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Editorial

Fala Presidente!

E

Foto: KR Comunicação

m primeiro lugar gostaria de me apresentar a todos que recebem esta edição
periódica da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Salto.

Sou Sérgio Tome, estive nos últimos seis anos colaborando com a gestão da
ACIAS, ora como diretor, ora como tesoureiro, e atualmente como vice–presidente, sendo que no momento ocupo a função de presidente interino dessa Associação, devido ao afastamento temporário da presidente licenciada Schneyder
Bonafé de Barros.
Durante esse período, participamos e acompanhamos todos os projetos e ações
realizados pela nossa Associação, com intuito principal de contribuir para o desenvolvimento cada vez maior dos setores por ela representados. Podemos afirmar com
segurança e convicção, que tudo foi feito de forma ética e transparente, mediante
muito esforço e dedicação de todos os envolvidos.
Por tudo isso, sinto muito orgulho de fazer parte da atual Diretoria, capitaneada
pela Schneyder, que com um trabalho em conjunto com a equipe de colaboradores
e demais gestores da ACIAS, implantou projetos que marcarão a história da nossa
Associação, bem como do comércio local e de nossa cidade. Dentre eles podemos citar o Projeto Empreender, a obtenção
do Selo Social, a realização de Campanhas em datas comemorativas, a implantação do Programa de Estágio–PROE, as
Campanhas do Agasalho e do Leite para instituições sociais, a realização anual da Semana do Comerciante e respectiva
Rodada de Negócios, a realização do Bota Fora com comerciantes locais, dentre outras ações. Com tantas realizações, não
podemos deixar também de comemorar o sucesso de nossos Cartões: Educação, Servidor, Alimentação e ACIASCARD,
que têm feito diferença ao Comércio local, já que os recursos gerados com tais projetos ficam restritos e direcionados aos
empreendedores de nossa cidade.
No momento em que vivemos, de incertezas e inseguranças econômicas, cada uma dessas ações são de suma importância para todos nós, e são elas, com certeza, que nos possibilitam vencer as dificuldades e obstáculos em nossas atividades.
Afinal, é no trabalho em conjunto que podemos fazer a diferença ... em nossa vida ... em nossa sociedade!
Um abraço a todos!
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Atuação

ACIAS sai à frente em projetos
voltados à saúde e bem-estar social
SELO SOCIAL
Devido a realização do Projeto “Adote um Idoso”, a ACIAS
foi certificada pelo Instituto Abaçaí, com o Selo Social - projeto de
mobilização, que conta com o envolvimento de empresas, órgãos
públicos e entidades, cujo intuito principal é promover o desenvolvimento social, contribuindo para que os Objetivos do Milênio,
criados pela ONU, sejam alcançados.
A Cerimônia de Certificação ocorreu no mês de Junho e
contou com a presença da presidente licenciada da Associação, Schneyder Bonafé de Barros, bem como de diversos diretores e colaboradores.
O Projeto “Adote um Idoso” é uma ação que ocorre de
forma permanente, visando auxiliar o Lar Frederizo Ozanam
na arrecadação de leite, alimento fundamental para os cerca
de 40 idosos abrigados nessa entidade. Para participar, basta o
interessado se dirigir à ACIAS e escolher um afilhado (a) para,
a partir de então, doar a ele (a) um mínimo de 02 litros de leite
todos os meses.

Fotos KR Comunicação

CIPA
ACIAS viabiliza a realização de treinamento para
capacitação de designado da CIPA
Como regra geral, as empresas devem constituir a CIPA (Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes), conforme preconizado na NR 5
– Portaria 3.214/78. Porém, em função do número de empregados da
empresa, cabe apenas a indicação de um empregado para atuar como
designado da CIPA.
Considerando que a maioria das empresas ligadas ao comércio não possui características para implantar a CIPA tradicional,
a ACIAS possibilitou a realização do Treinamento para Designados da CIPA. A primeira turma ocorreu no período entre 26/07
e 02/08/2016, com carga horária de 20h - duração equivalente ao
exigido para o membro da CIPA tradicional.
Os associados interessados em capacitar seus designados da CIPA
podem entrar em contato com a ACIAS, no telefone 4602–6767, e
falar com Grigoletto.
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Novidade

ACIAS completa 52 anos de atuação
Data será celebrada novamente com uma grande festa

A

ACIAS completará, no mês de Novembro, 52 anos
de existência na cidade de Salto, marcados por uma
atuação forte, respeitável, e que já se tornou sinônimo de referência em toda a região.

