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SCHNEYDER BONAFÉ DE BARROSSCHNEYDER BONAFÉ DE BARROS

Nesta edição gostaria de dar ênfase ao início do nosso Projeto Empreender, 
que vem de encontro a esse momento difícil que estamos vivendo, e possui 

o objetivo principal de detectar, discutir problemas e buscar soluções empresariais 
em comum, contribuindo assim para o desenvolvimento sócio-econômico, princi-
palmente no que diz respeito a geração de empregos, ocupação e renda. 

Ao fazer parte desse Projeto, o empresário não trabalha sozinho. Ao contrário...
se torna parte de uma grande força, trocando experiências, negociando em conjun-
to, se reciclando e tendo acesso a muitas informações, para crescer e buscar esta-
bilidade necessária para esse momento de crise. Importante ressaltar também que, 
nessa oportunidade, aqueles que atuam nos mesmos ramos de atividades passam a 
ser vistos como parceiros, com experiências e problemas semelhantes, e não mais 
como adversários. Dessa forma, todos crescem juntos!

Outra ação importante que realizaremos em breve, em comemoração ao Dia do 
Comerciante, é uma semana inteira composta por ações diferenciadas. Teremos: 
Rodada de Negócios - na qual o empresário terá a oportunidade de mostrar seus 
produtos e serviços, podendo gerar novos negócios, aumentar sua rede de conta-
tos, formar parcerias e buscar novas oportunidades; Palestras - para o empresá-
rio se reciclar e achar soluções que o ajudarão a superar possíveis di� culdades; e                                      

Todos os textos assinados são de inteira  responsabilidade de seus autores, e divulgados na íntegra, conforme enviados pelos mesmos.

Editorial

Cooperativas/Banco/Empresas - oferecendo taxas e serviços com condições diferenciadas para nossos associados.
Então, é importante que você, empresário, marque presença e faça parte dessa importante iniciativa, para dar início ou 

aperfeiçoar seu networking, já que uma boa rede de relacionamento, hoje em dia, é essencial para que as oportunidades de 
negócio sejam ampliadas.

Por � m, gostaria de também aproveitar essa oportunidade para me apresentar como pré-candidata a vereadora. 
Depois de muito re� etir, aceitei esse desa� o, principalmente pela crise política e moral que estamos vivendo. Acredito 

que é possível fazermos uma política limpa e honesta, trabalhando para o bem comum, ajudando no desenvolvimento de 
nossa cidade, atraindo novas empresas e aumentando a geração de empregos. Com minha formação acadêmica, experiência 
de 15 anos como empresária e 07 de atuação voluntária na ACIAS, sei que posso contribuir para a política da nossa cidade. 

Espero, então, contar com o apoio de todos e con� rmo, desde já, que continuaremos trabalhando para o comércio, ser-
viços, turismo, indústria e agricultura de nossa cidade.

Salto para o futuro!!

Um abraço a todos!
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Sumário

Dia Internacional das Mulheres
Ação especial foi promovida pela Associação Comercial, com o apoio 
da Pharmaderma, Interage, ONG Saltoccam e Mary Kay

Campanhas
Consumidora saltense ganha van repleta de prêmios, na Campanha 
de Dia das Mães

Homenagem aos Comerciantes
Rodada de Negócios será realizada durante semana especial de 
palestras, em comemoração ao Dia do Comerciante

Novas capacitações do PAE SEBRAE
Fique atento à agenda das capacitações que serão realizadas nos 
próximos meses!

Programa de Estágio
PROE e ACIAS firmam parceria para contratação de estagiários 

Depoimentos
Associados falam sobre os inúmeros benefícios em utilizar os 
serviços disponibilizados pela ACIAS

Espaço Jurídico
Advogada da Associação esclarece dúvidas dos comerciantes 

Projeto Social: Conheça as diversas iniciativas 
solidárias realizadas pela Associação Comercial, 

com o objetivo de auxiliar entidades
 beneficentes de salto!

Empreender: Micro e pequenos empresários 
participam de encontros permanentes do Programa 

Empreender, na sede da ACIAS.
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Semana do Comerciante terá programação especial 
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Atuação

A ACIAS está preparando uma programação para lá de especial, em co-
memoração ao Dia do Comerciante!

Durante toda semana, de 11 a 15 de Julho, diversas palestras serão mi-
nistradas na sede da entidade, trazendo temas atuais e de relevância para os 
empreendedores.

Além disso, um dos grandes destaques será uma Rodada de Negócios, que 
contará com a participação de empresas de diferentes setores, possibilitando a 
formação de novas parcerias e trabalhos entre as mesmas.

Confira ao lado todas as palestras já confirmadas e a programação comple-
ta, em breve, no site www.aciasalto.com.br!

