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Revista

Palavra do Presidente
Mais novidades chegando...

E já encerramos o primeiro semestre desse ano.....
O tempo passa muito rápido e é preciso sempre nos anteciparmos e estarmos um
passo a frente. Aﬁnal, uma das principais caracterís cas do bom empreendedor é a gestão
do tempo...é o modo como fazemos o melhor com o pouco tempo que temos...é a forma
como, nesse pouco tempo, rodeado de diferentes a vidades e demandas, conseguimos
iden ﬁcar as reais prioridades, que realmente farão a diferença no nosso negócio.
E é isso que nós, diretores da Associação Comercial, também temos sempre em
mente. Como enfrentarmos as adversidades, os obstáculos e, em curto espaço de tempo,
cada qual em sua gestão, apresentarmos e oferecermos aos nossos associados, serviços e oportunidades que realmente façam a
diferente no dia-a-dia da sua empresa. Nessa realidade, a união e as parcerias são fundamentais, assim como a troca de
experiências, a dedicação de cada um, e o olhar para o novo e para aquilo que se demonstra como, de fato, uma boa oportunidade.
No primeiro semestre desse ano já apresentamos, a cada edição, diversas dessas oportunidades e serviços, e
demonstramos todos nossos esforços e ações em prol dos nossos associados. Dentre eles podemos citar o Shopping Virtual da
ACIAS e o Aplica vo ACIAS, que passou por uma atualização e agora está ainda mais ú l e fácil (para conhecê-lo, acesse
h ps://qrco.de/bcEMO0). E nessa edição, como mais uma inicia va de destaque, quero ressaltar o Accredito – importante
parceria que a ACIAS traz para auxiliar os lojistas e movimentarmos nosso comércio, contribuindo para que, aos poucos, possamos
retomar nosso desenvolvimento e voltarmos a ser referência, como sempre fomos. Em breve apresentaremos esse belo projeto!
Aguardem!

Wladimir Lara
Presidente

Cursos SEBRAE
Conheça mais sobre os
diversos cursos oferecidos
Consulte o Site do Sebrae Sorocaba

h ps://sites.google.com/view/er-sebrae-sorocaba/inicial
ou entrar em contato com o Agente do Sebrae pelo telefone:

(11) 4602-6765
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ATUAÇÃO
No úl mo mês a ACIAS promoveu e par cipou de diversos encontros e ações, com o obje vo principal de debater,
planejar e organizar inicia vas que auxiliem os comerciantes, seja na oferta de serviços exclusivos, na orientação, no
diálogo com o Poder Público e no fechamento de importantes parcerias. Conﬁra algumas delas!

Accredito: O presidente Wladimir Lara, acompanhado do vice-presidente
Paulo Takeyama, do diretor Murilo Grivol e da gerente Neila Pranste er, se reuniu
com representantes da Accredito, Gledson e Giovanni, para tratar de assuntos
sobre novos projetos para o comércio local.

Agência Vortex: Para falar sobre mídias digitais, buscando melhorias para a
divulgação dos serviços oferecidos pela ACIAS, o presidente Wladimir Lara, do
vice-presidente Paulo Takeyama, o diretor Murilo Grivol e a gerente Neila
Pranste er também es veram reunidos com representante da Agência Vortex,
Vinícius.

Prefeitura:

O Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico,
Trabalho e Turismo de Salto, Wanderley Rigolin, e o chefe de gabinete, João
Milioni, também receberam o presidente Wladimir Lara, o vice-presidente
Paulo Takeyama, o diretor Murilo Grivol e a gerente Neila Pranste er para
falarem sobre novos projetos para o comércio da nossa cidade.

Shopping Virtual ACIAS:

No mês de julho foi realizada uma
importante reunião entre os par cipantes do Shopping Virtual ACIAS e os
representantes da ACSN, Emilio Benvenuto e Luiz Gobbi, para suporte, troca de
informações e de ideias. Par ciparam do bate-papo, os representantes das
empresas ABTEC Cursos, Calme Alimentos, Castelinho Pet Shop, Farmácia A
Terapeuta, KingCase, Kyrios Locação de Materiais, Portec Lara e Tu Modas,
assim como o presidente da ACIAS, Wladimir Lara, acompanhado do diretor
Murilo Grivol, da gerente Neila Pranste er e da Assistente Comercial, Eduarda
Duarte.