A festa será dia 19 de Novembro, a partir das 20h, no Ideal Lounge, e contará com apresentação da Banda Eros, buffet
completo Dauds e Bar Brahma, bem como com a premiação
de 05 empresas associadas, cuja escolha ocorre mediante os quesitos: participação em Campanhas, vendas pelo ACIASCARD,
participação em capacitações, utilização do SCPC e inovação. A
relação completa das selecionadas será divulgada em Setembro.

Foto: KR Comunicação

Para celebrar essa data, mais uma edição do tradicional
jantar dançante será oferecida a todos os associados, parceiros e demais públicos que se relacionam com a entidade. O
evento também terá um significado especial, já que marcará
o encerramento da atual gestão da ACIAS, a qual possui à
frente a presidente licenciada Schneyder Bonafé de Barros.

• Banda Eros
• Bar Brahma
• Buffet completo Dauds
• Premiações especiais
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Acontece

Bota Fora
da ACIAS

Iniciativa cheg
a em sua 3ª ed
ição
e já é referênc
ia na cidade

P

elo terceiro ano consecutivo, a ACIAS realizou o
Bota Fora – oportunidade exclusiva dos consumidores fazerem suas compras com descontos reais, de até 70%,
no comércio local.
Tal iniciativa surgiu como mais uma, dentre inúmeras ações
realizadas pela Associação, com o intuito de contribuir para a
captação e fidelização de clientes, divulgação, aumento das vendas e, consequentemente, desenvolvimento do comércio local.
Nesse ano, a 3ª edição aconteceu nos dias 04, 05 e 06
de Agosto (quinta, sexta e sábado), seguindo o novo formato adotado em 2015, no qual cada estabelecimento realiza
o Bota Fora em seu próprio endereço e horário comercial.
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Dentre os participantes estiveram lojas de diferentes segmentos, localizadas no Centro e também em bairros da cidade, como Jd. das Nações e São Judas. Foram elas: Arco-Íris,
Oficina e Cia, DG Magazine, Azul Calçados, Clô Calçados,
Cris Bandeira, Visual Móveis, Papelaria Estrela, Maxilens Óticas, Casa Mais, Lima Modas, Loja Valência, Estilo e Conforto,
Ótica Iris, Mimodon, Ideal Modas e Timax.

Cooperação

Projeto social
segue com
inúmeras ações
beneficentes
I

Arraia do Lar

Oitocentos litros de leite foram entregues pela Associação
ao Lar Frederico Ozanam, no mês de Agosto. O alimento foi
adquirido com o valor arrecadado na barraca da roleta, a qual
sorteou e entregou 120 prêmios aos participantes do “Arraiá do
Lar”, evento realizado pela ACIAS no próprio asilo, dia 30 de
Julho. Além disso, outros 100 litros de leite também foram doados pelo público que compareceu na festa. O evento contou,
ainda, com diversas outras atrações, como música ao vivo,
barracas, comidas típicas e fogueira.

ACIAS segue, de forma permanente, com
seu importante projeto social, cujo principal
objetivo é colaborar com entidades saltenses. Nesse
ano de 2016 a escolhida é o Lar Frederico Ozanam,
porém as contribuições feitas pela Associação também
auxiliam, sempre que possível, outras instituições.

Confira abaixo!!

