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Distribuição Gratuita

foi a sorteada que levou para casa um carro Ônix Joy
preto 0 km, na Campanha de Natal da ACIAS.

Agora, a Associação já se prepara para
as novas ações desse ano.

Josefa de Jesus Santos
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 Queridos leitores...
 Chegamos à nossa primeira edição de 2020.   
Como não podia ser diferente, o destaque é a nossa 
Campanha de Natal 2019, que agitou o comércio local, 
com desfiles de Papai Noel e entrega de muitos prêmios, 
dentre eles o tradicional carro 0 km. E como essa 
entrega foi emocionante! Só quem esteve presente 
sabe como foi gra�ficante presentear muitos dos que 
par�ciparam conosco de mais essa importante ação 
para nosso comércio! 
 Durante o sorteio, a Praça XV estava linda, toda 
enfeitada, repleta de pessoas que nos pres�giaram, 
com a presença, em massa, dos nossos diretores, e 
também com a par�cipação especial de muitos 
integrantes do Sicredi, nosso patrocinador oficial.
 E um pouco de tudo isso você verá nas próximas 
páginas, assim como uma breve retrospec�va das 
nossas demais campanhas realizadas no ano que 
passou.
 Agora, já estamos programando todas as ações desse novo ano, que trará muitas novidades, muito 
empenho, muita dedicação, muita representação! Já estamos montando o calendário de todas nossas 
tradicionais campanhas promocionais, que acontecem nas principais datas do ano, e quem es�ver conosco 
em tais inicia�vas contará com condições exclusivas para divulgar seu negócio. 
 Por fim, trazemos também um esclarecimento importante da nossa assessora jurídica, o calendário da 
primeira capacitação do SEBRAE, no mês de Fevereiro, bem como a sugestão de outros eventos com temas 
relevantes ao varejo, algumas das nossas par�cipações em a�vidades externas, e uma dica de leitura para 
quem almeja liberdade e organização financeira, para fazer a diferença em 2020. 
 Excelente leitura a todos...obrigada por nos acompanharem!

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


Retrô	2019	-	Vamos	relembrar?
Quer rever todos os prêmios entregues pela Associação Comercial de Salto, durante as principais Campanhas realizadas 

em 2019?

AGOSTO: CAMPANHA DOS PAIS: 1º sorteado: Alessandra A. Lúcio - Comprou na 

loja Tu� Modas e ganhou uma 01 TV 4K 55”; 2º sorteado: Zenaide Quagliato – 

Comprou na Loja Zinha e ganhou um Kit Ferramentas; 3º sorteado: Lamyz 

Ghandour – Comprou na Balão Mágico Brinquedos e ganhou um Kit Churrasco.

OUTUBRO: CAMPANHA DAS CRIANÇAS: 1º e 2º sorteados: Clara Za� - Comprou 

na Mar�ns Cabelos & Esté�ca e Cleusinei de Oliveira – Comprou na FJF Materiais 

para Construção e ganharam R$ 2.000,00 cada em brinquedos na loja Balão 

Mágico.

DEZEMBRO: CAMPANHA DE NATAL: Para ver todos os prêmios entregues na 

Campanha de Natal 2019, veja as páginas 4 e 5 desta edição!

MAIO: CAMPANHA DAS MÃES:

1° sorteado: Leonice de Fá�ma – 

Comprou na loja Cris Bandeira (Jd. das 

Nações) e ganhou uma Van de Prêmios; 

2º sorteado: Luzia Aparecida – Comprou 

na Óp�ca Sol Jóias e ganhou uma TV 

43"; 3º sorteado: Estela N. – Comprou 

na loja Es�lo e Conforto e ganhou um Kit 

de Beleza; 4º sorteado: Flávio de 

Moraes – Comprou na Maxilens Ó�cas e 

ganhou um vale-compras de R$ 400,00 

para ser re�rado em produtos na loja 

Casa e Quintal; 5º sorteado: Elcelaine O. 

Neto – Comprou na La Belíssima e 

ganhou um vale-compras de R$ 400,00 

para ser re�rado em produtos na loja 

Casa e Quintal.