Dia 11/07 – das 19h às 21h30min
Palestra “Superando a crise”

Ministrada por SoftPro

Dia 12/07 – das 19h às 21h30min
Palestra “Venda mais e 
melhor: Dia dos Pais”

Ministrada pelo SEBRAE

Dia 13/07 – A partir 
das 7h30min

Rodada de Negócios 
“Disponibilizando Soluções”

(abertura com café da manhã)

Dia 14/07 – das 19h às 21h30min
Palestra com Grigoletto, da 
empresa GPS Treinamento, 

Desenvolvimento e Assessoria 
em Recursos Humanos

Dia 15/07 – das 19h às 21h30min
Palestra sobre Gestão de 

Pessoas
Ministrada pelo SEBRAE

Todos os interessados, associados ou não, estão convidados 
a participar das palestras e também da Rodada de Negócios, 
que serão realizadas no decorrer da Semana, bastando para 
isso somente a inscrição antecipada, pelo telefone (11) 4602-
6767 ou e-mail karen.scpc@aciasalto.com.br.   

É um evento promovido para que as empresas se conheçam, negociem seus produtos e serviços, e estabeleçam novas 
parcerias. Formada por compradores e vendedores, de diversos segmentos e portes, essa iniciativa cria oportunidades 
exclusivas, favorece a aproximação, a integração e a troca de informações, fortalece o networking e o associativismo. 

Participação

Rodada de Negócios 
será uma das principais atrações

Rodada de Negócios. Você sabe o que é?

Palestras já
confirmadas

Local: Sede da ACIAS

Para os empresários que 
desejam fazer parte da Ro-
dada de Negócios, porém, a 
presença em uma das pales-
tras é obrigatória. Além disso, 
também é necessário que te-
nham em mãos um material 
de apresentação do negócio 
que desejam divulgar, como 
folder, catálogo, cartão de vi-
sita, dentre outros.  

Participação Gratuita.
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Presidente da Associação concede 
entrevista em programa de TV

A presidente da Associação Comercial e também farmacêutica, Schneyder Bonafé de Barros, foi uma das entre-
vistadas do Programa Leitura Regional, apresentado por Geraldo Garcia.
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Na ocasião, ela falou sobre os usos e abusos 
de medicamentos, tanto os manipulados quanto 
os industrializados, alertando para o consumo 
responsável desses produtos.

O Programa é transmitido às terças-feiras, sem-
pre às 22h30min e reexibido às quintas-feiras, às 
20h30min, e também aos domingos, às 23h, pela 
TV Regional, com transmissão pela NET – Canal 
183 ou direto pelo site www.tvregional.tv.br
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D� taque

Micro e pequenos empresários participam de importante
programa de capacitação continuada 

Estão sendo realizados, na sede da 
Associação Comercial, os encon-

tros do Empreender – um importante pro-
grama de formação continuada, direciona-
do às micro e pequenas empresas.

Viabilizado por intermédio de uma 
parceria com a CACB (Confederação das 
Associações Comerciais e Empresariais do 
Brasil) e o SEBRAE, tal programa ocor-
re em todas as unidades federativas, com 
o objetivo principal de elevar a competi-
tividade e, consequentemente, a sobre-
vivência de tais empresas, incentivando a 
busca por novos mercados e tecnologias, 
desenvolvendo lideranças e sensibilizando 
os envolvidos para a adoção de diferentes 
posturas.

Os empresários locais, participantes do 
Empreender, se reúnem semanalmente 
com um consultor, para juntos discutirem 
problemas comuns e buscarem soluções 
para os mesmos, o que se configura como 
o principal diferencial do programa.

Tais empresários estão divididos em 02 
diferentes Núcleos Setoriais de Trabalho 
(vide ao lado!), de acordo com o ramo de 
atuação dos mesmos.

 Além disso, o Núcleo de Alimentação fora do lar também está sendo formado e começará em breve. Conheça abaixo 
alguns participantes já confirmados!

Amadeu 
Morumbi Lanches

Lourival 
Vistro Lanches

Fábio 
Villa da Barra Bar

Michele 
Café Aroma Cultural

Salões de 
beleza e 
estética

Vestuário e 
acessórios 

Fotos: KR Comunicação
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D� taque

As capacitações ocorrem de forma permanente, prosseguindo por tempo indeterminado, de acordo com 

as necessidades apontadas pelos participantes.  

Sendo assim, novos interessados podem fazer parte dos grupos, a qualquer momento. Para isso, basta 

enviarem um e-mail para karen.scpc@aciasalto.com.br ou ligarem para (11) 4602-6767.