Campanha do
Agasalho
O Lar Frederico Ozanam e a APAE foram beneficiadas
com a 2ª edição da Campanha do Agasalho, realizada pela
ACIAS entre os dias 20/04 e 15/06.
Todos os itens entregues na Associação - roupas de
frio em bom estado, como calças, blusas, jaquetas e meias,
além de cobertores, mantas e edredons – foram doados a
essas instituições.

Fotos KR Comunicação

Os agradecimentos especiais dessa iniciativa vão para: Grupo
de Escoteiros Taperá, Projeto Cultura Pura, pessoas físicas/jurídicas que doaram os brindes, locutores Gasparini e Gil Fernandes,
Nicolai, João Marcos Andrietta, Rádio Amiga FM, STCA Produções e jornais Taperá, Primeira Feira e Estância!

A
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Campanha

N

os últimos meses a ACIAS realizou duas Campanhas importantes e já tradicionais no comércio
saltense: a de Dia dos Namorados e Dia dos Pais. Confira!

Pais

DIA
DOS

Período: 25 de Julho a 13 de Agosto
Consumidores sorteados:

Vem aí....

Campanha de
Dia das Crianças
De 26/09 a 11/10
Vans de brinquedos, com quase R$ 5.000
em prêmios + presença do
Palhaço Bang
Lojista, garanta já
sua participação!
Não fique de fora!!

1º Lugar: Luan de Oliveira Santos – comprou na Loja
Campos: Ganhou uma moto Honda CG 160cc 0km;
2º e 3º lugares: Antonio dos Santos – comprou na
Loja Campos: Ganhou óculos de sol; e Neusa Maria de
Moraes – comprou na Loja Altino: Ganhou óculos de sol;
4º e 5º lugares: Marcelo Gomes da Silva – comprou
na DG Magazine: Ganhou um relógio de pulso; e Ariane
S. C. de Mello – comprou na Estilo e Conforto: Ganhou
um relógio de pulso;
6º e 7º lugares: Neusa B. Domingues – comprou na
Fábio Calçados: Ganhou óculos de sol; e Rodrigo Cezar da
Silva - comprou na La Belíssima: Ganhou óculos de sol;
Apoiadores: Cris Bandeira, Editograf, Honda Japauto, Óticas Maxilens, Nardelli, Óptica Sol Jóias,
Timax e Tropical Calçados

Período: 23 de Maio a 11 de Junho
Consumidores sorteados:
1º lugar: Givaldo Pereira – comprou na Timax:
Ganhou 02 Iphones;
2º lugar: Iraci Perozine – comprou na La Belíssima:
Ganhou 02 óculos de sol (um feminino e um masculino);
3º lugar: Ivanilza dos Santos Silva – comprou na
Schoba Presentes: Ganhou 01 Voucher no valor de
R$ 60,00 para ser utilizado no Villa da Barra Bar;
4º lugar: Luciano Santos Silva – comprou na Fábio Caçados: Ganhou 01 Voucher no valor de R$ 60,00
para ser utilizado no Villa da Barra Bar.
Apoiadores: Cris Bandeira, Editograf, Maxilens
Óticas, Nardelli, Timax, Tropical Calçados e Villa da
Barra Bar

Fotos KR Comunicação

Devido a grande quantidade de prêmios entregues,
as demais fotos dos consumidores sorteados nas diversas
campanhas estão disponíveis no site e Facebook da ACIAS
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Capacitação

I

SEBRAE

números encontros promovidos pelo SEBRAE-SP,
por intermédio do PAE – Salto (Posto SEBRAE
de Atendimento ao Empreendedor), ocorrem periodicamente na sede da ACIAS, com o principal objetivo de
capacitar e orientar os empresários locais sobre diferentes
temas relacionados ao mundo dos negócios.

Cursos
Curso “Visual Merchandising”: Dias 31/05 e 01/06

Confira abaixo algumas dessas iniciativas e o calendário das próximas atividades!

Missões Empresariais
Três Missões Empresariais foram realizadas nos últimos
meses, com o intuito de promover o acesso dos empresários
a novos mercados, fornecedores, tendências e informações,
tornando possível a melhoria de negócios e processos.

