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Campanhas
Digitais

As campanhas promovidas pela ACIAS
agora são digitais e disponíveis a todos

os lojistas saltenses. 
Participe!
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Diretoria e Conselho Consul�vo
Biênio 2019/2020

 Queridos leitores....já passamos da metade do ano, e estamos vivenciando 

uma “nova normalidade” que não sabemos ainda quanto tempo durará. 

 

 Por isso, esse con�nua sendo o tema principal das nossas publicações. 

Porém, além de informá-los sobre nossas ações referentes a toda essa situação, o 

que mais queremos é também mo�vá-los, é trazer no�cias posi�vas e demonstrar 

alterna�vas para que, juntos, possamos enfrentar tudo isso da melhor forma. 

 Então, nesta edição trazemos, mais uma vez, dicas para o seu comércio 

nesse período. São conteúdos rápidos e resumidos que tendem a despertar em 

vocês a atenção para que criem, inovem e vejam oportunidades que se apresentam 

em qualquer que seja a situação. 

 Nas próximas páginas falamos que, apesar de tudo, uma boa no�cia é que os comércios locais estão sendo mais 

valorizados. Afinal, as pessoas não estão saindo, não estão comprando em grandes shoppings ou adquirindo produtos e/ou 

serviços de procedência desconhecida. Está aí, então, uma grande oportunidade de crescimento, divulgação e valorização 

dos negócios e profissionais locais, e consequentemente dos comércios de bairros. E cabe a nós fazermos com que essa 

mudança de hábitos seja algo permanente, que veio para ficar. 

 Outra boa no�cia, descrita na página 07, é que os comerciantes que se sen�ram lesados pelo Sindicato dos 

Comerciários – SECOM de Salto, nos anos de 2018 e 2019, e que, por orientação do departamento jurídico da ACIAS, 

procuraram a jus�ça, �veram decisão favorável. Na ocasião o citado sindicato solicitou a apresentação de documentos 

determinados em prazos específicos, propondo multa diária e, ao final, ações judiciais perante a Jus�ça do Trabalho. 

Explicamos sobre essa decisão nas próximas páginas e a disponibilizamos na íntegra em nosso site. 

Esse é mais um exemplo de que a união soma forças e realmente faz toda a diferença!! 

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


ESPECIAL

Vamos	juntos,	unidos	e	�irmes!

Campanha	online	de	Dia	dos	Pais

 Para auxiliar os lojistas saltenses, a ACIAS mantém, de forma permanente, diversas inicia�vas e ações, planejadas 

exclusivamente para esse momento tão delicado! Acompanhe!

 As campanhas promovidas pela Associação Comercial, no decorrer de todo o ano, nas principais datas 

comemora�vas, já são tradição em nossa cidade. Em 2020, porém, devido a pandemia, a realização dessas ações 

prosseguiu de forma diferenciada, exclusivamente nas redes sociais e demais canais digitais de comunicação, como 

WhatsApp e Telegram. Além disso, a ACIAS abriu espaço para que todos os lojistas saltenses, associados ou não, par�cipem 

dessas ações, divulgando, de forma totalmente gratuita, produtos e/ou serviços.

 A úl�ma campanha ocorrida no mês de Agosto foi a do Dia dos Pais e, em breve, também serão realizadas, nesse 

mesmo formato, as Campanhas de Dia das Crianças, em Outubro, e Natal, em Dezembro.

PARTICIPE!

Comércio saltense:

juntos somos

mais fortes



ESPECIAL

 Na úl�ma edição desta revista mencionamos que, com a pandemia, os comércios locais, sem dúvida, transmitem 

maior sensação de cuidado, proteção e conforto ao consumidor. Por isso, essa é uma ó�ma oportunidade para você, lojista, 

conquistar e fidelizar novos clientes. 

Confira mais informações sobre esse tema!
 

 Como tudo na vida, até mesmo das situações ruins devemos �rar algo de bom. E isso também ocorre com a atual 

situação da pandemia, que gerou algo posi�vo, para o qual devemos nos atentar: a valorização dos pequenos negócios 

locais. 

 Nas cidades maiores, por exemplo, uma cena que está se tornando comum são as entregas de bikes pelos bairros, 

feitas por padarias ou sacolões. Essa é uma oportunidade do comércio local colaborar com os moradores, que, por sua vez, 

se sentem mais seguros ao receber produtos em casa, e de fontes confiáveis. E, para informar os clientes próximos sobre 

esses serviços exclusivos que estão à disposição, uma das principais formas de comunicação ainda são os meios digitais – 

mais rápidos, ágeis e econômicos - por meio dos quais é possível compar�lhar conteúdos e ampliar a rede de 

relacionamentos. 

