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Pai,
nosso primeiro
super herói

ACIAS prepara Campanha de Dia dos Pais e
segundo semestre també m contará com novos
projetos e benefıćios especiais para os
associados!

Esta ediçã o da nossa revista nã o poderia ser distribuıd
́ a em um momento
melhor. Junho é o mê s de aniversá rio da nossa querida Salto, que em 2018
completa 320 anos de existê ncia.
Como divulgamos aqui, a histó ria da nossa Associaçã o está diretamente
ligada à histó ria da nossa cidade... a inal, é impossıv́el pensar em um municıp
́ io
desenvolvido, sem um comé rcio forte, unido e participativo.
E é para que isso aconteça que nossa Associaçã o realiza uma sé rie de
atividades e açõ es, que se envolve nas principais discussõ es e momentos da
nossa cidade e paıś, que questiona, debate, se posiciona, promove atividades
perió dicas, capacita. E é um pouco disso que você , leitor, verá nas pró ximas
pá ginas.
Nossas Campanhas, por exemplo, estã o a todo vapor! Encerramos
recentemente a do Dia da Mã es, com diversos prê mios distribuıd
́ os entre os
consumidores que prestigiaram nosso comé rcio, e iniciaremos em breve a do
Dia dos Pais, seguida, nos pró ximos meses, pela Campanha de Dia das Crianças
e, por im, a de Natal. Alé m disso, participamos, como an itriõ es, do Selo Social,
fomos uma das apoiadoras da 21ª ediçã o dos Destaques Taperá , e sediamos
novas reuniõ es do Programa Vigilâ ncia Solidá ria, que já tem garantido uma
defesa e uma atençã o maior aos nossos lojistas.
Fora tudo isso, sempre atenta à s mudanças no mercado e buscando
sempre a excelê ncia nos serviços prestados, nossa Associaçã o modi icou as
consultas de pessoas fıśicas para uma nova modalidade, denominada ACERTA,
que oferece uma concessã o ainda mais segura de cré dito.
Para o segundo semestre estamos, novamente, com diversas e boas
novidades!! Os comerciantes e demais empresá rios do setor do Vestuá rio, como
roupas, sapatos e acessó rios, por exemplo, terã o uma oportunidade ú nica e
totalmente exclusiva de melhorar a gestã o dos negó cios; colocaremos em
prá tica novos benefıćios e serviços, graças a importantes parcerias irmadas,
que disponibilizarã o, aos nossos associados, condiçõ es especiais de plano de
saú de e emissã o de certi icado digital; promoveremos no mê s de Julho nosso
Arraiá Solidá rio, no Lar Frederico Ozanam; e teremos, em Outubro, nosso
tradicional baile – uma oportunidade importantı́ssima de integraçã o e
networking entre nossos comerciantes e demais empresá rios saltenses.
Sabemos que teremos, ainda, pela frente, o inal da Copa do Mundo e, em
breve, novas e importantes eleiçõ es. Entã o, temos ciê ncia de que esse será um
ano bem agitado, do inıćio ao im. Poré m, independente de resultados externos,
estamos fazendo a nossa parte, e como sempre repito, para que tenhamos
sucesso, devemos seguir sempre juntos, sempre inovando e sempre otimistas.
Permaneço à disposiçã o e conto com todos você s!
Forte abraço!
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novos benefıćios e serviços
exclusivos oferecidos pela ACIAS

14
Revista Acias - 3

Campanh

Dia das Mães
Ao comprar em Salto, nossa cidade
ganha e você também!
Realizada no perı́odo de 28 de Abril a 14 de
Maio, a Campanha de Dia das Mã es da ACIAS presenteou consumidores que prestigiaram o comé rcio local, fazendo compras nas lojas participantes.
O sorteio, que contou com a presença de vá rios
diretores da Associaçã o, aconteceu no dia 16 de
Maio e foi transmitido ao vivo pelo Facebook.