JUNHO: CAMPANHA DOS NAMORADOS: 1° sorteado: Neusa Santana - Comprou 

na loja Timax e ganhou 02 celulares; 2º sorteado: Bárbara Regina Rebino - 

Comprou na Papelaria Padovani e ganhou 02 óculos de sol, cedidos pela 

Maxilens.

 Confira abaixo e par�cipe você também! Nesse ano, novas ações de destaque agitarão o comércio saltense:

Crédito fotos: KR Comunicação



Saltense	ganha	carro	0	km	entregue	pela	ACIAS
 Quem não sonha em ganhar um carro 0 km de presente, não é mesmo? Todos os anos, a Associação Comercial de 

Salto sorteia esse prêmio, que é entregue a um dos consumidores que pres�giou o comércio local durante a Campanha de 

Natal. Ou seja, para par�cipar é muito fácil! E nessa ação todos ganham...

 Nesse ano, a saltense Josefa de Jesus Santos, de 69 anos, foi quem  levou para casa o carro Ônix Joy preto 0 km, com 

um cupom preenchido na loja FJF Materiais de Construção.

 Após dar o telefonema, avisando sobre o resultado, a Associação foi buscar a ganhadora do carro, em sua residência, 

no Bairro Rondon, e a trouxe até o local do sorteio, para buscar o prêmio e ser aplaudida pelo público. “Dia 14 de Janeiro 

completo 70 anos e esse foi um grande presente”, disse dona Josefa, na ocasião, emocionada.

 O sorteio aconteceu na noite de 27 de Dezembro, na Praça XV, contou com um grande público, que pres�giou a 

inicia�va, e também com a presença da presidente da ACIAS, Francisca Neide Rufino de Lima, dos diretores e colaboradores 

da Associação, dos integrantes do Sicredi - patrocinador oficial do evento - e do locutor Gasparini Filho, que conduziu a 

cerimônia. Na ocasião dezenas de outros brindes, doados pelos estabelecimentos par�cipantes da Campanha, também 

foram sorteados, além de 01 TV 43 polegadas, e 01 bicicleta, entregues, respec�vamente a Luissa Sasak e Maria Jailza Bezerra 

Taveira.

Crédito fotos: KR Comunicação

Crédito fotos: KR Comunicação



 A Campanha de Natal desse ano, realizada 

entre o período de 27 de Novembro e 24 de 

Dezembro, novamente agitou o comércio local, com 

desfiles pelas principais ruas da cidade, presença de 

Papai Noel, distribuição de balas e apresentação do 

carro 0 km. A ação contou com o patrocínio do 

Sicredi, as parcerias do Sincomércio e da Automec, e 

o apoio da Galeria Shopping e das lojas Tu� Modas, 

Balão Mágico, FJF Materiais para Construção, Fábio 

Calçados, Timax, Casabianca, Mul�Drogas e 

Malharia Selma.

Ganhadores da TV e da Bicleta

Crédito fotos: KR Comunicação
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A	ACIAS	responde	sua	dúvida

Fotos	no	Comércio	–	Privacidade	x	divulgação

 Recentemente alguns comerciantes procuraram a Associação Comercial de Salto, com dúvidas sobre o tema 

abordado abaixo. Confira, então, os esclarecimentos feitos pela Assessora Jurídica da ACIAS, que também orienta os lojistas 

sobre diversos outros temas jurídicos, de forma GRATUITA, sendo esse um dos principais bene�cios oferecidos pela 

Associação. 

 Preocupações com a licitude da 

realização de fotos, filmagens, Selfies 

dentro de estabelecimentos comerciais é 

comum no meio.   Também comum o relato 

dos que se sentem  incomodados em 

situações onde falta bom senso, ou se 

deparam com verdadeiras sessões de fotos  

dos produtos, do comercio ou até das 

instalações. Qual seria a finalidade? Seria 

lícito a a�tude de quem fotografa? seria 

lícito ao comercio proibir que fotografe ou 

filme?