 Segundo pesquisas do varejo, esse novo momento está fazendo com que o consumo se torne, sobretudo, mais 

consciente, e essa valorização do comércio local também ajudará a preservar os empregos e, consequentemente, 

colaborar com o desenvolvimento regional. “Quando o consumidor compra no comércio do bairro, ele está, na verdade, 

apoiando o desenvolvimento de sua região. Isso faz com que o dinheiro circule dentro do próprio bairro e ajude a 

estabelecer um comércio mais justo, criando mais empregos e melhorando a distribuição de renda na região” (Fonte: 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas).

 Também de acordo com o Sebrae, “as pequenas empresas são uma força fundamental da economia brasileira. Elas 

já são cerca de 17 milhões, que respondem por aproximadamente 30%  do Produto Interno Bruto (PIB). Porém, com a 

pandemia gerada pela Covid-19, também é um dos segmentos mais vulneráveis à crise”. Por isso, encontrar alterna�vas 

para fortalecer e manter essa mudança de hábitos, que valoriza os comércios locais, é fundamental! 

O	varejo
pós-pandemia
a	valorização	do
comércio	local	

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

Sua empresa tem uma
trajetória para ser

contada?

Memória
Empresarial

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

Não deixe isso se
perder no tempo...



Campanha	solidária	permanente	da	ACIAS

A campanha social realizada pela ACIAS, em prol do Lar 
Frederico Ozanam, tem contado com a importante 
colaboração de pessoas �sicas e jurídicas!!As doações 
podem ser feitas por todos os interessados, inclusive de 
forma anônima. Para isso, basta entregar, na sede da 
Associação, em dias e horários comerciais, leites e/ou 
fraldas, que serão usados nos cuidados com os idosos 

abrigados por essa  ins�tuição.
Somente em Julho, por exemplo, mais de 120 litros de leite, 217 
fraldas geriátricas e 96 lenços umedecidos foram arrecadados. O Lar 
Frederico Ozanam é uma en�dade saltense, beneficente e de longa 
permanência, que acolhe idosos em situação de  vulnerabilidade, 
residentes a cidade e com idade a par�r dos 60 anos.

Colabore!
Contamos	com	você.

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





ESPAÇO	JURÍDICO

Justiça	se	manifesta	a	favor	dos	comerciantes
saltenses	em	ação	envolvendo	Secom
 Conforme divulgado em nossos meios de comunicação oficiais, o Sindicato dos Comerciários – SECOM de Salto, em 

2018 e 2019 tomou medidas que podem ser consideradas prejudiciais contra centenas de pequenos comércios saltenses, 

solicitando que os mesmos apresentassem documentos determinados em prazos específicos, propondo multa diária e, ao 

final, ações judiciais perante a Jus�ça do Trabalho.

 Mediante tal ação, a ACIAS acionou seu departamento jurídico, que tem orientando os comerciantes que se 

sen�rem lesados a exercer seu direito à ampla defesa, exercendo o contraditório, apresentando defesa nas ações judiciais 

propostas pelo Secom. Medida esta que foi contestada pelo SECOM, que propôs uma Ação Inibitória diante da Jus�ça do 

Trabalho de Salto, requerendo a abstenção de manifestação sobre o tema para os comerciantes de Salto (0011428-

12.2019.5.15.0085). Em Mandado de Segurança perante o Tribunal Superior Trabalho cassou a decisão da Jus�ça de Salto 

(0008508-29.2019.5.15.0000), restabelecendo o direito de informar e orientar os comerciantes dos seus direitos. 

 Seguindo a linha de orientação de que o citado sindicato não teria legi�midade para exercer o poder de polícia, 

bem como não detém poder fiscalizador para solicitar documentos de segurança e medicina do trabalho aos comerciantes, 

o TRT 15ª Região reformou decisão da Jus�ça do Trabalho de SALTO, que teve como Juiz Sentenciante Wellington Amadeu, 

firmando Acordão no Processo de 0011774-60.2019.5.15.0085, através de votação unânime dos Desembargadores do 

Tribunal Regional Do Trabalho, tendo como Desembargador Relator: Thomas Malm (Acordão disponível na íntegra no site 

da ACIAS).

 Confira abaixo algumas partes do citado Acordão:

“Entendo todavia que o sindicato não detém poder amplo e geral de fiscalização, não havendo lide concreta no 

presente caso que jus�fique a atuação da en�dade de classe na defesa dos interesses da sua categoria”.

“Em verdade, cabe aos fiscais e às delegacias do trabalho a atribuição de fiscalização das empresas, do ambiente 

laboral vivenciado pelos trabalhadores e demais questões afetas à higiene e segurança do trabalho”.

