4602-6765

Novo número de WhatsApp

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


Auditório	totalmente	reformado
O Auditório da Associação Comercial passou recentemente por uma ampla reforma. O obje�vo dessa 

inicia�va foi o de oferecer, a par�r de agora, um ambiente ainda melhor a todos os públicos que o frequentam, seja 

para as inúmeras a�vidades e capacitações fornecidas pela ACIAS ou por outros empresários e en�dades que alugam 

o espaço. “Nesse momento estamos com todas as restrições para realização de qualquer evento, mas nosso obje�vo 

foi o de justamente fazer essa reforma nesse período, para que, tão logo tudo passe, nossos associados e demais 

empresários já tenham à disposição um ambiente adequado e propício para retomarmos as a�vidades e formações 

empresariais, que tanto queremos e precisamos. Então esse é mais um bene�cio que nossa Associação oferece”, 

salientou o atual presidente da ACIAS, Wladimir Lara. 

A par�r de agora, o Auditório oferece ampla estrutura e conforto, com ar condicionado central, projetor e 

microfone, som e iluminação de alta qualidade, cadeiras com e sem apoio para escrita, totalizando 88 unidades, 

banheiro feminino e masculino e mini copa para apoio e buffets. Ao lado desse ambiente a ACIAS também 

disponibiliza uma sala de reunião, mais reservada, a qual comporta até 20 pessoas. 

O espaço segue à disposição de todos, lembrando que associados possuem condições especiais de locação. 

Os interessados podem entrar em contato pelo telefone (11) 4602-6767

Lembrando que a capacidade de ocupação e horário para u�lização
será es�pulado mediante fase vigente do Plano São Paulo





Associação	Comercial	de	Salto	lança	plataforma
de	vendas	online	para	auxiliar	lojistas	saltenses

 Para auxiliar os lojistas nesse momento tão di�cil, a Associação Comercial, com o apoio do SEBRAE e 
da Prefeitura Municipal, está lançando uma plataforma virtual para vendas de produtos e serviços. 
 O ambiente, considerado um SHOPPING ONLINE, é uma ferramenta criada e disponibilizada pela 
empresa ACSN, que pode ser u�lizada apenas por comerciantes e prestadores de serviços da cidade. O 
obje�vo é fazer com que esse espaço virtual atraia os consumidores, mo�ve as vendas e, assim, amenize os 
efeitos causados pela atual pandemia, que refletem de forma direta e nega�va nos negócios. “É essencial 
que os comerciantes saltenses par�cipem, porque é essa união que fará com que o shopping online ganhe 
força, seja conhecido e u�lizado pelos saltenses”, disseram o presidente e vice-presidente da ACIAS, 
Wladimir Lara e Paulo Takeyama.
 E, para divulgar ainda mais os negócios que par�ciparem da nova plataforma, a ACIAS já lançou e 
convida todos a conhecerem a página criada nas redes sociais, com o nome “SHOPPING VIRTUAL ACIAS 
SALTO”.  Nela, todos poderão ter acesso ao site de vendas, ou se preferirem podem acessá-lo diretamente 
no link h�ps://shoppingvirtual.azurewebsites.net/shoppingsalto

Os comerciantes interessados em par�cipar do SHOPPING ONLINE devem entrar em contato com a 
ACIAS pelo WhatsApp (11) 94337-7005, para que seja feito o cadastro do estabelecimento. 
Posteriormente o lojista receberá orientações e manual de u�lização, e poderá entrar, criar sua 
vitrine virtual, cadastrando produtos e/ou serviços. Os interessados podem entrar em contato pelo 
telefone (11) 4602-6767

Preencha o formulário de cadastro de fornecedores e fique por dentro semanalmente de todas a
intenções de aquisições de serviços/obras e compra de bens.

COMO	PARTICIPAR:

Você que é comerciante,
autônomo ou empresário
e gostaria de oferecer seus
serviços e produtos a
Prefeitura de Salto?

Chegou o PROGRAMA COMPRA LOCAL, uma maneira mais eficiente que valoriza a a�vidade
econômica de nossa cidade. 

Faça já: h�ps://salto.sp.gov.br/compralocal/
Para mais informações: (11) 4602-8529 ou compralocal@salto.sp.gov.br



Reconhecimento	e	valorização	dos	nossos	associados
A cada edição, a Associação apresenta uma lista com os nomes de 

associados, cujos empreendimentos aniversariam no mês em questão. 

A inicia�va tem o obje�vo de parabenizar, divulgar e também agradecer 

cada um deles, pela parceria de sempre. Além disso, em cada revista, a 

Associação também sorteia um desses nomes para aparecer em 

destaque. 