“Mesmo em pouco tempo de participação, já percebo que esse programa está 
agregando um bom valor e um crescimento significativo para a minha empresa”  

Gisele Aquino, da Empório Chic (Núcleo Vestuário)

“A ACIAS, junto ao Empreender, está disponibilizando pessoas capacitadas, que 
nos dão total apoio para que possamos solucionar tudo com segurança e, assim, 

nos tornarmos excelentes empreendedores” – Josiane Francielli, do 
Salão Malu Cabelos (Núcleo Beleza)

“Com esse programa eu busco melhorar a competitividade leal, aumentar as ven-
das e vencer a crise, em meio a esse cenário econômico e financeiro que estamos 

atravessando” – Michele Silva, do Café Aroma Cultural (Núcleo Alimentação)

“Estou gostando muito de participar! Os encontros servem para trocarmos ideias 
e experiências......acho importante os comerciantes da nossa

 cidade se sentirem aliados e não concorrentes”  
Adriana Marangoni, da Rabo de Saia (Núcleo Vestuário)

“Ainda não trabalho no ramo. Então, começar buscando orientações e ouvindo 
as expectativas do grupo está sendo muito importante, para eu ficar mais prepara-
da e segura” – Marília Gabriela (Núcleo Beleza)

“As reuniões são muito interativas. Juntos, buscamos técnicas de aperfeiçoamento 
para nosso negócio, dando e ouvindo opiniões, de forma sempre a acrescentar 

algo para todos” – Vinícius Capato e Mauro Pereira Alves, da 
Cannelle Moda e Tabacaria (Núcleo Vestuário)

“Espero expandir os horizontes e fazer do meu bar um nome conhecido, com 
boa estrutura, mantendo sempre o foco nos serviços oferecidos e no atendimento 
ao cliente” – Fábio, da Villa da Barra Bar (Núcleo Alimentos)

“Quando entrei para esse programa, meu negócio era apenas uma ideia. Mas 
hoje já estou vendo ele tomar corpo e forma, e estou me sentindo realizada” – 
Bruna Políbio Vilela, do Atelier da Lú (Núcleo Vestuário)

“Com esse programa, pretendo me aperfeiçoar, ter mais ideias e expandir meu 
negócio” – Lourival, do Vistro Lanches (Núcleo Alimentação)

 “O programa está me surpreendendo, com a disposição e atenção que os 
participantes estão tendo, se unindo para resolverem os problemas enfrentados”  
Raquel Kwok Pereira, da Le Luxe (Núcleo Vestuário)
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Campanha

DIA DAS MÃES 

Ana Lúcia Teixeira Lopes foi a 
grande premiada na Campa-

nha de Dia das Mães da Associação 
Comercial. 

Moradora do bairro Planalto, em 
Salto, ela foi a 1ª sorteada, com um 
cupom preenchido na Majurye Modas.

A entrega

No sábado, dia 21 de Maio, logo 
pela manhã, Ana Lúcia recebeu a 
equipe da ACIAS em sua casa, sen-
do parabenizada pela presidente 
Schneyder Bonafé de Barros, que 
fez a entrega oficial. O Palhaço Bang 
também marcou presença, animando 
ainda mais a ocasião.

Além de artigos de cama, mesa 
e banho, como travesseiros, lençóis, 
cobertas, toalhas e tapetes, por exem-
plo, a consumidora também ganhou 
diversos utensílios de cozinha, como 
jogo de panelas e de talheres, e até 
mesmo forno microondas, panela de 
pressão, cafeteira, sanduicheira, den-
tre muitos outros prêmios.

A ACIAS também entregou diver-
sos outros prêmios, de grande destaque, 
ao final da Campanha (Confira fotos 
na próxima edição!): 01 vale-compras 
de R$ 500,00 para a 2ª e 3ª sorteadas; 
01 jantar, com direito a acompanhan-
te, para a 4ª sorteada; 01 óculos de sol 
para a 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª sorteadas 
– (cedidos pela Maxilens); 01 relógio de 
pulso para a 11ª e 12ª sorteadas – (cedi-
dos pela Sol Jóias).

A Campanha de Dia das Mães 2016 contou com o apoio da Editograf, Nardelli, Timax , Ópticas Sol Jóias, Maxilens Óticas, 
Loja Cris Bandeira, Tutti Modas, Tropical Calcados e Inana Presentes e Decorações

Van repleta de prêmios é entregue à consumidora sorteada

Demais sorteados

“Foi maravilhoso. Esse dia eu não vou esquecer jamais”, disse Ana.

Fotos: KR Comunicação
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Campanha
Após a primeira Campanha do ano – de Dia das Mães – a ACIAS dá sequência ao calendário 

das demais ações promocionais, de grande destaque, que serão realizadas no comércio local. 

Confira abaixo as que ocorrerão nos próximos meses!

PaisVOCÊ JÁ FOI O MELHOR
PRESENTE QUE SEU PAI
GANHOU... OS OUTROS, VOCÊ
ENCONTRA AQUI!

DIA DOS

De 
26/07 

a 
13/08

De 23/05 a 11/06
Fotos: Divulgação
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Dia 
Internacional 

das 
Mulheres

As mulheres que passaram 
pelo Centro de Salto, no dia 08 
de Março, receberam diversas 
orientações, durante uma ação 
especial promovida pela Asso-
ciação Comercial, com o apoio 
da Pharmaderma, Interage, 
ONG Saltoccam e Mary Kay.