 Para melhor compreensão e para que não haja  colisão de direitos fundamentais – exposição  e 

in�midade–privacidade importante  esclarecer a diferença de conceitos de espaço público, privado. Espaço público é aquele 

de uso comum e posse de todos, havendo ainda os espaços públicos livres e  espaços públicos com restrição, onde pode ser 

proibida a imagem.  Já os  espaços privados são de propriedade privada e as lojas comerciais, escolas par�culares, Shopping 

Centers, se enquadram na mesma categoria de uma casa. Os responsáveis pela manutenção e preservação são os 

proprietários e estes podem impor as restrições que lhes aprouver. 

 A Cons�tuição Federal de 1988 no art. 5.º, inciso X tratou de proteger a privacidade assim assegurando: são 

invioláveis a in�midade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação. Tais direitos encontram ampla garan�a Código Civil Nacional de 2002 que  

albergou a matéria em seus ar�gos 11 e seguintes.

 Recentemente 0 Brasil aprovou uma lei geral de proteção de dados pessoais (LGPD), que vai vigorar a par�r de agosto 

de 2020, que em seu ar�go 7º cita de novo "inviolabilidade da in�midade e da vida privada".

 Destaca-se que, enquanto o direito a honra, demanda a existência de dano para aferição de eventual indenização 

(ar�go 20 do Código Civil de 2002), o uso indevido de imagem independe de comprovação do prejuízo, sendo este inerente à 

u�lização não-autorizada da imagem. Note que havendo  divulgação indevida da imagem, além de violar a imagem  ainda 

infringe o direito a privacidade, já que a imagem fora captada dentro de ambiente privado. 

 Na sociedade contemporânea, especialmente onde a imagem faz parte do negócio pode-se deparar as vezes com a  

colisão dos direitos fundamentais à informação e  privacidade, mas a única excepção é a imagem ser jus�ficada pelo interesse 

público, contudo nunca poderá ser exibida, se do fato resultar prejuízo para a honra, reputação ou simples decoro do espaço 

ou  pessoa retratada.

 Numa era de mídia social, exposição imediata fica cada vez mais di�cil este controle, até porque o que é considerado 

invasão de privacidade e exposição para uns pode ser considerado divulgação e propaganda para outros, especialmente no 

meio comercial. Assim, se quer manter alguma privacidade do seu comercio para evitar desgaste principalmente com 

consumidores desavisados, a solução pode ser a u�lização de sinalização com aviso de proibição de fotografias e imagens 

naquele ambiente.

 E para o consumidor,  o ideal antes de  fotografar ou filmar a fachada ou o estabelecimento é solicitar autorização 

previa.

 Em caso de dúvidas quanto a violação dos seus direitos consulte um advogado.  

Regina Celia de Souza Veloso 
Advogada e Assessora Jurıd́ica da ACIASALTO



Nova	integrante	ACIAS
O	ano	de	2020	começou	com	uma	nova	integrante	no	Departamento
Comercial	da	ACIAS.	Conheça	quem	é	ela:

 Eduarda Miranda Duarte, 20 anos, natural de Salto/SP.

 Possui Ensino Médio completo e curso técnico de Assistente 

Comercial.

 Trabalhou, como menor aprendiz, no Departamento Jurídico das 

Lojas Cem e, na sequência, assumiu a gestão de um estabelecimento 

comercial da família, no qual ficou alguns anos. Posteriormente trabalhou 

em uma empresa saltense de produção de ar�gos de couro para o mercado 

pet, na função de Auxiliar de Expedição. Ingressou na Associação Comercial 

de Salto em 13 de Janeiro de 2020.

 No cargo de Assistente Comercial da ACIAS terá, como principais 

atribuições, o suporte interno à Área Comercial, os atendimentos periódicos 

aos associados e o apoio às campanhas e demais ações promocionais, 

divulgações ins�tucionais e eventos. 

A Associação Comercial de Salto possui uma campanha solidária permanente,
que visa auxiliar o Lar Frederico Ozanam na arrecadação do leite consumido
diariamente e em grande quan�dade pelos idosos abrigados no local.
Para isso, sua colaboração é muito importante e faz toda a diferença!