Os contemplados foram:
1º lugar: Maria do Carmo Spina – comprou na Loja
Balã o Má gico e ganhou um Vale-Compras no valor de
R$ 500,00
2º lugar: Simone S. T. Carvalho - comprou na Loja
Traf inho´s e ganhou um Vale-Compras no valor de
R$ 500,00
3º lugar: Rosana Ap. Ferreira - comprou nas Oticas
Carol e ganhou um Vale-Compras no valor de
R$ 500,00
4º lugar: Marcia Kerche Martins - comprou na loja
DG Magazine e ganhou um Vale-Compras no valor de
R$ 500,00
5º lugar: Maiara Marques da Silva – comprou na
Loja Timax e ganhou um Vale-compras no valor de
R$ 1.000,00
Alguns premiados não quiseram ser fotografados

Considerada uma das açõ es promocionais mais
importantes do ano, essa Campanha trouxe o slogan
“Mã e: presente em todos os momentos”, e contou
com o apoio especial das lojas Balã o Má gico, Fá bio
Calçados e Timax.
Alé m dos consumidores sorteados, a vendedora
Carol, da loja Timax, que preencheu o cupom e fez a
venda para a 5ª sorteada, també m foi presenteada
com R$ 200,00.
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Sorteada Márcia Kerche Martins

Sorteada Rosana Ap. Ferreira

Conheça, em breve, as lojas participantes,
acompanhando os meios de comunicaçã o
da ACIAS ou icando atento à s identi icaçõ es
da Campanha nas fachadas dos
estabelecimentos!

Escola Superior Aberta do Brasil

Alé m da Campanha de Dia dos Pais, os lojistas saltenses
tê m a oportunidade de participar de outras duas açõ es
especiais, que ainda serã o realizadas em 2018:
Campanha de Dia das Crianças: 29/09 a 12/10
Campanha de Natal: 01/12 ao inal do mês

Valor açã

Fortalecendo, orientando
e incen vando o público feminino

Dia Internacional da Mulher

Schneyder Bonafé de Barros, as mulheres assistiram
Um encontro para lá de especial foi realizado as apresentaçõ es da nutricionista Fernanda Carola,
pela ACIAS, com o apoio do Sicredi, em homenagem que forneceu dicas importantes e prá ticas sobre
ao Dia Internacional da Mulher!
alimentaçã o saudá vel para a rotina diá ria, e da
Mais do que marcar essa data, o evento foi uma Coaching de Imagem e Estilo, Flá via Bossolan, que
das diversas iniciativas da Associaçã o com o intuito falou sobre como conquistar autoestima e con iança,
de integrar cada vez mais o pú blico feminino, contri- com uma aparê ncia vencedora. Por im, a consultora
buindo assim para o fortalecimento, a orientaçã o, o Fabiana Nagata també m demonstrou, in loco, diverapoio e o incentivo do mesmo.
sos truques e dicas simples de maquiagem, para o dia
Depois de recepcionadas com um delicioso café e a noite. A manhã foi encerrada com sorteio de
da manhã e boas-vindas da vice-presidente brindes e muito networking.
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Caravana Cerquilho

Diretoras e colaboradoras da ACIAS saı́ram em
caravana rumo a um evento realizado pelo Sicredi Nossa
Terra, em Cerquilho, cujo objetivo foi contribuir com o
empoderamento e a inclusã o feminina no ambiente
corporativo.
Estiveram presentes mulheres de diversas cidades do
interior paulista, como Tietê , Porto Feliz e Boituva, alé m de
meninas de escolas pú blicas, que assistiram a duas
palestras inspiradoras - uma delas feita pela mestre em
Gestã o de Mı́dia e empresá ria, Alexandra Lorá s, que
també m já foi consulesa da França em Sã o Paulo, e a outra
pela mestre em Relaçõ es Etnico-Raciais e fundadora do
Instituto Identidades do Brasil, Luana Genot.
Dias antes, as diretoras e a vice-presidente da ACIAS,
Schneyder Bonafé de Barros, tmbé m participaram de uma

das Assembleias promovidas pelo Sicredi. A ediçã o local
ocorreu no Salto Plaza Hotel e teve o objetivo de reunir os
associados para que, juntos, pudessem decidir os rumos
da Cooperativa, aprovassem as contas e elegessem
lideranças. Na ocasiã o, a diretora Clodite Rocha Padovani
assumiu o icialmente a funçã o de representante do
Comitê Mulher da cidade de Salto.
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Destaqu

