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Queridos associados
Chegamos à 1ª edição da nossa revista digital e, ao mesmo tempo, ao fim do 
1º semestre de 2019. 
Os próximos meses que se iniciarão serão ainda mais intensos, de várias 
a�vidades realizadas por nossa Associação, já que grande parte das nossas 
Campanhas, por exemplo, ocorre nesse período: Dia dos Pais, em Agosto, 
Dia das Crianças, em Outubro, e Natal, em Dezembro. E aqui, nesta 
publicação, você encontra datas, prêmios e forma de par�cipar de cada uma 
delas, oferecendo um grande diferencial aos seus clientes, e contribuindo 
para o fortalecimento do nosso comércio. 
Além disso, também abordamos aqui outras inicia�vas importantes que 
acontecerão em breve. Em Julho teremos uma semana comemora�va, para 
a qual damos o nome de “Semana de Comerciante”. Dizemos comemora�va 
porque é nesse mês que celebramos o Dia do Comerciante e, por isso, já é 
tradição promovermos um evento especial, que ofereça ferramentas fundamentais para os empreendedores: 
capacitação, integração e networking. Por isso, esse evento estará repleto de palestras gratuitas, além de uma Rodada 
de Negócios, des�nada a todos os nossos associados. E, ainda em Julho, teremos também mais uma edição do nosso 
Arraiá – uma ação solidária, feita em prol do Lar Frederico Ozanam, e cuja renda ob�da é totalmente rever�da à essa 
en�dade. Então, convidamos todos a colaborarem com essa inicia�va, que contará com show de prêmios, 
apresentações, comidas e bebidas �picas....vai ser demais!
Como podem ver, oportunidades não faltarão para nos encontrarmos, e para que você conheça melhor a nossa 
Associação e faça parte das ações programadas. Afinal, a ACIAS é feita por e para todos nós, e sua presença e 
par�cipação são fundamentais!
Contamos com você! Forte abraço!

....essas são as principais caracterís�cas do associa�vismo. Por isso, os diretores da ACIAS se encontram 
periodicamente, de forma totalmente voluntária, para juntos planejarem estratégias e ações, visando sempre o maior 
desenvolvimento do nosso comércio e da nossa cidade. 
Confira alguns cliques desses encontros!

Par�cipação, União, Cooperação

Crédito fotos: KR Comunicação  

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


CAMPANHAS

Iniciada em 25 de Maio, a Campanha de Dia dos Namorados chegou ao fim justamente no dia 12 de Junho. 
 Essa segunda ação promocional de destaque, realizada pela ACIAS em 2019, contou com a par�cipação de inúmeros 
comerciantes, de diferentes segmentos, que �veram a chance de entregar, aos clientes, presentes muito especiais! 
 O sorteio final da Campanha aconteceu na Galeria Shopping Salto, na noite de sexta-feira, 14 de Junho, e contou com a 
par�cipação de lojistas, da presidente da ACIAS, Francisca Neide Rufino S. Lima, da FJF Materiais de Construção, da vice-
presidente, Clodite Maria Rocha Padovani, da Clô Calçados, de diversos diretores e colaboradores.

DIA DOS NAMORADOS

Crédito fotos: KR Comunicação  



Os contemplados foram:

1° lugar: Neusa Santana - Comprou na loja Timax e ganhou 02 celulares

2º lugar: Bárbara Regina Rebino - Comprou na Papelaria Padovani e ganhou 02 óculos de sol, cedidos
pela Maxilens

A vendedora Jéssica, da Loja Timax , que fez a venda para a 1ª sorteada, também foi presentada com R$ 200,00

A Campanha dos Namorados desse ano contou com o patrocínio do Sicredi, as parcerias do Sincomércio e da Automec, e os
apoios da Galeria Shopping Salto e das lojas Timax, Balão Mágico e Ó�cas Maxilens.

Crédito foto: ACIAS 

A terceira campanha promocional desse ano, realizada pela Associação 
Comercial de Salto, em breve terá início, marcando as ações do segundo 
semestre. 

A Campanha de Dia dos Pais será realizada entre 20 de Julho e 10 de 
Agosto, e entregará 01 TV 4K 55` para o 1º sorteado, um Kit Ferramenta 
para o 2º sorteado e um Kit Churrasco para o 3º sorteado. 

Para concorrer, basta os interessados comprarem nas lojas par�cipantes, 
que em breve serão divulgadas no site da ACIAS (www.aciasalto.com.br)
 Fique atento! Par�cipe!

Campanha	de	Natal

23/11	a	24/12

Campanha	de
Dia	das	Crianças

21/09	a	12/10

dia
das

crianças

Campanha	de	Dia
dos	Pais

20/07	a	10/08

DIA DOS

PAIS *Datas
sujeitas a
alterações

Campanhas
de 2019

Promoção

válida de

20/07 a 10/08

Os sorteios acontecerão

no dia 15/08

Pais nos ensinam
a voar sem tirar
os pés do chão

DIA DOS

PAIS
TV 4K

55"1 
Kit

Kit
Churrasco

Ferramenta1 
1 

Comprando nas

lojas participantes você concorre a:

DIA	DOS	PAIS



UNIDOS	POR	UMA	CAUSA
No dia 01 de Junho, a presidente da ACIAS, Francisca Neide Rufino S. Lima, da FJF Materiais de Construção, a vice-
presidente, Clodite Maria Rocha Padovani, da Clô Calçados, diversos diretores e colabores representaram a Associação 
no evento “Todos pelo Tietê”!