Conforme já divulgado, a sorteada desta edição é a DG MAGAZINE! 

Conheça mais sobre a loja!

· Nome fantasia: DG MAGAZINE

Desde quando está instalada em Salto:
Desde abril de 2014

Endereço:
Rua Nove de Julho, 236 – Centro - Salto/SP

Telefone e WhatsApp: (11) 4028-0591 / (15) 99609-9221

Redes Sociais: 
DG Salto

Principais produtos/ serviços que oferecem:
Roupas femininas, masculinas e infan�s, além de produtos de
cama, mesa, banho e acessórios. 

Quais públicos atendem: Público em geral, de todas as idades



Fale conosco!
(11) 4028-4118
(11) 98551-3500

Sua empresa tem uma
trajetória para ser

contada?

Memória
Empresarial

contato@krcomunicacao.com.br
www.krcomunicacao.com.br

Não deixe isso se
perder no tempo...

Os	demais	empreendimentos	que	aniversariam	no	mês	de	Abril	são:	

ARCO-ÍRIS ROUPAS INFANTIS
ART ZAC COMUNICAÇÃO VISUAL
AUTO ELÉTRICA E MECÂNICA DELLEGA
AUTO ESCOLA SALTENSE
BAR E RESTAURANTE DO LAÉRCIO
BAZAR SERVEBEM
BICICLETARIA POLO
CASA DO ENCANADOR
CONCEITO MÓVEIS PLANEJADOS E DECORAÇÕES
D GENTILE
DESCARPEL
DG MAGAZINE
DOUGLAS DA SILVA
DRJ EXPRESS
E.L. ENGENHARIA
FÁBIO CALCADOS
FJF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
GRANOVA - PRATA
ICUBO
IMOBILIÁRIA PIERRONI
KOMODINHA
LAERTE SONSIN JUNIOR
LOJA PITUKA
MALU PRESENTES
MICROCAMP
ODONTOCLINIC - SALTO
OZ SAFETY
PASSO A PASSO
PASSO LIVRE CALCADOS
PONTO D-ENCONTRO
POSTO JARDIM SALTENSE
PREVEMT MEDICINA
PROI ODONTOLOGIA
SO MODAS NEW STORE
SOLARPRIME SALTO
STILO MODA JOVEM
UNIMED SALTO/ITU - COOPERATIVA MÉDICA
VALEC DISTRIBUIDORA
VELLIX REPRESENTAÇÕES
VIDRAÇARIA NOVA – SÃO JOÃO

03/04/2009
28/04/1997
05/04/2004
12/04/2011
07/04/2006
11/04/1984
19/04/1983
23/04/1991
02/04/2015
21/04/1989
03/04/1995
09/04/2014
17/04/2019
06/04/2017
06/04/1963
03/04/2013
29/04/2010
18/04/1980
04/04/2011
12/04/2010
01/04/2005
08/04/1970
23/04/1999
05/04/2011
17/04/2012
06/04/2011
15/04/2013
27/04/1987
16/04/2010
04/04/2016
24/04/1991
16/04/1996
12/04/2000
07/04/2011
18/04/2019
12/04/2010
25/04/1988
02/04/1998
28/04/2015
28/04/1997



Boas	Vindas!

Acompanhe ao lado a relação dos novos associados da 
ACIAS, que a par�r de agora, além de serem representados 
por uma en�dade forte, séria e comprome�da, também 
terão direito a todos os bene�cios oferecidos pela mesma, 
como orientações profissionais, par�cipação especial em 
campanhas periódicas, convênios exclusivos, parcerias 
para aquisição de produtos e serviços com condições 
diferenciadas, dentre outros.

Micai Agropecuária – Loja 02
Avenida dos Trabalhadores, 1360
Jardim Marília – Salto

Vanguarda Representações
Rua Congo, 89 – CS 41
Jd. Planalto - Salto

Rose Consertos de Roupas
Rua Prudente de Moraes, 659 A
Jd. das Nações - Salto

Sugestão	de	Leitura
Livro: Do zero ao milhão
Autor: Carlos Wizard Mar�ns

Assunto: “Carlos Wizard usa sua própria trajetória empreendedora, que começou 
do zero, para mostrar como é possível empreender e ter um negócio de sucesso a 
par�r das estratégias certas e muita força de vontade. Se você quiser entender 
como sair do zero e se tornar milionário, o resumo do livro Do Zero ao Milhão é 
para você!”