Curso “Técnicas de exposição de produtos”
Dias 26 e 27 de Julho

Fotos: Divulgação

Fotos KR Comunicação

A primeira delas foi para a Fispal 2016 - Feira Internacional de Produtos e Serviços para Alimentação fora do Lar,
que ocorreu no Expo Centre Norte, entre 14 e 17 de Junho.
Já a segunda, realizada em 28 de Junho, levou os empresários ao Anhembi, para visitarem a Francal 2016, plataforma
oficial de lançamento da estação primavera-verão, enquanto
a terceira Missão, em 13 de Julho, foi à Mega Artesanal, uma
das mais importantes feiras da América Latina, especializada
em produtos e técnicas para arte e artesanato.

Curso Na Medida “Gestão de Pessoas e equipes”
De 13 a 22 de Junho

Agenda dos próximos eventos que
serão realizados na sede da ACIAS
SETEMBRO
27/09 – 19h
“Como vender mais e melhor - Dia das Crianças”

Curso “Começar bem – Transforme sua ideia em um
modelo de Negócios”: De 02 a 04 de Agosto

OUTUBRO
03, 04, 10 e 11/10 - 18h
Curso “Na Medida: Internet na Medida”
NOVEMBRO
29/11 – 19h
Palestra “Como vender mais e melhor – Natal”
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Destaque

Iniciativa da ACIAS contribui para
formação de novos negócios entre
os empresários locais
A

Semana do Comerciante, realizada pela ACIAS no mês de Julho, reuniu um grande número de participantes e contribuiu para que os mesmos tivessem acesso a importantes informações relacionadas à gestão empresarial, bem como
tirassem dúvidas sobre diversos temas profissionais, ampliassem o networking, estabelecessem novas parcerias e o principal:
fechassem novos negócios.

Confira tudo o que a Semana ofereceu!

Palestras diárias

Fotos KR Comunicação

A Semana contou com palestras diárias, que abordaram os seguintes temas: “Superando a crise” - ministrada por Rogério
Castro, da The Place Sistemas; “Venda Mais e Melhor no Dia dos Pais” - por Eduardo B. Flud, do SEBRAE; “Gestão de
Pessoas” - por Eduardo T. Mantovani, do SEBRAE; “Processos Trabalhistas” - pela advogada da ACIAS, Erica Meante Bergamo; e “Xô Crise” - por José Carlos Grigolletto, da GPS Treinamento e Desenvolvimento.
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Destaque

Rodada de Negócios
Abertura

Dinâmica

Como um dos pontos altos da Semana, a ACIAS realizou
uma Rodada de Negócios, que teve início com as apresentações da Sicredi, nova instituição bancária da cidade, e da BIN,
operadora de cartões de crédito, bem como com as palavras
de apoio da proprietária da Pharmaderma, Schneyder Bonafé de Barros: “Esperamos ter dado um importante passo para
contribuirmos com o desenvolvimento da nossa cidade”.

Empreendedores e colaboradores de diferentes segmentos estiveram presentes na Rodada, a qual contou
com diversas etapas, garantindo assim que todos os participantes apresentassem, uns para os outros, seus negócios
e serviços. Dessa forma, a iniciativa possibilitou grande
interação e, consequentemente, a formação de novas parcerias e negócios entre os mesmos.

“Fiquei impressionada! Consegui
fechar parcerias que há tempos
tentava, pois até então não tinha
tido essa oportunidade”
Luciana Guscikem
InFlux English School

“Foi excelente! Já participei de outras rodadas,
mas essa foi bem mais construtiva e elaborada,
e consegui ter contato com outras empresas do
ramo, o que para mim é bem interessante!”
Irineu Guerreiro Junior (Palhaço Bang)
Fábrica de Risos
Fotos KR Comunicação

“

PARA CHEGAR
AONDE A
MAIORIA NÃO
CHEGA, É
PRECISO FAZER
ALGO QUE A
MAIORIA NÃO
FAZ.
Autor
desconhecido

Sérgio Tome, presidente interino da ACIAS, também participou da Rodada
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Eleiçõ�

ELEIÇÕES

2016

N

o mês de Setembro a ACIAS realizará, em sua sede,
apresentações com os quatro candidatos a prefeito de
Salto, que falarão sobre suas propostas para os próximos anos.
A ordem e datas das apresentações, que foram determinadas durante sorteio e contaram com a participação de um
representante de cada candidato, ficaram assim definidas:
13/09: Laerte Sonsin Jr.; 15/09: Juvenil Cirelli; 20/09: Dr.
Ângelo Nucci e 22/09: Geraldo Garcia. Todas elas terão início às 19h, serão mediadas pelo locutor Gasparini Filho e
abertas ao público em geral.

Fotos: Divulgação

Com essa iniciativa, já tomada em eleições passadas, a ACIAS tem o intuito principal de fortalecer, ainda mais, seu papel
de entidade representativa, contribuindo para um comércio e uma cidade ainda mais desenvolvidos, bem como oferecer à
sociedade um espaço no qual a mesma possa tirar dúvidas e interagir politicamente. Participe!

Dia
20/09

Dr. Ângelo Nucci
João Conti

Dia
22/09

Geraldo Garcia
Dr. Wagner C. da Silva

Dia
15/09

Juvenil Cirelli
Willhes G. da Silva

Dia
13/09

Laerte Sonsin Jr.
Oswaldo Dalla Vecchia
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Produt�

Produtos ACIAS

C

om o intuito principal de fomentar o comércio saltense e a economia local, a ACIAS desenvolveu, nos últimos anos,
importantes projetos que contribuíram para que a cidade de Salto fosse reconhecida como exemplo de sucesso em toda
região e estado. Dentre eles estão os Cartões ACIASCARD, ACCrédito Alimentação, Material Escolar e ACCrédito Servidor.
Com essas iniciativas, a Associação incentivou também, sobremaneira, a autonomia de todos que utilizam esses
cartões – sejam crianças, trabalhadores etc. - pois podem escolher o que desejam comprar, tanto em marca quanto em
quantidade, bem como quando e onde comprar.

Cartão Material Escolar

Também é oferecido pelo empregador aos trabalhadores, que podem adquiri-lo de forma gratuita, sem anuidade ou mensalidade, para comprarem com condições especiais no comércio local. Já para os lojistas que o aceitam,
o crédito é garantido, pois o valor gasto é debitado diretamente na folha de pagamento do consumidor.

Implantado no ano de 2014, tal benefício é entregue a crianças a partir dos 03 anos até completarem o Ensino Fundamental na rede pública municipal. Com o Cartão em mãos, os pais
adquirem gratuitamente os materiais que serão utilizados pelos
filhos no decorrer do ano letivo, podendo escolher quando,
quanto e onde comprar, dentre os comércios credenciados.

ACCrédito Servidor

ACCrédito Alimentação

Após aprovação de um Projeto de Lei, pela Câmara
Municipal, o ACCrédito Servidor passou a ser entregue
aos funcionários públicos municipais, em substituição as
cestas básicas. Utilizado nos estabelecimentos locais, para
aquisição de diversos produtos, esse cartão injeta anualmente cerca de R$ 3 milhões na economia saltense.

Idealizado pela ACIAS, em parceria com a FACESP
(Federação das Associações Comerciais do Estado de São
Paulo), pode ser utilizado pelo empregador, no lugar das
cestas básicas. Dessa forma, o trabalhador pode escolher
quais produtos deseja adquirir e em qual estabelecimento, dentre os cerca de 100 credenciados.

Fotos: Divulgação

ACIASCARD
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Profissão

Dia do Dentista

2

5 de Outubro é a data na qual se comemora, no Brasil, o dia do responsável pela nossa saúde bucal: o Dentista.