Além de comemorar o Dia Interna-
cional das Mulheres, o evento também 
teve o intuito de homenageá-las e cons-
cientizá-las sobre temas importantes re-
lacionados ao universo feminino.

Diversos brindes, doados pelas lojas Zinha, Lima 
Modas, Cris Bandeira, Niki Cosméticos, Interage e 
Ideal Modas, também foram sorteados dentre os que 
estiveram no local e preencheram cupons.

Iriana Scalet, da Saltoccam, por exemplo, explicou sobre 
a prevenção do câncer de mama, exibindo uma cartilha que 
simboliza uma mama saudável e uma com nódulo, e enfati-
zando a importância do autoexame. Já Schneyder Bonafé de 
Barros, presidente da ACIAS e proprietária da Pharmader-
ma, e Wlamar Cristiane Sampaio, da Clínica Interage, forne-
ceram várias dicas sobre nutrição e chás, enquanto a consul-
tora Elaine de Sousa, a make up designer Luana Cavalcanti 
e o diretor Reginaldo falaram sobre maquiagem Mary Kay.

Fotos: KR Comunicação

Valor� ação
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Fórum “Venda mais minimercado” 

O evento, que ocorreu no mês de Março, teve a fina-

lidade de captar minimercados e mercearias, para partici-

parem de um projeto completo, composto por consul-

torias e cursos de capacitação em Gestão de Negócios.
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Capacitação
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SEBRAE

A Associação Comercial sedia pe-
riodicamente inúmeros encon-

tros realizados pelo SEBRAE-SP, por 
intermédio do PAE (Posto Sebrae de 
Atendimento ao Empreendedor), com o 
principal objetivo de oferecer aos empre-
endedores, de forma permanente, capaci-
tações relacionadas a gestão de negócios.

 Confira abaixo alguns registros dessas 
iniciativas, bem como a agenda das próxi-
mas atividades a serem realizadas!

Os comerciantes também se reuniram na 
sede da ACIAS, no mês de Abril, com o intui-
to de conhecerem importantes estratégias que 
podem ser utilizadas para alavancar as vendas 
em datas comemorativas. Os conteúdos fo-
ram ministrados pelo Analista de Negócios do     
SEBRAE-SP, Eduardo Mantovani.
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Ofi cina “Sei Planejar”
Foi o primeiro evento de 2016, realizado no mês de Fevereiro 

pelo PAE-Salto, na sede da Associação Comercial. Com conteúdo 

ministrado pelo Analista de Negócios do SEBRAE-SP, Eduardo 

Mantovani, e destinado a empreendedores individuais, tal oficina teve 

o intuito de capacitá-los quanto à organização do negócio, visando 

adaptar o mesmo às necessidades atuais do mercado e à oferta de pro-

dutos e serviços com qualidade, ampliando assim as possibilidades de 

expansão, de maneira sustentável.

Palestra 
“Venda Mais e Melhor: Dia das Mães”

Agenda dos próximos eventos que serão realizados pelo 
PAE-Salto na sede da ACIAS

JUNHO

Missão Empresarial para a 
FISPAL (Expo Center Norte)

Dia 14, a partir das 10h

Curso - Na Medida - Gestão de 
Pessoas

Dias 13, 14, 15, 20, 21 e 22 
Das 18h às 22h

Missão Empresarial para a 
FRANCAL (Anhembi)
Dia 28, a partir das 8h

JULHO

Palestra - Como vender mais e 
melhor: Dia dos Pais

Dia 12, a partir das 19h

Missão Empresarial para a Mega 
Artesanal (SP Expo)

Dia 13, a partir das 8h30min

Curso – Comércio Eletrônico para 
Micro e Pequenas Empresas

Dia 21, das 9h às 16h

Curso Coletivo Inova - Técnicas 
de Exposição de Produtos

Dias 26 e 27 – horário a ser defi nido

AGOSTO

CANVAS – Começar bem: 
transforme sua idéia em modelo 

de negócio
Dias 2, 3 e 4, das 18h às 22h

Ofi cina – “Sei controlar meu 
dinheiro”

Dia 09, das 18h às 22h
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Programa 
de

Estágios
Sempre atenta às necessidades do mercado, e visando contribuir 

para a geração e desenvolvimento de mão-de-obra local, a Associa-
ção Comercial apresenta produtos e serviços que proporcionam impor-
tantes benefícios aos diversos setores.

Um deles, que em breve será disponibilizado por intermédio de uma 
parceria com o PROE, é um Programa de Estágio que integrará estudan-
tes, empresas e instituições de ensino, tendo como foco direto a contrata-
ção de estagiários.

Em conjunto com o PROE, a ACIAS é quem garantirá a prospecção, 
contratação e administração do processo de liberação dos estagiários, em 
conformidade com a Lei 11.788/08.