Crédito fotos: KR Comunicação  



A inicia�va foi realizada graças a uma parceria firmada entre a ACIAS, a ASSISA (Associação das Indústrias de Salto), a 
OAB-Salto e a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Salto, com o intuito principal de debater, 
conscien�zar e, acima de tudo, cobrar das autoridades competentes medidas urgentes e reais quanto à despoluição do 
Rio Tietê, que faz com que a cidade seja conhecida nacionalmente por receber toneladas de lixos vindos de outros 
municípios. Para isso, em um único dia, diversas a�vidades foram promovidas, dentre elas a 1ª Conferência de 
Despoluição do Rio Tietê, que reuniu profissionais de renomes, engajados na causa, além do grande abraço simbólico 
ao rio.

Os resultados da ação foram inúmeros, observados tanto pelos organizadores, como pelos par�cipantes. Dentre eles é 
importante destacar a grande mobilização de pessoas de diferentes idades, atuações e municípios, a divulgação de 
informações importantes e até então, muitas vezes, desconhecidas pela maioria dos presentes, e as decisões já 
tomadas, logo após a Conferência, como por exemplo, a criação de um GTT (Grupo de Trabalho), encabeçado pelo CREA 
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo), e voltado às discussões para a despoluição do 
Tietê.

Mediante a inicia�va do evento, o 
grupo realizador do mesmo recebeu, 
na noite de 05 de Junho, uma Moção 
d e  C o n g rat u l a çã o  d a  C â m a ra 
Municipal de Vereadores de Salto.

HOMENAGEM

Crédito fotos: KR Comunicação  

Crédito foto: KR Comunicação  



 Como já é tradição, a Associação 
Comercial de Salto realizará uma 
série de a�vidades especiais para 
comemorar o Dia do Comerciante, 
celebrado no mês de Julho. Elas 
acontecerão no decorrer de toda uma 
semana, com início no dia 15, e 
sempre a par�r das 19h.
A  p r o g ra m a ç ã o  c o n t e m p l a rá 
palestras com temas interessantes e 
importantes para empreendedores 
de quaisquer segmentos, além de 
uma Rodada de Negócios especial, 
aberta somente aos associados. 
Confira:

 Os interessados em quaisquer umas das a�vidades descritas acima devem reservar presença, por meio do telefone 
(11) 4602-6767 ou e-mail comercial@aciasalto.com.br

VEM	AÍ...
Semana	do	Comerciante	2019

Semana do COMERCIANTE

 - Rodada de Negócios16/07

15/07 -  Denize Aparecida Scutieri
A Taxa do Sucesso: Estratégias Legais para Controle de Impostos

17/07 -  Karina Camargo e Rodrigo Conilho (KR Comunicação)
Comunicação para Empreendedores

18/07 - Murilo e Wellington (Sicredi)
Cooperação na "Ponta do Lápis" / Oficina de Educação Financeira

19/07 - Eduardo Flud (SEBRAE)
Inove para Ganhar Mais

Todas as a�vidades acontecerão na sede da Associação Comercial

Crédito fotos: KR Comunicação
(fotos de anos anteriores da Semana) 



Em	funcionamento.....Fique	atento!

Capacitações	do
SEBRAE

Oficina “Ganhe Mercado”
Entrada Gratuita

O SEBRAE Aqui realiza, periodicamente, diversas 
a�vidades na Associação Comercial, com o 
obje�vo principal de oferecer ferramentas e 
conhecimentos atuais que aperfeiçoem a prá�ca 
dos empreendedores, de diferentes segmentos, 
bem como capacitem os profissionais que abrirão 
um novo negócio. 
No mês de Junho, por exemplo, aconteceu a 
palestra “Quero empreender. E agora?”. Na 
ocasião, o SEBRAE Móvel ofereceu consultoria 
gratuita para aqueles que fizeram agendamento 
antecipado.
Para o mês de Julho, as ações já programadas são 
as seguintes:

Após período de orientação e adaptação para os munícipes, o novo sistema de Zona Azul de Salto foi iniciado 
oficialmente no dia 18 de Julho. Para u�lizá-lo é preciso escolher dentre as 03 opções de �ckets disponíveis: *Ticket 
eletrônico (crédito adquirido no momento que estacionar, pelo celular, pagando somente pelo tempo u�lizado); 
*Ticket automá�co (o usuário não precisa ter celular, pois o crédito é adquirido mediante cadastro e pagamento 
antecipado pelo RodaVaga, sem reembolso do tempo não u�lizado); *Ticket avulso (é adquirido com monitores na rua 
ou postos de venda, sem reembolso pelo tempo não u�lizado).