Você, comerciante, sabe o que fazer
para atender as necessidades
do novo consumidor?
A palestra ministrada por Fred Rocha abordou esse tema.
Veja como foi!
Com o apoio da Prefeitura
Municipal, o SEBRAE-SP e a
Associaçã o Comercial de Salto
trouxeram para a cidade um dos
maiores especialistas em varejo
do paı́s, Fred Rocha, que ministrou uma palestra para pro issionais de diferentes á reas.

inı́cio com uma apresentaçã o do
Analista do SEBRAE-SP – escritó rio Regional de Sorocaba, Bruno
Mattos, que falou sobre inovaçõ es
de mercado.

Na sequê ncia, Fred Rocha
iniciou o bate-papo, tendo como
foco a mudança de postura do
O e v e n t o a c o n t e c e u n o novo consumidor e de que forma
Centro de Educaçã o e Cultura devemos nos adequar a esse
Anselmo Duarte (CEC) e teve momento. Dentre as vá rias men-

sagens e té cnicas transmitidas por
ele, a mais importante foi que
todos somos vendedores e o ê xito
nos negó cios só será possıv́el se
auxiliarmos os clientes em suas
necessidades e problemas cotidianos. “Alé m disso, muitas vezes, os
melhores resultados estã o nos
pequenos gestos e açõ es, para as
quais nã o damos muita atençã o”,
acrescentou.
Alé m de representar um
momento descontraı́do, de integraçã o e capacitaçã o, a iniciativa
també m teve um cará ter solidá rio,
já que o ingresso foi apenas 01
litro de leite, por pessoa, e toda a
arrecadaçã o foi encaminhada ao
Lar Frederico Ozanam – instituiçã o sem ins lucrativos, fundada
em 1951, que atende pessoas com
60 anos ou mais, de ambos os
sexos e em estado de vulnerabilidade social, ou quando se esgotam
as possibilidades de auto sustento
e convıv́io com os familiares.

O evento també m foi destaque na
imprensa local. O gerente da ACIAS,
Má rcio Maestrello, por exemplo, foi
entrevistado pela jornalista Rosana
Bueno, da ITV, para dar mais
informaçõ es e convidar as pessoas
a participarem da palestra.
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Participaçã
Recentemente a Associaçã o esteve presente e envolvida em atividades
municipais de destaque, que contaram com a participaçã o de comerciantes locais. Con ira algumas delas!

21º Prêmio Destaques Taperá
A ACIAS foi uma das apoiadoras da 21ª ediçã o dos
Destaques Taperá e, durante o evento de premiaçã o, realizado no Clube dos Casados, o presidente da Associaçã o,
Sergio Tome, fez, inclusive, a entrega do certi icado aos
guardas civis municipais Soler e Machado, que representaram a GCM – uma das contempladas da noite.
Diversos diretores da ACIAS també m prestigiaram a
solenidade, que congratulou comerciantes saltenses que se
destacaram nas mais diversas á reas, dentre eles o diretor
Paulo Takeyama, proprietá rio do Mundo Elé trico.
A Associaçã o parabeniza, de forma especial, a todos!

Selo Social

Como an itriã local do Selo Social 2017 do Instituto
Abaçaı́, a ACIAS també m participou da cerimô nia de
certi icaçã o do Programa, que marcou o encerramento do
2º ciclo “Inovando e Integrando Salto”.
O evento ocorreu na Sala Palma de Ouro (CEC) e, na
ocasiã o, foram certi icados projetos reconhecidos de
empresas, organizaçõ es da sociedade civil e do poder
pú blico, que trabalham com desenvolvimento social,
como o “Adote um Idoso”, realizado pela Associaçã o
Comercial desde 2016, e destinado à doaçã o permanente
de leite aos abrigados no Lar Frederico Ozanam.
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Investiment

Eu invisto
em Salto...
Eu acredito
em Salto...
Na ú ltima ediçã o desta revista,
a ACIAS lançou um espaço exclusivo
para prestigiar e incentivar empresá rios locais, de todos os tamanhos e
segmentos, que investem nos
negó cios, sabendo que essa atitude
é o melhor caminho para o desenvolvimento e o sucesso. Con ira!