Essa profissão existe há mais de 130 anos e surgiu logo após o Decreto nº 9.311, assinado em 1884, que criou os
primeiros cursos de graduação de Odontologia do país, nos estados do Rio de Janeiro e Bahia.
Vale lembrar que é também em 25 de Outubro que celebramos o Dia Nacional da Saúde Bucal, dedicado a conscientizar os cidadãos sobre a importância que a boa higiene bucal exerce em nossa saúde e qualidade de vida.

Curiosidade:
Você sabia que
no curso de
Odontologia existe
uma disciplina que
ensina os estudantes
a identificarem e
lidarem, da melhor
forma possível,
com pacientes que
têm medo de ir ao
dentista?
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Profissão

Dia do Veterinário

O

herói que salva a vida dos nossos amigos
animais, tanto domésticos quanto os
selvagens, com certeza merecia um dia especial
de homenagens pelo trabalho que realiza!
O Dia do Médico Veterinário, ou o Dia do Veterinário, termo mais utilizado, é comemorado em 9 de Setembro, porque foi exatamente nesse dia, em 1933, que o então
presidente do Brasil, Getúlio Vargas, assinou o Decreto Lei
nº 23.133, regularizando a profissão e o ensino de medicina
veterinária no país.

Veterinário, parabéns
pelo seu dia!
“Que o amor e carinho que
você dedica aos animais lhe
seja recompensado!”
(autor desconhecido)
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DEPOIMENTO DOS NOSSOS

ASSOCIADOS

Porque fazer parte da Associação Comercial de Salto
Em toda edição a ACIAS traz o depoimento de alguns comerciantes e profissionais liberais, sobre as vantagens
em serem associados. Se você ainda não faz parte desse grupo, venha também e desfrute de
inúmeros benefícios, que farão a diferença para o seu negócio!
Confira!

“Após avaliarmos todas as vantagens de nos tornamos sócios, como por exemplo, o apoio ao comércio local e as oportunidades de crescimento, passamos a fazer parte da ACIAS em
Janeiro de 2016. Hoje também já utilizamos o Cartão do Servidor, devido às facilidades que o mesmo oferece aos funcionários
públicos. Por tudo isso, eu recomendo a todos que se associem...
e digo mais: é importante que os associados participem das palestras promovidas pela Associação, pois essa é uma forma de
estarmos sempre atualizados sobre o comércio da nossa cidade.” - Fernanda Noguti - proprietária da Empório Saltense
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Fotos: KR Comunicação

“A loja existe há cerca de oito anos e há quase dois já somos
associados da ACIAS. Dentre tantos serviços que a Associação
nos oferece, como as consultorias do SEBRAE, por exemplo, o
que mais utilizamos e nos fez uma grande diferença, foi o Cartão Educação. Nos tornamos associados, pelo fato da ACIAS
dar suporte e auxiliar os microempreendedores em todas as dúvidas. Sendo assim, eu recomendo a Associação a todos, porque
os benefícios que tivemos também podem contemplar outras
pessoas”. - Cintia Gisele Pelozine Escudeiro e Paulo Escudeiro - proprietários da La Bellissíma

Associad�

Confira a relação dos Novos Associados da ACIASALTO!
Período: Junho/2016 e Agosto/2016
Agroteco
Av. José Maria Marques de Oliveira
nº 922 - Vila Norma – Salto/SP
(11) 4028-4505

Al Navarro Corretora
Rua 9 de Julho, nº 615
Sala B - Centro - Salto/SP
(11) 4028-2736

Bergamini Presentes
Rua Penápolis, nº 62
Jardim Cidade IV - Salto/SP
(11) 97326-7192

Casa de Carnes Milton
Rua Albuquerque Lins, nº 326
Vila Teixeira - Salto/SP
(11) 4021-3717

Claro
Rua Oceania, nº 219
Jardim Celani – Salto/SP
(11) 98939-0694

Drogaria América
Rua Marechal Rondon, nº 1464
Térreo Pq. Resid. Rondon - Salto/SP
(11) 4029-0642

Drogaria Jardim Marília
Rua Pirassununga, nº 254
Jardim Marília – Salto/SP
(11) 4028-5165