Campanha	permanente	da	ACIAS

Colabore!

(11)	4602-6767
Entre em contato conosco e veja como pode ajudar:

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

Sua empresa tem uma trajetória
para ser contada?

Não deixe isso se perder no tempo...

Memória Empresarial

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

Crédito fotos: KR Comunicação



ESPAÇO	DO	DIRETOR

Crédito foto: Divulgação 

Adilson de Arruda Sampaio, nascido em 1944, em Salto, teve 
uma trajetória profissional totalmente dedicada aos negócios 
da família.
 Seu pai, Milton de Arruda Sampaio, e seu avô, Luiz de Arruda 
Sampaio, foram os fundadores da renomada Casa Santana, no 
ano de 1943. Tempo depois, já em 1970, o estabelecimento 
saltense passou a ser administrado por Adilson, e assim 
permaneceu até o encerramento das a�vidades, em Julho de 
1996. 
 Com formação superior em Direito, Adilson hoje exerce 
a�vidades autônomas, além de também fazer parte do 
Conselho Consul�vo e Fiscal da Associação Comercial de Salto, 
sendo um dos integrantes da mesma desde a década de 70.  “A 
principal importância da nossa Associação é ser o braço direito 
dos comerciantes, integrando, orientando e apoiando os 
mesmos. Portanto, a união dos comerciantes é fundamental. É 
a união de todos que faz a força”.

Adilson	de	Arruda	Sampaio

PARABÉNS	FJF!!
A loja saltense FJF Materiais de Construção, localizada 
no bairro Santa Marta e de propriedade de Francisca 
Neide Rufino, que também exerce a função de 
presidente da Associação Comercial de Salto, 
comemorou 10 anos de fundação, no final de 2019. 
Parabéns!!

A principal importância da nossa Associação é ser o braço direito dos comerciantes, integrando,   orientando e 
apoiando. Portanto, a união desses comerciantes é fundamental!! É a integração de todos que faz a força

Crédito foto: Divulgação 



Capacitações	SEBRAE	

VEM	AÍ...
PROGRAMA
INTEGRA	AGRO!
SEBRAE

 Um dos grandes bene�cios e diferenciais oferecidos aos empreendedores de Salto são as diversas capacitações 

promovidas periodicamente pelo SEBRAE Aqui, na sede da Associação Comercial. Cursos, oficinas, palestras e outros 

modelos de a�vidades ocorrem de forma gratuita, em sua maioria, e possuem o obje�vo principal de disponibilizar novas 

ferramentas e conhecimentos que aperfeiçoem a prá�ca dos profissionais.

 O Sindicato Rural de Itu, em parceria 

com o SEBRAE e a Prefeitura de Itu, realizará em 

F e v e r e i r o  u m  e n c o n t r o  v o l t a d o  a o s 

profissionais que trabalham com alimentação 

fora do lar. Na ocasião, os par�cipantes 

conhecerão produtores rurais da região e 

poderão fazer compras diretas, fortalecendo a 

rede de fornecedores, contribuindo para o 

fomento da economia local e  valorizando a 

sustentabilidade. 

Crédito imagem: Divulgação

O�icina “Formação de preço de venda” (GRATUITA)
Dia: 18/02/2020
Horário: 18 às 22h
Local: Auditório da Associação Comercial de Salto – Rua Nove de Julho, 403
Informações e inscrições pelos telefones:
(11) 4602-6764 / 6765 – Falar com Darlei 

Para	as	próximas	semanas,
a	atividade	já	agendada	é:

Data: 17/02/2020
Horário: 15h às 18h
Local: Sindicato Rural de Itu
(Rua Prudente de Moraes, 509 – Vila Nova)
Informações e Inscrições: (15) 98159-1169 



Participação
 No mês de Janeiro, representantes da ACIAS marcaram presença em um evento regional de destaque, e também 

foram convidados para uma entrevista, na qual enfa�zaram alguns trabalhos realizados pela en�dade. Confira!