DRJ Express – Troca de Óleo Especializada
Em Junho desse ano a DRJ Express, localizada na
Avenida dos Migrantes, comemorou um ano de funcionamento em Salto.
O novo negó cio surgiu quando os proprietá rios,
Renata e Damiã o, com mais de 20 anos de experiê ncia na
á rea té cnica e administrativa, mudaram os planos e
resolveram montar o pró prio negó cio, investindo na
cidade. “Salto está crescendo e se valorizando a cada dia,
o que torna bastante atrativa a instalaçã o de empresas, e
muitas pessoas estã o se mudando de cidades vizinhas
para cá , devido à qualidade e custo de vida. C o m i s s o ,
analisamos o quanto seria importante a cidade ter
serviços diferenciados e especializados no nosso segmento”, ressaltam.
No local, os clientes contam com inú meros serviços,
como troca total de ó leo de Câ mbio Automá tico (com
equipamento); Troca de ó leo de Câ mbio Manual,
Limpeza/troca do luıd
́ o do sistema de arrefecimento
(radiador); Troca do luıd
́ o de direçã o hidrá ulica e do
diferencial; Troca do luıd
́ o de freio e da caixa de transferê ncia; Engraxamento completo; Higienizaçã o do sistema
de ar condicionado; Troca e venda de todos os tipos de
ó leos de motor; Troca de iltros (ó leo, combustıv́el, Ar do
motor e Ar Condicionado); Substituiçã o de palhetas;
Venda de acessó rios, como tapetes, alé m do serviço de
Leva e Traz de Veıćulos.

Chegando em Salto
OPT Óculos
No mê s de Junho a cidade de Salto ganhou um novo
empreendimento: a OPT Oculos, localizada na Rua Nove de Julho
(antiga Diniz)
De acordo com os proprietá rios da unidade, Marco Auré lio
e Marıĺia Colao, a OPT veio para apresentar à populaçã o um
modelo diferenciado de ó tica, no qual o cliente tem maior
autonomia para fazer suas escolhas. Por isso, a nova loja apresenta um design mais moderno, com espaço amplo, onde os clientes
transitam com mais facilidade e liberdade, os produtos sã o mais
acessıv́eis e variados, e a tecnologia vem para garantir ainda mais
agilidade no atendimento.
Alé m de Salto, a OPT també m inaugura mais 09 unidades na
regiã o, sendo 01 em Itu, 06 em Sorocaba e 02 em Indaiatuba.
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Capacitaçã

Após Semana do MEI,
SEBRAE AQUI já prepara o SUPERMEI
A S e m a n a d o
Microempreendedor
Individual (MEI), realizada pelo
SEBRAE AQUI de Salto, no mê s
de Maio, abordou temas relacio n a d o s à s t e n d ê n c i a s d o
mercado em diferentes á reas,
como beleza, alimentaçã o e

educaçã o inanceira, dentre
outras.
Os conteú dos foram transmitidos ao pú blico presente por
meio de palestras com especialistas, orientaçõ es té cnicas e també m transmissõ es de conteú do
online e ao vivo para todo o

Estado.
A Semana contou, ainda, com
mutirõ es realizados nos escritó rios regionais, que auxiliaram os
empreendedores a fazerem a
declaraçã o anual e a se tornarem
MEI´s, bem com sanarem vá rias
dú vidas.

Con ira abaixo a agenda das próximas
atividades já programadas
Dia 14/08
O icina “Formalizaçã o” - Gratuita
Das 9h à s 12h, na ACIAS

Dia 03/09
O icina “Planeja Fá cil” – Valor R$ 100,00
Das 17h à s 21h, na ACIAS

Inscrições e informações podem ser
ob das nos emails:
darlei.sebraeaquisalto@aciasalto.com.br,
karen.sebraeaquisalto@aciasalto.com.br ou
Telefone (11) 4602-6764