E.C. Consultoria
Rua Agostinho Rodrigues, nº 84
Vila Romão - Salto/SP
(11) 97583-1780

Escritório Contábil Scutieri e Scutieri
Rua Rio Branco, nº 684
Sala 02 Sobreloja - Centro - Salto/SP
(11) 4028-1053

Espaço dos Santos
Rua Marechal Deodoro, nº 305
Centro – Salto/SP
(11) 4456-2258

Estacionamento Pelegrini Park
Rua Monsenhor Couto, nº 409
Centro – Salto/SP
(11) 4028-4734

Gseg e Pavanelli Corretora de Seguros
Rua Albuquerque Lins, nº451
Centro - Salto/SP
(11) 4029-4300

Jornal Primeirafeira
Rua 23 de Maio, nº 231
Sala 06, 07, 09 e 10 - Centro - Salto/SP
(11) 4028-4355

Lojas Linda Vitória
Av. Casper Líbero, nº 1221
Jardim Santa Cruz – Salto/SP
(11) 4602-4808

Lolita Decoração e Artesanato
Rua Rui Barbosa, nº 1050
Centro – Salto/SP
(11) 4456-3569

Neia Calçados
Rua 23 de Maio, nº 512
Centro - Salto/SP
(11) 4456-3003

Ópticas Rio Branco
Rua Rio Branco, nº 766
Centro - Salto/SP
(11) 2840-4844

Peixaria Aquarius
Rua Monteiro Lobato, nº 494/512
Jardim Três Marias - Salto/SP
(11) 4021-3108

Pharma Nativa
Rua Rio Branco, nº 725
Centro - Salto/SP
(11) 4028-6815

Rabo de Saia
Rua 9 de Julho, nº 709
4º andar, Sala 43 - Centro - Salto/SP
(11) 97163-4024

SBG Design de Móveis
Rua Rui Barbosa, nº 1339
Vila Teixeira – Salto/SP
(11) 4098-4428

Schoba Instrumentos Musicais
Rua Agostinho Rodrigues, nº 150
Jardim Maria José - Salto/SP
(11) 4029-2943

Supermercado Toninho - Vila Progresso
Rua Anacleto Cruz, nº 269
Vila Progresso - Salto/SP
(11) 4028-7390

Taperá Gesso
Rua Suíça, nº 218
Jardim Celani - Salto/SP
(11) 2840-4307

Vidraçaria Nova - São João
Av. José Maria Marques de Oliveira
nº 1137 - Jd. São Joao - Salto/SP
(11) 4028-1266

ASSOCIE-SE VOCÊ TAMBÉM!
(11) 4602-6760 / arnaldo@aciasalto.com.br
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Jurídico

Foto: KR Comunicação

TIRE SUAS DÚVIDAS!
Os comerciantes saltenses têm, nesta revista periódica, um espaço
reservado para que possam sanar dúvidas sobre temas diversos, de
interesse da categoria, as quais são respondidas pela advogada e
assessora jurídica da ACIAS, Érica Meante dos Santos Bergamo.

Confira abaixo o tema escolhido!