Empretec: Na manhã de 26 de julho teve início mais um Empretec, na sede da
ACIAS. Par ciparam da abertura do Programa, o presidente Wladimir Lara e o
prefeito de Salto, Laerte Sonsin, além de toda equipe do SEBRAE, responsável pela
realização do evento.
Sebrae: Na manhã de 27 de julho, a ACIAS se reuniu com o Comitê Gestor do
Posto Sebrae Aqui, para alinhamento das ações do segundo semestre desse ano.
Estavam presentes os representantes da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Trabalho e Turismo de Salto, João Milioni e Stefani Arraes, os
representantes do Sebrae, Roberta Camara e Taynara Miranda, e o representante
da Assisa, Thiago Isola, além dos representantes da Associação Comercial,
Wladimir Lara, do vice-presidente Paulo Takeyama e da gerente Neila Pranste er.

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 Moutonnée Loterias!
Conheça mais sobre ela!

Nome fantasia: Moutonnée Loterias
Desde quando está instalada em Salto: Desde 04 de Agosto de 2009
Endereço:
Avenida Getúlio Vargas, 120, Jardim Elizabeth (Loja 07, nas dependências do Supermercado São Vicente)
Telefone e WhatsApp:
(11) 4021-2020
Principais produtos/ serviços que oferecem:
Serviços bancários e de caixas em geral, e
apostas de loterias, como Mega Sena,
Lotofácil e Quina, dentre outras
Quais públicos atendem: Todos

Memória
Empresarial
Sua empresa tem uma
trajetória para ser
contada?

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

Não deixe isso se
perder no tempo...

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

Os demais empreendimentos que aniversariam no mês de Agosto são:
A. C. JÓIAS
ADVANCE AUTO ELÉTRICA
ATHOS
AUTO ELÉTRICA MECÂNICA GAIOTTO
BARROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
BOM E BARATO
CASA & BASE - DEPÓSITO SALTO
CLIP S MODAS
CONSTRU-LAR UTILIDADES DOMÉSTICAS
CORTI - INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA - E
D. PEREIRA IMÓVEIS
DE BARROS CORRETOR DE IMÓVEIS
ENCAZA - CONSTRUÇÃO & HIDRÁULICA
EXCELLENCE
FLOX FLORICULTURA
GALERIA SHOPPING CENTER SALTO
GENERAL PEPPER
GRIMM IMÓVEIS
GUARUJÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
INTEGRAL COM. DE PRODUTOS NATURAIS
J. C. R. CONFECÇÕES
J.A. COSMÉTICOS
JEDAY SOM
JO MODAS
JPONTO DESCARTÁVEIS
KI-BARATO II
KNN IDIOMAS SALTO
LIG LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS
LIVRARIA E PAPELARIA CLÁSSICA
LOJA DO ALTINO
LOJAS CEM
MADRI AROMAS
MARIAH MODA E ACESSÓRIOS
MAX LIXAS
MEGA CAR
MEL & LIMÃO
MERCEARIA 9 DE JULHO
META PILATES
MICROCAMP
MILIONI IMÓVEIS
MILK SHAKE MIX
MOUTONEE LOTERIAS
NATURA PARK CONDOMINIUM CLUB
NIPPON ACESSORIOS
PADARIA REAL
PEIXARIA FISH HOUSE
POLI TRANSPORTES
RESTAURANTE E PIZZARIA SCALLET
RS ESTOFADOS
SALTO LUZ
TERRA DO JEANS
TINTAS TAPERA
TOPAZIO
VETOR TECNO
WA MODA FEMININA
WILLIAM CAMARGO PIROZZI - ME

11/08/2011
11/08/1999
31/08/2015
22/08/1989
07/08/2017
12/08/2003
21/08/2001
18/08/1994
29/08/2008
08/08/1988
26/08/2019
15/08/1976
13/08/2018
14/08/1998
02/08/1974
28/08/1986
28/08/2017
01/08/2017
08/08/2012
25/08/1994
14/08/2017
27/08/2012
16/08/2010
22/08/2012
11/08/2016
11/08/2004
12/08/2008
27/08/1996
06/08/1995
23/08/1990
04/08/1966
09/08/2010
02/08/2010
07/08/1997
10/08/2011
12/08/1992
12/08/1992
15/08/2012
08/08/2018
03/08/2012
18/08/2017
04/08/2009
19/08/2009
06/08/2003
12/08/2010
03/08/1995
13/08/2003
16/08/2007
29/08/2017
23/08/1983
22/08/2003
29/08/2002
19/08/1992
21/08/2003
06/08/2013
19/08/2002

JURÍDICO
CUIDADO COM AS FRAUDES NO COMÉRCIO!