EM BREVE SUPERMEI
Duas turmas – Manicure e Organizaçã o de Eventos serã o
criadas para participarem do projeto SUPERMEI, realizado
em parceria com o Centro Paula Souza. As formaçõ es,
gratuitas, terã o o intuito principal de capacitar microempreendedores individuais e potenciais empreendedores,
com soluçõ es té cnicas e de gestã o.
#AGUARDEM!!
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Programa avança e ACIAS
recepciona novo encontro
Os comerciantes da regiã o central da cidade que
fazem parte do Programa Vigilâ ncia Solidá ria (PVS)
estiveram mais uma vez reunidos na ACIAS, uma das
apoiadoras dessa importante iniciativa, para debaterem açõ es conjuntas capazes de aumentar a segurança nessa á rea.
O encontro teve a participaçã o de diretores e do
presidente da Associaçã o, Sergio Tome, do Capitã o da
PM, Ricardo Cardoso Teobaldo, do diretor da GCM,
Má rcio José Paludeto, e de membros do Conselho
Municipal de Segurança (Conseg).
Implantado també m em outras regiõ es da
cidade, o PVS possui o principal objetivo de reduzir a
criminalidade por intermé dio da cooperaçã o. Sendo
assim, o Programa estimula a mudança de comporta-

Atuaçã
mento dos integrantes, buscando a conscientizaçã o
de que a solidariedade entre vizinhos pode ser uma
importante ferramenta facilitadora do policiamento
preventivo e iciente.
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Benefíci

Segundo semestre terá novos bene cios
e serviços oferecidos pela ACIAS
Os comerciantes e demais pro issionais associados já contam com
novos benefıćios e serviços ofertados pela Associaçã o, de maneira exclusiva.
Conheça cada um deles!
Plano de Saúde

Certi icação Digital

Uma parceria irmada com a ICOM Seguros
Saú de disponibiliza planos especiais aos associados
e dependentes, com as principais seguradoras do
mercado, equilibrando custo e benefıćio.

Outra parceria irmada pela ACIAS, dessa vez
com a VBAM Corretora de Seguros, també m possibilita aos associados a emissã o de certi icados digitais,
com valores diferenciados.

Mudanças SCPC
Atenta à s mudanças no mercado e visando sempre a simpli icaçã o, qualidade e total segurança dos
serviços oferecidos, a ACIAS alterou, desde o dia 01 de Maio, as
consultas de pessoa fıśica para uma
nova modalidade – ACERTA – que
substituiu a prá tica atual.
Isso ocorreu porque os dados
cadastrais, restritivos e comportamentais até entã o utilizados e

observados isoladamente (consta
e nada consta) nã o sã o mais
su icientes para uma concessã o
segura de cré dito, fazendo-se
necessá rio, entã o, aná lises mais
consistentes e completas, que
avaliem a situaçã o atual e també m
a projeçã o futura de comportamento do consumidor.
Para que os associados tivessem, entã o, total segurança na

transiçã o, a Associaçã o ofereceu
um treinamento especial aos
mesmos, no mê s de Abril. Alé m
disso, para que nã o houvesse
elevaçõ es de preços dos novos
produtos, absorveu grande parte
do aumento, estabelecendo preços
mın
́ imos praticados para as novas
consultas, com tabelas de descontos nã o aplicadas por nenhuma
outra entidade.
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Serviços

Atuaçã

Auditório da ACIAS
Precisa de um ambiente com completa infraestrutura para realizar treinamentos, palestras, confraternizaçõ es ou outras açõ es especı́ icas?
A Associaçã o Comercial de Salto disponibiliza
um auditó rio com capacidade para até 100 pessoas,
localizado no Centro da cidade, e equipado com ar
condicionado, mesas, cadeiras (com e sem apoio
para escrita), microfone, caixa de som, lipchart,
pú lpito, toaletes e mini-copa para apoio a buﬀets.
Con ira abaixo um dos ú ltimos eventos realizados no local, pela Wizard Salto, em homenagem ao

Dia das Mã es. A iniciativa contou com grande pú blico
e diversas apresentaçõ es feitas pelos alunos, que
emocionaram os presentes!