PROCESSO DO TRABALHO – NOÇÕES GERAIS
O processo trabalhista é um assunto que gera muitas dúvidas. Vamos sintetizar algumas orientações, a
fim de proporcionar uma visão geral sobre o mesmo,
traçando algumas diretrizes e sugestões.
1) Quando o empregador recebe a citação de um
processo trabalhista, como deve proceder? Qual a
sequência do processo?
R: Primeiramente deve contratar um advogado que
orientará sobre o caso e solicitará os documentos necessários para a elaboração da defesa, que será apresentada na audiência inicial, cuja data e horário já vem
determinada no mandado citatório. Esta primeira audiência é para tentativa de acordo. Não havendo composição amigável será realizada uma nova audiência para
a colheita da prova oral (depoimento pessoal e oitiva de
testemunhas). Após será prolatada a sentença.
2) Não havendo êxito do empregador, cabe recurso?
Existe algum custo?
R: Sim. Sucumbindo o empregador, cabe recurso,
sendo necessário o recolhimento de custas de preparo recursal, cujo valor é bastante significativo. Por
exemplo, a tabela atual de valores de depósitos recursais estabelece que para a interposição de Recurso
Ordinário, o valor é de no mínimo R$ 8.959,63; para
Recurso de Revista, Embargos Infringentes, Recurso
Extraordinário e Recurso em Ação Rescisória, o mínimo é R$ 17.919,26.
3) Somente após o último grau de recurso que se
inicia a execução?
R: Não, a execução pode ser iniciada, após a prolação
da sentença, mesmo com a interposição de recurso.
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4) Qual é geralmente a primeira ocorrência processual quando se inicia a execução? Cabe algum recurso?
R: Geralmente o que ocorre é a determinação de
penhora on line de contas correntes e/ou aplicações
financeiras/faturamento do empregador. A segunda
opção, no caso da penhora de valores ser infrutífera, é
a determinação para constrição de bens. O recurso admissível após a penhora são os embargos à execução.
5) Quais as orientações para minimizar os prejuízos?
R: Em um processo trabalhista sempre haverá perda,
que se inicia já com a contratação de um advogado.
A orientação que se dá é no sentido de minimizar as
perdas. Para isto, é imprescindível observar a legislação trabalhista em vigor, desde a contratação do
empregado, observando inclusive o disposto nas
Convenções e Acordos Coletivos. No caso de alguma
irregularidade na relação de trabalho, a melhor opção
é a formalização de acordo, pois uma condenação
trabalhista certamente é mais onerosa.

Envie você também a sua
pergunta, escrevendo
para o e-mail
karen.scpc@aciasalto.com.br
As questões serão
selecionadas e divulgadas nas próximas edições.

Contamos com sua
participação!

Calendário

Calendário de Feiras 2016
Confira abaixo o calendário de feiras e outros eventos que serão realizados nos próximos meses,
cujos temas são de interesse de comerciantes e profissionais autônomos!

Health Ingredients South America
“Hi South America Summit é o ponto
de encontro do setor de ingredientes e
alimentos saudáveis”
De 23 a 25 de Agosto
Expo Center Norte - SP
www.fi-events.com.br/es

12ª Beauty Fair
“Feira internacional da beleza profissional. Voltada exclusivamente para o profissional e comerciante do setor da beleza”
De 10 a 13 de Setembro
Pavilhão Expo Center Norte - SP
www.beautyfair.com.br/feira

Equipotel Design
“Feira internacional de equipamentos,
produtos, serviços, alimentos e bebidas
para Resorts, Hotéis, Pousadas, Motéis,
Flats, Restaurantes, Bares, Botecos, Lanchonetes, Fast Food, Cozinhas Industriais,
Lavanderias e Similares”
De 19 a 22 de Setembro
São Paulo Expo - SP
www.equipotel.com.br

Expo Brasil Feira
“Tradicional feira de variedades, de
diferentes segmentos, com diversificado
mix de produtos, lançamentos e condições
especiais.”
De 20 a 23 de Setembro
Expo Center Norte - SP
www.expobrasilfeiras.com.br

Expomusic
“Quarto maior evento do mundo para os
negócios da música”
De 21 a 25 de Setembro
Anhembi - SP
www.expomusic.com.br

Feira da Gestante, Bebê e Criança
De 11 a 16 de Outubro
São Paulo Expo Exhibition
& Convention Center
www.feiradobebe.com.br/imigrantes

SEGURANÇA
DO
TRABALHO

Visando facilitar o cumprimento das exigências legais
relativas a Segurança e Medicina do Trabalho, a ACIAS
firmou parcerias para elaboração do PPRA – NR 9, PCMSO
– NR 7, AET – NR 17, Curso da CIPA – NR 5, PPP e Licença
do Bombeiro de seus Associados.
Interessados entrar em contato pelo fone 4602–6767
Falar com Grigoletto.
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