ESPAÇO	JURÍDICO

O contrato social é o documento que prova a existência da sociedade e as obrigações entre os sócios. Para ser válido é 
necessário conter certas cláusulas obrigatórias (art.997 do Código Civil), a saber: a) a iden�ficação completa dos 
sócios; b) a denominação, objeto, sede e prazo da sociedade; c) o capital social expresso em moeda corrente sua 
divisão entre os respec�vos sócios, indicando a par�cipação de cada um e a forma de sua realização; d) as obrigações 
de cada sócio; e) as regras de administração e a indicação do(s) administrador(es) – sempre pessoa natural; f) a 
par�cipação dos sócios nos lucros e nas perdas; g) a responsabilidade dos sócios – inclusive se haverá ou não 
subsidiariedade pelas obrigações sociais. 
O contrato social de cons�tuição da sociedade deve ser assinado por todos os sócios e também por um advogado, 
juntamente com duas testemunhas. Após, será levado a registro no órgão competente conforme a natureza da 
sociedade: sociedades empresárias tem seu registro válido pela Junta Comercial do Estado da sede da empresa; e as 
sociedades simples são registradas perante o Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Feito o registro a 
sociedade adquire sua personalidade jurídica tornando-se sujeito de direitos e obrigações.
Este ar�go frisa a importância de se ter no contrato social outras cláusulas e condições importantes para a vida 
saudável da sociedade, evitando ou minimizando possíveis conflitos entre os sócios e ou administrador – 
especificamente comentando sobre o limite de poderes do administrador, a prestação de contas e o direito de 
preferência nas quotas.
Quando a administração é exercida por todos os sócios é conveniente estabelecer limite de poderes entre eles para 
que os negócios de maior monta e/ou importância para a empresa sejam firmados por todos os sócios 
administradores, assim todos avaliam o negócio e seus riscos, e não se discu�rá individualmente a responsabilidade 
em determinada contratação. 
Independentemente da administração ser ou não exercida por sócios, recomenda-se constar a indicação de 
prestação de contas anual para a respec�va validação dos sócios em reunião ou assembleia. Dessa forma, os sócios 
formalizarão a aprovação ou não das contas da administração, podendo haver a imputação de responsabilidade ao 
administrador em caso de não aprovação, observadas as disposições legais.
 O direito de preferência na cessão total ou parcial de quotas sociais, ou em caso de aumento de capital, também é 
necessário ser regulado no contrato social criando as regras conforme os interesses envolvidos. Pode ser dada a 
preferência ao sócio majoritário, ou aos demais sócios – respeitando-se o percentual de par�cipação de cada um. 
Assim, a menos que um ou algum dos sócios não tenha interesse na aquisição de quotas cedidas ou em par�cipar do 
aumento de capital, a par�cipação societária permanecerá inalterada na vigência da sociedade. Quando o contrato 
social não estabelece regras do direito de preferência, um sócio poderá negociar suas quotas com apenas um dos 
sócios, sem que os demais tomem conhecimento. Esta situação acarretará a alteração na par�cipação societária, o 
que pode gerar conflitos pela falta de conhecimento prévio e/ou divisão de poderes na sociedade – causando o 
desequilíbrio entre os sócios.
Quando a sociedade é cons�tuída por sócios de um núcleo familiar, é interessante determinar se os cônjuges poderão 
ou não ingressar na sociedade, e ainda vedar o ingresso de terceiros. Esta condição permi�rá que o vínculo de 
afinidade entre os sócios na cons�tuição da sociedade permaneça naquele núcleo familiar – preservando o chamado 
“affec�o societa�s”.
Se o contrato social não tratar sobre tais assuntos, vale realizar sua revisão e alteração para o bom desenvolvimento 
da sociedade e prosperidade nos negócios.

Dra. Luísa Lima -  advogada e consultora em Direito Empresarial

O	contrato	social	e	os	interesses	envolvidos





É pic...
É pic...

Aniversariantes	ACIAS

Colaboradora:
Eduarda Duarte 

dia 09/04 

Colaboradora:
Vera Souza 

dia 11/04 

Em cada edição a ACIAS divulga e parabeniza

os integrantes de sua equipe, que aniversariam

no respec�vo mês. Em Abril  quem apaga as velinhas é....



Precisando 

aumentar
suas vendas?

ACIAS
Salto

Shopping

O Shopping virtual da ACIAS

Salto é a ferramenta ideal para

impulsionar suas vendas!

E você consumidor,
apoie o comércio local!

Entre no Shopping ACIAS
e conheça todas as lojas
participantes.

https://shoppingvirtual.azurewebsites.net/shoppingsalto

• Exclusivo para a cidade
de Salto.

• Suporte e treinamento
incluído.

Uma ferramenta para ajudar o comércio
Saltense nesse período de crise.

Entre em contato e saiba mais!