COMO SE PREVINIR?
A ocorrência de fraudes no comércio é,
infelizmente, comum no Brasil. Criminosos tentam se
aproveitar de brechas de segurança, especialmente
em sistemas eletrônicos ou a possibilidade de
falsiﬁcações de documentos, cheques, cartões de
créditos, para que possam agir de forma maliciosa e
conseguir vantagens em cima das lojas.
Os impactos dessas ações podem ser
signiﬁca vos, podendo ir muito além dos danos
ﬁnanceiros. Podendo afetar também sua imagem.
Por isso, é fundamental que ﬁquem atentos em como
minimizar as possibilidades de terem problemas, para
que possam proteger seu negócio.
Para quem trabalha com e-commerce, a
situação pode ser mais complicada ainda. Sendo que
as pequenas e médias empresas (PMEs) são as mais
vulneráveis. Isso porque as gigantes do mercado já
têm capacidade de contratar equipes especializadas para avaliar riscos e minimizar as chances de algum problema dessa
natureza.
É importante que o lojista tenha consciência de quais são as principais fraudes come das no Brasil, até mesmo para
iden ﬁcá-las e tomar maiores cuidados para não ser ví ma: As principais delas são: Cheques falsiﬁcados; cartões de crédito e
débito clonados; clonagem de placa de veículo; documentação falsa e a falsa iden dade que ocorre quando o autor u liza um
documento falso com a iden dade de um terceiro. Ainda existem diversos pos de fraudes come das por pessoas malintencionadas, algumas delas são: fraude limpa, autofraude, fraude amigável, boletos falsos e roubo de dados em sites falsos.
O número de ví mas de Fraude segundo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), ultrapassam os 8 milhões de
brasileiros. Diante desse cenário, para proteção do próprio consumidor os Serviços de Proteção de Crédito oferecem ferramentas
que auxiliam na detecção de fraude, como o Avisa. Ao aderir a ele, a pessoa é no ﬁcada por e-mail sempre que o nome for
incluído, excluído ou sofrer quaisquer pos de alterações cadastrais no banco de dados da en dade.
Sendo recomendado que nos casos de dúvidas o comerciante u lize os serviços de conﬁrmação Cadastral dos Serviços de
Proteção de Crédito. Que é uma consulta que apresenta a situação cadastral do documento consultado, seja um CPF ou CNPJ.
Com essas informações é possível iden ﬁcar o po chamado de fraude de iden dade por meio da comparação de dados.
A empresa pode iden ﬁcar a falsa iden dade por meio da comparação entre os dados informados para efetuar a compra e
as informações presentes no seu relatório da consulta de Conﬁrmação Cadastral. A recomendação é dar atenção a todos os dados
divergentes, que podem indicar uma possível tenta va de golpe.
Quando detectada a fraude nos documentos uma recomendação inicial pode ser acionar os órgãos responsáveis e legais
para veriﬁcar o procedimento adequado e cancelar qualquer po de negociação em andamento para evitar ou reduzir prejuízos
da empresa.
Para que seu negócio não sofra com os prejuízos e danos causados pelas fraudes, é fundamental realizar as medidas
necessárias para prevenir a ocorrência desse po de problema. Para isso, sua empresa deve inves r em algumas medidas
essenciais, tais como Sistemas automa zados para a veriﬁcação e controle das informações oferecidas pelos clientes, a ﬁm de
atestar sua veracidade.
Aliado com a automa zação, a terceirização de riscos permite que especialistas na área de segurança de dados veriﬁquem
se as informações oferecidas pelos usuários são, de fato, autên cas ou se há indica vo de fraude.
A Associação comercial também pode te orientar com algumas soluções geradas para diminuir os índices de fraude e
minimizar os riscos de problemas a longo prazo.

Dra. Regina Célia de Souza Veloso
Assessora Jurídica da ACIASALTO

Aniversariantes ACIAS

É pic...
É pic...

Em cada edição a ACIAS divulga e parabeniza
os integrantes de sua equipe, que aniversariam
no respec vo mês. Em Agosto quem apaga as velinhas é....

Diretora:
Francisca Lima
07/08

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.

Agência Nível Para Todos
Rua Antonio Guidi, 232
Condomínio Zuleika Jabour
Salto/SP
KI-Barato Shopping
Av. Marechal Rondon, 2100
Jardim Santa Cruz
Salto/SP

Sugestão de Leitura
Livro: Os primeiros 90 dias
Autor: Michael Watkins
Assunto: É o livro de cabeceira de todos que são promovidos, começam a trabalhar
em uma nova empresa ou assumem um novo papel proﬁssional. Trata-se de um
guia clássico para ajudá-los a dominar os aspectos crí cos da transição de carreira,
no qual o autor apresenta sua estrutura poderosa de orientação para que os
primeiros 90 dias na nova posição transcorram de modo a garan r os bons
resultados esperados.

O aplicativo

ACIA SALTO

está de cara nova!

O Aplicativo passou por uma atualização!
Está mais fácil e moderno de uma forma geral,

para todos os públicos, associados ou não.
Baixe agora mesmo!