Programa de Aprendizagem

A ACIAS também desenvolveu uma parceria, com o objetivo de via-
bilizar o Programa de Aprendizes, de acordo com a Lei 10.097/2000. 
Com isso, os jovens com idade entre 14 e 24 anos têm a oportunidade de 
inclusão social no primeiro emprego, bem como de desenvolverem com-
petência para o mundo do trabalho. O contrato pode durar até dois anos, 
sendo que, nesse período, o aprendiz é capacitado na instituição forma-
dora e na empresa contratante, combinando a formação teórica e prática.

Os interessados podem entrar em contato com a ACIAS, por 

intermédio do telefone (11) 4602-6767

Descoberta de novos talen-
tos, permitindo às empresas 
a formação de um qualifi cado 
quadro de recursos humanos, 
otimizando investimentos em 
tempo e treinamentos;

Ao contratar estagiários, a 
empresa inspira a credibilida-
de e a admiração dos clientes, 
demonstrando seu compro-
metimento social;

 Por meio do estágio, o em-
presário contribui para formar 
novas gerações de profi ssionais, 
com o dinamismo que as empre-
sas precisam, de acordo com as 
necessidades das mesmas.

É mantido um espírito de 
renovação, que permite a 
convivência entre jovens aca-
dêmicos e profissionais expe-
rientes;

Estágios

Conheça alguns benefícios 
dessa iniciativa!
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Cooperação

Projeto social da 
ACIAS benefi cia 

entidades do 
município

A Associação Comercial possui um importan-
te projeto social, por intermédio do qual di-

versas atividades são realizadas no decorrer do ano, 
sempre com o objetivo principal de auxiliar entidades 
beneficentes da cidade.  

As ações ocorrem tanto de maneira esporádica, 
em datas específicas, como de forma permanente, de 
acordo com os objetivos pré-definidos.

Confi ra a seguir algumas dessas iniciativas!

Realizada de forma inédita na cidade, essa Campanha 
tem um caráter permanente, ou seja, ocorre de forma 
contínua, com o intuito de arrecadar leite para os idosos 
do Lar Frederico Ozanam.

Para participar, os interessados devem se dirigir à 
Associação, para terem acesso a um completo material, 
composto por fotos e breves históricos dos idosos, e       
então escolherem um afilhado (a) para doar a ele (a) um 
mínimo de 02 litros de leite todos os meses, pelo prazo 
de um ano. 

“Cada abrigado precisa de, pelo menos, 15 padrinhos 
por mês, para que a atual demanda seja suprida. Ou seja, 
eles necessitam muito da nossa ajuda e juntos podemos 
fazer uma enorme diferença na vida dessas pessoas!”, 
enfatizou a presidente da ACIAS, Schneyder Bonafé de 
Barros.

A meta da Associação é arrecadar 1.200 litros mensais.

Adote um Idoso

Fotos: KR Comunicação
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Cooperação

Pelo segundo ano consecutivo, a ACIAS está realizando também 
uma Campanha do Agasalho, com o objetivo de auxiliar famílias 
carentes durante o inverno.

A edição de 2016 já teve início e será encerrada em 15 de Ju-
nho. Sendo assim, até essa data, as pessoas interessadas podem                   
colaborar, levando roupas de frio, em bom estado, como calças, blu-
sas, jaquetas e meias, além de cobertores, mantas e edredons, até a 
sede da Associação, de segunda à sexta, das 8h às 18h, e aos sábados, 
das 8h às 13h.

Toda arrecadação será destinada à APAE de Salto e também ao 
Lar Frederico Ozanam - instituição sem fins lucrativos, fundada em 
1951 na cidade, que atende pessoas com 60 anos ou mais, de ambos 
os sexos, em estado de vulnerabilidade social ou quando se esgotam 
as possibilidades de autossustento e convívio com os familiares.

Campanha do Agasalho

Foto: KR Comunicação

Essa campanha tem o intuito de distribuir Ovos de Páscoa 
aos idosos atendidos pelo Lar Frederico Ozanam.

Neste ano, a iniciativa chegou a sua 2ª edição e contou com 
contribuições de várias pessoas físicas e jurídicas, a quem a 
ACIAS muito agradece: Ariane (ACIAS); Grigoletto (ACIAS); 
Lucas (SEBRAE); Rosely/Valmir Crepaldi; Paula/Breno Falci-
ni; Salete/Arnaldo Ambrózio; Silvia/Nelson Celante; Hamilton 
(Castelinho Pet Shop); Cícero (Center Luz); Schneyder (Phar-
maderma); Ricardo (De Barros Neg. Imobiliários); Weber 
Dalla Vecchia; Karina/André (KR Comunicação); Gessy/Di-
mas (Magazine 10); Andréia/Jefferson (Sol & Lua); Vlademir 
(Estrela Papelaria); Oliveira (Cartório Postal) e Granova Prata 
e funcionários.

Doacao de Ovos de Pascoa

Foto: KR Comunicação

s
s

I



Revista Acias - 16

Associad� 

Porque fazer parte da Associação Comercial de Salto

DEPOIMENTO DOS NOSSOS

ASSOCIADOS 

Em toda edição a ACIAS traz o depoimento de alguns comerciantes e pro� ssionais 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!
Con� ra!