“Volto a repe�r que não há comprovação de qualquer ato comissivo ou omissivo por parte da ré que jus�fique a 

demanda pelos documentos e a atuação do ente classista no feito, baseando-se o pedido em prerroga�va 

fiscalizatória não conferida por Lei aos sindicatos”.

Referido julgado em Tribunal Superior fixa um precedente para os atos e decisões que prevalecia em primeira 

instância e reforça o direito de defesa daqueles que se sen�rem lesados.





 Há 32 anos no mercado de roupas, a 

Tu� Modas é um grupo composto por 04 

lojas, que atua nas cidades de Salto e Itu, e 

cuja marca hoje já é exemplo de bom 

atendimento, qualidade e respeito ao cliente.

 A história da Tu� começou a ser 

escrita pelas mãos do casal Ercília de Fá�ma 

Pilot e José Antonio Pilot. “Tudo começou em 

um pequeno salão 4 x 6 m, na Rua Emílio 

Ribas, no bairro Bela Vista, em Salto, no dia 

16 de Março de 1988”, explica Dona Ercília. O 

Sr. José, também conhecido na cidade como 

Piloto, lembra que na época precisaram 

vender o carro, um fusca 1500, para poderem 

montar a loja. Após dois anos, com as vendas 

em alta, decidiram construir um espaço maior, e foi então que compraram o terreno no número 1593 da Rua 24 de Outubro, 

também no bairro Bela Vista. Dona Ercília comenta que pra�camente criou os filhos, Jaqueline e Caio, dentro da loja: “Saíamos todos 

às 6h30min de casa e retornávamos apenas às 19h30min”.

 Mais para frente, em 1997 estava começando um novo loteamento em Salto, o Residencial Alvorada, no bairro São Judas 

Tadeu. Foi então que Piloto viu a oportunidade de expandir o negócio. O casal comprou um terreno no local e construiu a segunda 

loja, na Av. José M. M. Oliveira, 792. A aposta no novo bairro deu certo, e em pouco tempo a Tu� Modas se tornou uma das 

principais lojas de vestuário da cidade.

 Sobre a terceira loja, Piloto comenta que tudo aconteceu em tempo recorde: “Estávamos almoçando em família, quando 

sugeri de montarmos uma loja feminina especializada em Plus Size. Imediatamente minha filha e meu genro, Murilo, se ofereceram 

para entrarem como sócios. Voltamos do almoço já procurando um local no Centro da cidade”. Em aproximadamente um mês a 

Tu� Modas Plus Size abria suas portas na Rua Rio Branco, 720, em Salto. Hoje a loja prepara-se para uma ampliação, que 

pra�camente dobrará seu espaço �sico.

 O tempo passou e, em 2012, Murilo, que até então era gerente de um banco em Salto, sugeriu aos sogros a montagem de 

uma loja em Itu, acreditando no potencial da cidade. Após dois meses a Tu� Modas Itu já estava montada, na Rua Santa Rita, 815. 

“O plano, no início, era con�nuar por mais dois anos no banco, mas após dois meses já estava me dedicando 100% para a loja”, 

recorda Murilo. Depois de abrir as portas em Itu, após três anos, a Tu� Modas 

muda para um novo espaço, “ao lado” do an�go, agora na Rua Santa Rita, 796. A 

nova loja conta com um ambiente mais amplo, clima�zado, moderno, bonito e 

confortável para as clientes. E hoje, a Tu� Modas Itu já é a principal loja Plus Size 

da cidade, com roupas a par�r do tamanho 46 para todas as idades e uma extensa 

linha de vestuário, lingeries e cintos.

 Piloto finaliza, contando uma curiosidade sobre o nome Tu� Modas: “Um 

an�go fornecedor sugeriu o nome, que acabamos gostando e adotando. Mais 

tarde, descobri que tu� é uma palavra italiana, que significa literalmente todos, ou 

juntos”.

Tutti	Modas

ESPAÇO	DO	DIRETOR

Saiba Mais:
Site: www.tu�modas.com.br
Telefones:
Loja Rua 24 de Outubro – Salto: (11) 4028-0743 / (11) 99693-2997 (WhatsApp)

Loja Av. José M. M. de Oliveira – Salto: (11) 4029-1753 / (11) 99931-0840 (WhatsApp)

Loja Plus Size – Rua Rio Branco – Salto: (11) 4028-5635 / (11) 96574-6644 (WhatsApp)

Loja Plus Size – Rua Santa Rita – Itu: (11) 2429-8444 / (11) 97499-3611 (WhatsApp)

Crédito fotos: Divulgação

https://api.whatsapp.com/send?phone=5511996932997
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511999310840
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511965746644


Iniciativas	SEBRAE

 Acompanhe a divulgação de mais uma 

importante inicia�va realizada pelo SEBRAE 

Aqui, com o obje�vo de auxiliar micro e 

pequenos empresários!