ANÚNCIOS DIRECIONADOS | AMPLA DISTRIBUIÇÃO

Homenage

320 Anos de Salto
A histó ria das Associaçõ es Comerciais está
diretamente ligada à s histó rias das cidades onde
estã o localizadas, a inal o comé rcio é , geralmente, o
fo r m a d o r d o s e s p a ç o s u r b a n o s e o ra m o
fundamental para o desenvolvimento dos mesmos.
Em Salto, a Associaçã o Comercial foi fundada
em 1964 por Domingos Antonio Lammoglia, e o
grupo de só cios que deu inı́cio à entidade foi
composto por cerca de 50 pessoas com prestıǵio e
reconhecimento local.
E por intermé dio do depoimento desses
cidadã os e/ou de suas famı́ l ias, que a ACIAS
homenageia a nossa querida Salto!

“Entendo que a fundação da Associação foi um marco
muito importante para Salto. Meu pai era muito ligado
a essa entidade.”
Edna Maria Lammoglia, ilha de Domingos
Lammoglia.
“Antigamente o comércio era muito parecido com o
meu velho Armazém, com atendimento no balcão,
tendo contato direto com o cliente. Nessa época, Salto
não tinha supermercados..... eram armazéns, quitandas
e mercearias familiares, e nós fazíamos a venda no ` io
do bigode.”
Bertinho Ferrari
“Domingos era comerciante saltense, como eu. Então,
nós dois começamos a convidar outros comerciantes da
cidade para as nossas reuniões, e durante elas
conversamos sobre como podíamos abrir uma
Associação Comercial em nossa cidade”
Onofre Causo, um dos sócios-fundadores da ACIAS
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Projeto Vestuário será um
dos destaques de 2018

Novidad
Cré dito: Divulgaçã o

Comerciantes e demais empresá rios do ramo
do Vestuá rio – roupas, sapatos e acessó rios terã o uma
oportunidade ú nica aprimorar a gestã o dos negó cios,
aumentar a competitividade e melhorar as vendas.

Foto: Banco de Imagens

Terá inıćio em Julho, prosseguindo até inal de
Novembro, o “Projeto Vestuá rio”, realizado por uma
parceria irmada entre a Associaçã o Comercial de Salto
e o SEBRAE.
A a ç ã o s e r á c o m p o s t a p o r p a l e s t r a s ,
consultorias e o icinas, totalizando 59 horas de
treinamento, sendo que vá rias delas serã o de
consultoria individualizada, no local do empreendedor.
O nú mero de inscriçõ es é limitado para apenas
20 pessoas. Por isso, os interessados já devem agendar
uma visita do consultor do SEBRAE, ligando para (11)
4602-6767. O investimento é de R$ 774,00 e o
pagamento pode ser feito em até 10 x no cartã o de
cré dito.
Garanta já sua vaga e faça a diferença para seu
negócio!!
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Event

Calendário de Eventos 2018

Con ira abaixo um calendá rio de eventos dos pró ximos meses, que abordarã o
temas de interesse dos empreendedores de diferentes segmentos
Francal

Parelela Móvel

50ª Feira Internacional da Moda em Calçados e Acessórios
De 16 a 19 de Julho
Expo Center Norte – Sã o Paulo
http://francal.com.br

Inovação em design de mobiliário
Até 21 de Julho
Fundaçã o Bienal de Sã o Paulo - Parque Ibirapuera
www.nfeiras.com/paralela-movel

Eletrolar Show

Casacor

Eletroeletrônicos, eletrodomésticos, UD, celulares e TI
De 23 a 26 de Julho
Transamé rica Expo – Sã o Paulo
www.eletrolarshow.com.br

Decoração e Arquitetura
Até 29 de Julho
Jockey Club de Sã o Paulo
https://casacor.abril.com.br

Estétika Brasil

Mega Artesanal

Feira Internacional da Beleza
De 02 a 05 de Agosto
Anhembi – Sã o Paulo
http://www.congressoestetica.com.br

Produtos e técnicas para arte e artesanato
De 04 a 08 de Agosto
Sã o Paulo Expo Exhibition & Convention Center
www.wrsaopaulo.com.br

Escolar Of ice Brasil

Expofenabrave

Produtos, suprimentos e acessórios para escritórios,
papelarias e escolas
De 05 a 08 de Agosto
Expo Center Norte – Sã o Paulo
escolarof icebrasil.com.br