Vagas especiais: Pessoas com deficiência poderão estacionar nas vagas específicas sem a�var o �cket (isentas de 
pagamento), com obrigatoriedade de colocar a credencial em local visível e respeitar o tempo máximo de 02 horas. 
Idosos (60+) podem usar vagas específicas ou qualquer outra, devendo adquirir o �cket com monitores ou postos de 
venda, e com a obrigatoriedade de colocar a credencial em local visível e respeitar o tempo máximo de 02 horas.

Motos: A cobrança foi iniciada em 01 de Julho. As empresas que u�lizam o serviço de motoboy podem realizar o 
cadastro dos prestadores perante a PARK EXPRESS, pelo site salto.rodavaga.com.br

Crédito foto: SEBRAE 

Fonte e Crédito foto: Prefeitura de Salto 



COMUNICADO	IMPORTANTE
Nova	lei	para	estabelecimentos	alimentícios

05

Foi aprovada pela Câmara Municipal de Salto e sancionada pelo prefeito Geraldo Garcia a Lei Municipal 3771/2019, que 
ins�tui a obrigatoriedade aos estabelecimentos comerciais, com gêneros alimen�cios, em usar e fornecer aos clientes 
apenas canudos de papeis biodegradável e/ou reciclável, individualmente e herme�camente embalados com material 
semelhante, vedando a u�lização de canudos plás�cos. 
O descumprimento da medida, na primeira autuação, acarretará em advertência e in�mação para cessar a 
irregularidade em um prazo de até 30 dias. Já na reincidência, o comerciante será penalizado com uma multa no valor de 
R$ 500,00
A citada lei entrará em vigor em um prazo de 180 dias, a contar da sua publicação, feita em 24 de Maio de 2019. 



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, os novos associados do mês de Junho! 
(até o momento de fechamento desta edição)!

Luna Rosa Store
Rua Rio Branco, 443 – Centro
Salto/SP

Charme e Cia
Rua Rui Barbosa, 417 – Centro
Salto/SP

SRC – Microcamp
Av. Dom Pedro II, 1.117 – Centro
Salto/SP

Solarprime Salto
Rua Grécia, 171 – Jd. Celani
Salto/SP

Via On Line Treinamentos
Av. Sargento Andiras, 680 – Vila Sta. Cecília
Agudos/SP

Espaço Sensual Lingeries
Rua Guatemala, 917 – Jd. das Nações
Salto/SP

Mercado Compre Mais
Rua Domingos Pio�o, 9 - Jd. Santa Lucia 
Salto/SP

Novos	Associados

“Firmar e solidificar parcerias é fundamental para nossa Associação, por vários mo�vos! O principal deles é que, dessa 
forma, estabelecemos um vínculo e uma proximidade maiores com os empreendedores da nossa cidade. Assim, todos 
nós ganhamos..... trocamos experiências, nos ajudamos, aumentamos nossa representa�vidade para assuntos 
importantes que envolvem nossa cidade, ampliamos importantes bene�cios para nossos associados, ficamos por 
dentro de novidades, es�mulamos nosso networking e, acima de tudo, juntos, ficamos mais fortes e chegamos mais 
longe!” (Francisca Neide Rufino S. Lima  - presidente da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Salto)

PARCERIAS
ACIAS fecha parceira com o Colégio Anglo, de Salto

Crédito foto: Divulgação 



Calendário	de	Eventos	2019

Sugestão	de	Leitura

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

Enflor
28ª Encontro Nacional de Floristas, Atacadistas e
Empresas de Acessórios
De 14 a 16 de Julho – Holambra/SP
www.enflor.com.br

FEICCAD
16ª Feira do Imóvel, Construção, Condomínios,
Arquitetura e Decoração
De 18 a 21 de Julho – Jundiaí/SP
www.feiccad.com.br

FIPAN 
Feira Internacional da Panificação, Confeitaria e
Varejo Independente de Produtos
De 23 a 26 de Julho – Expo Center Norte
www.fipan.com.br

Expo Paisagismo Brasil
De 06 a 09 de Agosto – Expo Center Norte
www.expopaisagismo.com.br

EM DESTAQUE
Semana do Comerciante 2019
Realização: Associação Comercial de Salto
De 15 a 19 de Julho - A par�r das 19h
Endereço: Rua Nove de Julho, 403 – Centro – Salto/SP

4ª Festa Julina da Associação Comercial de Salto
Dia 06 de Julho – Às 19h
Local: Lar Frederico Ozanam
Endereço: Rua Nove de Julho, 1630 – Salto
Entrada: 01 litro de leite
*Atrações: Comidas e bebidas �picas, par�cipação
da Orquestra de Violeiros e do Grupo Renascer da
 3ª Idade, com a tradicional quadrilha e Show de Prêmios. 

A par�r desta edição, a Associação Comercial de Salto trará 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)

Livro: O Poder da Ação
Autor: Paulo Vieira
Assunto: Quer fazer sua vida ideal sair do papel?
Nesse livro você vai encontrar incen�vos, desafios
e até exercícios que te ajudarão a começar uma nova
etapa e, assim, a�ngir sucesso profissional e pessoal.