“Somos parceiros da Associação Comercial há mais de 10 
anos e, dentre os serviços que mais utilizamos, estão prin-
cipalmente as capacitações para funcionários e também 
os atendimentos e consultorias do Posto de Atendimento 
do SEBRAE. Inclusive, já recebemos um consultor em nos-
so estabelecimento e as mudanças implantadas foram mui-
to importantes! Além disso, quando eu comecei nesse ramo, 
eu não tinha muita experiência e, por intermédio dos cursos 
oferecidos pela ACIAS, fui aprendendo e me aperfeiçoan-
do. Então, recomento esses serviços para todos os empreen-
dedores! – Eliza Elena Correia Messias – proprietária da                                            
Mercearia Santa Elizabeth

“Participamos muito das Campanhas da Associação e 
também vamos às palestras e cursos com frequência. Indica-
mos esses dois serviços a todos os comerciantes, principalmen-
te as Campanhas, que são importantes diferenciais e atrativos 
para os clientes....eles gostam muito de participar e concorrer 
aos prêmios” – Isabel Cristina Pereira, Gerente Adminis-
trativa da Timax Calçados
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Mercado Bionicão
Rua Jundiaí, 411
Jd. Marília – Salto/SP
(11) 4029-8293 

Mercado Martoni
Av. Anita Garibaldi, 219
Jd. Santa Cruz – Salto/SP
(11) 4021-0583 

Rodrigues Motos e Lubri� cantes
Avenida Brasília, 454
Jd. D´Icaraí – Salto/SP
(11) 4098-1313 

Óptica Sol Jóias
Av. Dom Pedro II, 365 
Centro – Salto/SP
(11) 2840-2372 

Vania Kids 
Rua Geraldo Benedetti, 205
Jd. Sta. Tereza – Itu/SP
(11) 2715-8926 

Tecno Project Industrial Ltda.
Rua País de Gales, 161 
Distrito Indl. dos Bandeirantes
Salto/SP - (11) 4021-5654 

Ribeiro
Rua Tiradentes, 178 
Vila Teixeira – Salto/SP
(11) 4456-6826

Padaria da Barra
Rua José Galvão, 95 
Centro – Salto/SP
(11) 4021-1436

Deguste Sorvetes 
Rua Praia de Riviera, 176 
Jd. Sol D´Icaraí – Salto/SP
(11) 98726-9558 

Arrivare Imóveis
Rua Floriano Peixoto, 2.114 – Sl. 32 
Jd. Sontag – Salto/SP
(11) 4098-2688

J.A. Cosméticos 
Rua Monsenhor Couto, 91
Centro – Salto/SP
(11) 4456-5870 

Mega Car
Rua Floriano Peixoto, 2361
Jd. Sontag – Salto/SP
(11) 4456-2528

R&V Representação
Av. Dom Pedro II, 93 
Centro – Salto/SP
(11) 4602-1003 

Cris Ferreira Fitness 
Rua José Galvão, 224
Centro – Salto/SP
(11) 4098-2223 

Supermercado Vip 
Av. Anita Garibaldi, 240 
Jd. Sta. Cruz – Salto/SP
(11) 4021-3354 

Óptica Santoro 
Rua Rui Barbosa, 352 
Centro – Salto/SP 
(11) 4028-1256 

F.C.F Transportes Salto LTDA – ME
Rua Dr. Henrique Viscardi, 184
Vl. Nova - Salto/SP  
(11) 4021-1123 

Lobo’s Papelaria e Armarinhos
Rua � eóphilo Leite, 13
Jd. Saltense – Salto/SP
(11) 4028-4982 

UBM Usinagem 
Rua Catanduva, 170
Jd. Marília – Salto/SP
(11) 4028-4203 

Sobee 
Rua Melvin Jones, 304
Vl. Roma – Salto/SP
(11) 4028-1436 

Mercearia Ebenezer 
Rua Duarte Coelho, 430 -Sl. 02
Jd. Sta. Marta - Salto/SP
(11) 4028-5721 

Auto Escola Saltense 
Rua Dr. Barros Jr. 573 
Centro – Salto/SP
(11) 4028-0867 

Villa da Barra Bar e Restaurante 
Rua Rui Barbosa, 407
Centro – Salto/SP
(11) 4021-4779 

Paulistão Supermercados 
Rua José Weissohn, 170
Centro – Salto/SP
(11) 3945-7000 

Bar do Luizinho 
Av. José Maria Marques de Oliveira,583
Vl. Norma - Salto/SP 
(11) 4029-5192

Martins Frutas
Rua Marechal Rondon, 1464 
Térreo 2 - Pq. Resid. Rondon – Salto/SP 
(11) 4098-3772 