Encontro exclusivo entre empresas e empresários
ligados à distribuição de veículos
De 07 a 08 de Agosto
Transamé rica Expo Center – Sã o Paulo
www.congresso-fenabrave.com.br
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Associad

Conﬁra a relação de novos
ASSOCIADOS da ACIASALTO!
Perıo
́ do: Fevereiro a Maio/2018
Saraiva´s University Courses
Rua Rio Branco, 415
Centro – Salto/SP
(11) 2840-3788

Grow Cursos Pro issionalizantes
Av. Dom Pedro II, 548 - Pavimento 3
Centro – Salto/SP
(11) 4456-2500

Carlos Gerardo Santos Gonzales
Rua Presidente Joã o Café Filho, 100
Bela Vista - Salto/SP
(11) 95577-1351

Center Lar Utilidades
Av. José Maria M. Oliveira, 474
Vila Norma - Salto/SP
(11) 2840-2217

O Castelo Comunicação e Marketing
Rua Domingos Piotto, 106
Jd. Sta. Lú cia - Salto/SP
(11) 95577-0414

Vellix Representações
Rua Praia de Atlâ ntida, 607
Jd. Sol D´Icaraı́ - Salto/SP
(11) 99280-6621

Fernando Ruﬀo Salto ME
Rua Prudente de Moraes, 1089
Vila Nova – Salto/SP
(11) 97210-5701

Uni lex Financeira
Rua José Revel, 503
Centro - Salto/SP
(11) 4021-0116

Equipe Ferramentaria LTDA
Avenida Brasıĺia, 1104
Jd. D´Icaraı́ - Salto/SP
(11) 4456-4962

Grimm Imóveis
Rua Monsenhor Couto, 239
Centro - Salto/SP
(11) 4021-0218

Nova Rondon Carnes
R. Marechal Rondon, 1488 – Sl. 1
Pq. Residencial Rondon - Salto/SP
(11) 4098-3131

Arezzo
Rua Flor Peixoto, 247
Centro - Salto/SP
(11) 4021-1104

Odonto Company Unidade Salto
Rua Dr. Barros Jr, 748
Centro - Salto/SP
(11) 2840-3565

Azul Mais Viagens
Av. Ario Barnabé , 89
Jd. Morada do Sol – Indaiatuba
(19) 3017-0024

Moratta Imóveis
Rua José Revel, 217
Centro - Salto/SP
(11) 4098-1013

E. L. Engenharia
Rua Catâ nia, 51
Jd. Europa - Salto/SP
(11) 4602-7790

RS Estofados
Rua Gaspar de Abreu Freitas, 134
Jd. Sta. Marta I - Salto/SP

Que tal um passeio ao SESC Bertioga?
A ACIAS leva você até lá!!
Por meio de uma parceria com o SESC, a
Associaçã o Comercial de Salto disponibiliza
reservas para grupos interessados em visitar as
cidades de Bertioga e Caldas Novas.
Denominado centro de lazer e fé rias, o SESC
conta com uma infraestrutura completa para
a te n d e r a p ú b l i c o s d ive r s o s , e m e s p e c i a l
trabalhadores do comé rcio.
O s c o m p l exo s o fe re c e m m o n i t o re s
especializados e vá rias opçõ es de lazer, como por
exemplo, conjunto aquá tico, quadras, salas de jogos,

SESC Bertioga

Sanetrat Saneamento S/A
Rua Padre Beto, 1250
Dist. Industrial – Salto/SP
(11) 4602-4455

campo de futebol, mini golf, lago para pesca
esportiva, cinema, churrasqueiras, giná sio de
esportes, pista de dança e cancha de bocha, alé m de
um completo serviço de alimentaçã o self service,
com cardá pio adaptado para dietas especiais,
quando solicitado.
Os interessados devem falar com Regina, na
sede da ACIAS, ou entrar em contato pelo e-mail
src@aciasalto.com.br / telefone (11) 4602-6767
Con ira abaixo os mais recentes grupos que
desfrutaram desse passeio

A próxima viagem ao SESC Ber oga está agendada
para o período de 20 a 24 de Agosto. Par cipe!

SESC Caldas Novas
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