98	anos	da	Associação	Comercial	de	Sorocaba
 A presidente da ACIAS, Francisca N. Rufino S. Lima, 

acompanhada do diretor Paulo Takeyama e da assessora jurídica 

Regina Souza Veloso, par�cipou da cerimônia fes�va de 98 anos da 

Associação Comercial de Sorocaba, que foi fundada em Janeiro de 

1922. Tal en�dade é reconhecida, dentre as mais de 400 Associações 

Comerciais do Estado, filiadas a FACESP, como uma das cinco mais 

atuantes e influentes.

Entrevista	à	TV	Taperá

Confraternização	ACIAS

 Convidada pelo Jornal Taperá para uma entrevista, a 

presidente da ACIAS, Francisca Rufino, acompanhada do diretor 

Paulo Takeyama, teve a oportunidade de enfa�zar o trabalho 

realizado pela Associação, abordar alguns assuntos de interesse 

dos comerciantes locais e ressaltar a importância da 

par�cipação e envolvimento dos mesmos. A íntegra do vídeo, 

feito pela TV Taperá, já está disponível no Facebook, no 

endereço h�ps://www.facebook.com/jornaltapera

Confiram!

No mês de Dezembro, colaboradores, integrantes da diretoria e parceiros da ACIAS se reuniram em uma confraternização, no 

Restaurante Scale�, para marcar o encerramento e as conquistas de mais um ano. Confira algumas fotos!

Crédito foto: Acias

Crédito fotos: KR Comunicação
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Boas	Vindas!
A cada mês cresce o número de associados da ACIAS, que agora, além de serem representados por uma en�dade séria e 
comprome�da, também têm direito a todos os bene�cios oferecidos pela mesma, tais como campanhas promocionais, 
orientação jurídica gratuita, convênios médico e odontológico, parcerias para aquisição de produtos e serviços com 
condições exclusivas, dentre outros.
Confira, então, a relação dos mais novos associados!  (até o momento de fechamento desta edição)

Sugestão	de	Leitura

Em toda edição, a Associação Comercial de Salto traz uma
sugestão de leitura, com temas relacionados principalmente
ao mundo dos negócios. Confira....afinal.......
“Quem não lê, mal vê, mal ouve e mal fala”
(Monteiro Lobato)

L ivro:  “O caminho para a  l iberdade 
financeira”
Autor:  Bodo Schafer 
Assunto: Sucesso em 25 países, com 3 milhões 
de exemplares vendidos, esse livro vai ajudar 
você a alcançar independência financeira e 
não deixar que a falta de dinheiro seja o 
centro das preocupações. Nessas páginas o 
autor revela que as pessoas mais felizes são 
as que cul�vam uma relação harmoniosa 
entre sonhos, valores, metas e estratégias.

Calendário	de	Eventos	2020
Confira alguns eventos, que ocorrerão em breve, e abordarão temas relevantes a
empreendedores de diferentes segmentos:

ABIMAD
29ª Feira Brasileira de Móveis e Acessórios de Alta
Decoração
De 04 a 07 de Fevereiro
São Paulo Expo
www.abimad.com.br

BIJÓIAS
88ª Feira Internacional de Bijuterias, Acessórios,
Joias de Prata e Semijoias
De 11 a 12 de Fevereiro
Centro de Convenções Frei Caneca - SP
www.bijoias.com.br

6ª ABCASA FAIR
Ar�gos para casa, decoração, presentes, u�lidades
domés�cas, festas e flores.
De 11 a 15 de Fevereiro
Expo Center Norte - SP
www.abcasafair.com.br

Valec Distribuidora
Av. Antonio Frederico Ozanan, 6.161
Vila Rio Branco – Jundiaí/SP

Passo Livre
Rua Rui Barbosa, 377
Centro – Salto/SP

Alus Medicina Diagnós�ca
Rua 24 de Outubro, 1.152
Vila Henrique – Salto/SP

Ó�ca Supreme
Rua Prudente de Moraes, 333
Centro – Salto/SP