VRAT
Rua dos Mandis, 408
Salto de São José - Salto/SP
(11) 4028-7769

Frios & Cia. 
Rua Pio XII, 38 
Vl. Teixeira - Salto/SP
(11) 4098-2720 

Godinho’s Assessoria Contábil & Fiscal
Rua Duarte Coelho, 424
Jd. Sta. Marta - Salto/SP 
(11) 4021-3785 

Rubielen Armarinhos 
Rua Floriano Peixoto, 2633
Jd. das Nações - Salto/SP 
(11) 4602-4819 

Mercearia Celani II
Rua Áustria, 403
Jd. Celani – Salto/SP
(11) 4028-7040 

Rosangela Maria de 
Gennaro de Oliveira
Rua Marechal Deodoro, 1140
Vila Nova – Salto/SP
(11) 4602-1448

Marco Antonio Meira Leite - ME 
Rua São Mateus, 79 – Ap. 31 
Ed. Granit TP 2 - Jd. Nova Era
Salto/SP - (11) 97133-3382 

Pani� cadora e Distribuidora Tavares
Rua Luiz de Brito e Almeida, 1187 
Jd. Arco-Íris – Salto/SP
(11) 4028-5291

Aquino.IO 
Rua Pelé, 295 
Vila Romão – Salto/SP
(11) 2840-0753 

Kj Automação e Elétrica Industrial
Rua São Mateus, 375 – Bl. 2 – Res. 
Madri Jd. Nova Era – Salto/SP
(11) 4456-2221 

Gil Express 
Rua Almirante Barroso, 539 
Jd. Municipal – Salto/SP
(11) 94017-3434 

Empório Modas
Rua Rui Barbosa, 900
Centro – Salto/SP
(11) 2840-0803 

Spiga Promoções e Eventos
Av. Dom Pedro II, 486
Centro – Salto/SP
(11) 2840-2533

Delícia Mineira 
Rua Rio Branco, 535
Centro – Salto/SP
(11) 4456-1483 

Empório Saltense 
Av. José Maria Marques de Oliveira,459 
Vl. Norma – Sato/SP
(11) 4456-3888 

Andrea Lingerie 
Rua Sepetiba, 126
Cond. Jd. D´Icaraí - Salto/SP

Millenium Modas e Acessórios
Rua Vesúvio, 278
Jd. São João – Salto/SP
(11) 4021-9688 

Gi Presentes 
Rua São Felipe, 39 
Jd. Alvorada – Salto/SP
(11) 4029-1681  

Drogaria Nova Socorro Mútuo 
Rua Dr. Barros Jr., 225
Centro – Salto/SP
(11) 4028-7000 

Armazém de Frios
Rua Benjamim Constant, 83
Centro – Salto/SP
(11) 4602-3504 

RR Ambiental 
Rua Augusto Mazza, 65 
Jd. Três Marias – Salto/SP
(11) 4029-6013 

Jujuba Kids
Rua Rio Branco, 627
Centro – Salto/SP
(11) 4456-1533 

Elétrica Saltense 
Rua Estado da Bahia, 80
São Pedro e São Paulo
Salto/SP – (11) 2840-1750 

Confi ra a relação dos Novos Associados da ACIASALTO!
Período: Março/2016 a Maio/2016

ASSOCIE-SE VOCÊ TAMBÉM!
 (11) 4602-6767 / arnaldo@aciasalto.com.br
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TIRE SUAS DÚVIDAS!

Os comerciantes saltenses têm, nesta revista, um espaço reservado 
para que possam tirar dúvidas sobre qualquer assunto de interesse 
da categoria, as quais são respondidas pela advogada e assessora 
jurídica da ACIAS, Érica Meante dos Santos Bergamo.

Confira abaixo alguns dos 
questionamentos enviados para esta edição!
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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!

Os funcionários acabam usando 
o e-mail da empresa como e-mail 
pessoal. Nesses casos, se ocorrer 
algum problema (por exemplo,
um problema pessoal com o 
funcionário, que utilizou 
esse e-mail incorretamente
 para fins particulares), de 
quem é a responsabilidade? 

Se o e-mail é corporativo, deve ser 
usado profissionalmente. Portanto, o 
primeiro cuidado é conhecer a política 
de seu uso na empresa, pois a maioria 
das pessoas não imagina as implicações 
jurídicas que um simples e-mail resulta. 
Por exemplo, pode ser usado para 
demissão, inclusive por justa causa.

A empresa tem o direito legal de moni-
torar o trânsito das mensagens do e-mail 
corporativo. Esta atitude não é conside-
rada invasão de privacidade ou violação 
de correspondência. Pelo contrário, 
trata-se de direito do empregador de 
cuidar, zelar e se precaver dos riscos da 
atividade econômica, atribuídos a este 
por meio do artigo 2º, da CLT.

Se o empregado se utiliza de recursos 
ou ferramentas fornecidas pelo empre-
gador (e-mail corporativo, por exemplo) 
para fins diversos, que não o do exercí-
cio da atividade profissional, podendo 
inclusive gerar danos a outros, o empre-
gador poderá ser condenado 
solidariamente a responder pelos 
prejuízos causados (culpa in eligendo), 
conforme estabelecem os artigos 932, 
inciso III e 933, do Código Civil.