Programa Enfrentar

 Criado exclusivamente para auxiliar 

micro e pequenos empresários a enfrentarem 

esse di�cil momento de pandemia, vivenciado 

em nosso país. Tal inicia�va é composta por 

a�vidades online cole�vas e consultorias 

individuais, que trazem soluções prá�cas e 

alterna�vas para minimizar os impactos da 

crise. 

 Em Salto o Programa Enfrentar já teve 

início,  com a junção das cidades de 

Araçariguama, Salto de Pirapora e Pilar do Sul. 



Boas	Vindas!
Acompanhe abaixo a relação dos novos associados da ACIAS, que a par�r 
de agora, além de serem representados por uma en�dade série e 
comprome�da, também terão direito a todos os bene�cios oferecidos 
pela mesma, como orientação jurídica gratuita, par�cipação em 
campanhas especiais, com valores exclusivos, convênios médicos e 
odontológicos, parcerias para aquisição de produtos e serviços com 
condições diferenciadas, dentre outros. 

J. C. R. Confecções
Rua Acácio Rodrigues de Moraes, 829
Jardim Saltense – Salto

Wizard 
Avenida Dom Pedro II, 295
Centro – Salto/SP

Rita de Cássia Girão Cabral 
Av. Eugênio Coltro, 1925 
Salto Ville – Salto/SP

Madri Aromas
Rua Palermo, 57
Jardim Europa – Salto/SP

Mercadão dos Óculos 
Avenida Dom Pedro II, 394
Centro – Salto/SP

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) 

Livro: Os segredos da mente milionária
Autor: T. Harv Eker
Editora: Sextante
Assunto: Aprenda a enriquecer mudando
seus conceitos sobre o dinheiro e adotando
os hábitos das pessoas bem-sucedidas.

Infofix Proqualit Escola Profissional
Rua Antonio Andrie�a
Jardim São João – Salto/SP

Natura Park Condominium Club 
Rua Padre Bento, 691
Padre Bento – Itu/SP

Drogaria Jardim D´Icaraí 
Avenida Brasília, 890 
Jardim União – Salto/SP

Barros Materiais para Construção
Avenida Dos Trabalhadores, 1456
Jardim Marília – Salto/SP



SRC
Serviço de Recuperação de Crédito

• Ser associado da Associação Comercial de Salto

• Assinar o termo de adesão

Cobrança personalizada para as
empresas conveniadas, tanto para

pessoas físicas quanto jurídicas.

Requisitos para fazer parte do SRC

Informações

O SRC (Serviço de Recuperação de Crédito) 

É um serviço gratuito para associados 

ACIAS de negociação de dívidas, realizado 

por SMS, WhatsApp, telefone e e-mail onde 

fazemos a cobrança de seus clientes 

inadimplentes, que tem como objetivo a 

reabilitação de devedores!

GARANTIA DE QUALIDADE

• Facilidade no pagamento

• Diminuição da inadimplência

• Reabilidtação do devedor

TRANQUILIDADE
PARA A EMPRESA

(11) 97131-8295(11)4602-6762

src@aciasalto.com.br

Anuncie na
revista 
ACIAS!

Uma revista digital de grande
abrangência, enviada pelo

WhatsApp, Telegram, Facebook,
Instagram, aplicativo ACIAS,

Site e E-mail.

+ 7 mil pessoas
atingidas diretamente
com nossas publicações

Alcance incalculável
de público de forma indireta
Através de compartilhamentos
nas redes sociais e canais específicos,

como WhatsApp e Telegram,

no site da entidade, e também no
aplicativo especial da ACIAS,
disponível e acessado por toda
a cidade de Salto.

A revista  também
está disponível

(11)94337-7005(11)4602-6767 comercial@aciasalto.com.br

Revista

Fevereiro/2020

Distribuição Gratuita

Especial

Alimentaç
ão

Revista
Abril/2020
Distribuição Gratuita

A união e a representatividadenunca foram tão importantes!!Vamos juntos!!
As edições são mensais e intercaladas, sendo um mês com notícias
gerais, e um mês focado em temas segmentados de mercado, por
exemplo (alimentação, vestuário...),porém por conta do covid-19, as
edições seguimentadas estão supensas temporariamente.

Revista

Junho/2020Distribuição GratuitaO varejopós-pandemia
A hora e a vez da valorização

do comércio local