O funcionário é registrado e cum-
pre as horas de trabalho normal-
mente, mas após o expediente ele 
sai e vai trabalhar no concorrente, 
fazendo o mesmo serviço e, inclu-
sive, atendendo a clientes da sua 
empresa empregadora.
Nesse caso, como proceder para 
evitar que isso ocorra?

Durante a vigência do contrato de 
trabalho, a concorrência é inadmissível 
por ser um dever elementar, ou seja, 
o trabalhador não pode servir a dois 
empregadores com interesses opostos. 
Trata-se de uma questão de probidade. 
A concorrência desleal apresenta-se 
quando o empregado exerce atividades 
que impliquem em prejuízo ao empre-
gador, pela evidente colisão de inte-
resses contraditórios. Assim, no caso 
concreto, constatando-se os requisitos 
de existência da concorrência desleal, 
ampara-se o empregador na fundamen-
tação legal do artigo 482, alínea “c”, da 
CLT, para a aplicabilidade da 
demissão por justa causa.

No entanto, a fim de não ferir o princí-
pio da liberdade de trabalho, garantido 
constitucionalmente, tem-se que ter 
em mente que nem toda negociação 
irá caracterizar a concorrência desleal, 
devendo ser analisado cada caso indi-
vidualmente. A concorrência desleal é 
configurada pelo fato de que o empre-
gado explora o mesmo ramo de ativida-
de do empregador. Isso pode ser feito 
tanto durante o horário de expediente, 
como fora dele. A mera suposição de 

que existe concorrência desleal não 
caracteriza a justa causa, que exige que 
o ato tenha, de fato, sido 
praticado pelo empregado.

Outra questão é que, em certas profis-
sões, por exemplo (professor, músico, 
médico, moto-boy..., prestador de 
serviço), não há que se falar em con-
corrência desleal, pois a permissão do 
empregador para o empregado prestar 
serviços para outro concorrente é 
implícita, decorrente dos usos 
e costumes das partes.

Como medida preventiva, pode-se 
eventualmente mencionar expressa-
mente no contrato de trabalho do em-
pregado, que ele não poderá trabalhar 
para empresa concorrente, sob pena 
de, ficando comprovada a concorrên-
cia desleal, configurar a justa causa 
garantida pela legislação 
trabalhista em vigor.

Jurídico
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Calendário de Feiras 2016

Natural Tech 
12ª Feira de Alimentação 

Saudável, Suplementos, Pro-
dutos Naturais e Saúde

De 08 a 11 de Junho
Bienal do Ibirapuera - SP

www.naturaltech.com.br/2016

Fispal Café
Evento reúne todos os 

segmentos da cadeia cafe-
eira, sendo indicado para 

pro� ssionais de restaurantes, 
bares, cafeterias, pizzarias, 

sorveterias etc.
De 14 a 17 de Junho

Expo Center Norte - SP
www.� spalcafe.com.br

Estétika Brasil 2016
24º Congresso Cientí� co 
Internacional de Estética

De 21 a 24 de Julho
Local: Anhembi - SP

www.congressoestetica.com.br

ExpoVinis Brasil
Feira reconhecida como refe-
rência no mercado interna-

cional do vinho
De 14 a 16 de Junho

Expo Center Norte - SP
www.expovinis.com.br

10ª Mega Artesanal 2016
De 12 a 17 de Julho

São Paulo Expo – SP
www.wrsaopaulo.com.br/index.

php/eventos/mega-artesanal

SupplySide Brazil
Encontro nacional de pro� ssio-
nais das áreas de suplementos 
dietéticos, fármaco, nutrição 
animal, alimentos, bebidas e 

cosméticos
De 14 a 15 de Junho

Anhembi - SP
www.supplysidebrazil.com.br/pt

Francal / 
FENIN Fashion São Paulo

Feiras dirigidas principalmente 
ao público lojista, do setor de 
calçados, acessórios de moda, 

máquinas e componentes, con-
fecção e moda

De 26 a 29 de Junho
Anhembi – SP

www.feirafrancal.com.br/2016
www.fenimfeiras.com.br

SIAL Brazil 2016
Últimas novidades e tendên-
cias do setor de alimentos e 

bebidas
De 14 a 16 de Junho

Expo Center Norte – SP
www.sial-network.com

11ª Eletrolar Show 
Feira de negócios, voltada à 
indústria e varejo de eletro-
domésticos, eletroeletrônicos 

e utilidades domésticas
De 18 a 21 de Julho
Transamérica Expo 

Center – SP
eletrolarshow.com.br

Confi ra abaixo o calendário de feiras e outros eventos que serão realizados nos próximos meses, 
cujos temas são de interesse de comerciantes e profi ssionais autônomos!

10ª Mega Artesanal 2016

Calendário

Confi ra novas feiras e eventos, na próxima 
edição desta revista!




