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Palavra	do	Presidente
Mês	de	comemorações	e	re�lexões....

Junho e Julho sempre foram meses muito fes�vos para nossa 

Associação. Além do aniversário de Salto, comemorado em 16/06 

temos também o Dia do Comerciante, celebrado logo após, em 16/07.

Geralmente, nesse período, sempre contamos com a “casa” 

cheia, recebendo empreendedores locais e até mesmo de outras 

cidades, oferecendo capacitações e a�vidades especiais. 

Da mesma forma, nossa Associação sempre foi a�va nas 

fes�vidades de aniversário da nossa cidade, par�cipando dos eventos 

realizados. 

Nesse ano, mais uma vez, como todos sabem, esse período será 

diferente e não da forma que gostaríamos. Porém, queremos 

aproveitar essa edição especial para, mesmo assim, destacarmos a 

atuação da nossa en�dade, valorizarmos nossas ações e parcerias, e 

homenagearmos a cidade que tanto nos acolhe e a qual amamos!

 Que em novembro, quando nossa Associação 

completará 57 anos, possamos estar ainda mais o�mistas, mais a�vos, mais esperançosos e mais unidos. 

 Conto com cada um de vocês...seguimos um dia de cada vez, mas com metas traçadas para um longo 

período. 

 Grande abraço!
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Prezado Empreendedor

Cursos des�nados a MEIs (Microempreendedores Individuais) e
Potenciais Empreendedores, maiores de 18 anos. 

O Sebrae em parceria com o governo do estado de São Paulo e o Senac,
trazem os cursos do Programa Empreenda Rápido com capacitação
técnica na modalidade ONLINE, com aulas ao vivo com o professor.

CURSO – ONLINE - HIGIENE NOS ALIMENTOS DE SEU NEGÓCIO
Dias: 05/Julho a 09/Julho
Horário: das 18h às 22h

 - SEJA UM VISAGISTA PROFISSIONALCURSO – ONLINE
Dias: 05/Julho a 09/Julho
Horário: das 18h às 22h

 - ORGANIZE O ESPAÇO DE SEU SALÃO DE BELEZACURSO – ONLINE
Dias: 26/Julho a 30/Julho
Horário: das 18h às 22h

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


            Junho é um dos períodos mais importantes para nossa cidade, que nesse mês completa mais um ano de 

fundação.

            Em um ano tão a�pico e desafiador como o que vivemos, falar em comemorações também é falar em 

reflexões e em parcerias, já que nunca refle�mos tanto sobre o papel de cada um de nós, e nunca enfa�zamos tanto a 

importância das parcerias para que juntos possamos mudar o presente.  

            E é aqui que a Associação Comercial de Salto se faz presente. Além de sempre a�va nas fes�vidades de 

aniversário da nossa cidade, par�cipante de todas as comemorações, dessa vez a ACIAS possui um papel ainda maior, de 

incen�var e proporcionar a reflexão de todos seus associados sobre o papel, os enfrentamentos e as responsabilidades de 

cada um frente a essa realidade que nos cerca...assim como nunca foi tão importante como uma parceira do Poder Público 

e de toda a sociedade, para que juntos possam definir estratégias e ações que garantam a retomada da nossa economia e a 

volta do nosso progresso.

            Essa não é uma lição ou um desafio apenas local...mas regional e nacional. Torna-se fundamental 

comemoramos nossa história e nossas vitórias, assim como refle�rmos sobre que futuro queremos, de que forma 

queremos, e qual o papel de cada um de nós para que esse se concre�ze.

Foi	em	16	de	Junho	de	1698,	data	considerada	fundação
da	cidade	de	Salto,	que	aconteceu	a	bênção	do	templo
e	primeira	celebração	da	capela	construída	pelo
capitão	Antonio	Vieira	Tavares	em	seu	sítio.
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A	importância	da	Associação
Comercial	nas	comemorações
do	hoje	e	na	retomada
do	amanhã





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 Flavia Bossolan 

Consultora de Es�lo! Conheça mais sobre ela!

· Nome fantasia: Flavia Bossolan Consultora de Es�lo

Desde quando está instalada em Salto:
Atua no mercado desde 2017

Endereço:
Home office e atendimento online

Telefone e WhatsApp: (11) 96398-1668

Redes Sociais:
Instagram @flaviabossolan (dicas diárias de es�lo)

Principais produtos/ serviços que oferecem:
Consultoria de Es�lo para mulheres que buscam alinhar sua imagem
pessoal à sua essência, resgatando sua autoes�ma e autoconfiança
no ves�r. Consultoria para empreendedoras e profissionais que
desejam alinhar seu es�lo aos obje�vos de carreira, para se
destacarem em seu mercado, com uma marca pessoal forte.

Quais públicos atendem: Mulheres

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...



Os	demais	empreendimentos	que	aniversariam	no	mês	de	Junho	são:	

ANDRÉ NAVARRO DIAS
AQUICONVEM - JOSÉ VALTER CARNEIRO
ARRIVARE IMÓVEIS
ART-GILA CERÂMICA E MINERAÇÃO
AUTO ÔNIBUS NARDELLI - 03/06/1968
BAZAR E PAPELARIA RISQUE E RABISQUE
BAZAR LEVE E BRINQUE
BEDROOM COLCHÕES & ACESSÓRIOS
BRINDISI SOLUÇÕES HIDRÁULICAS
BRIPEN USINAGEM E FERRAMENTAS
BRISA PROFISSIONAL
CARNES S & A
CORTEZ INFORMÁTICA
COSTA ROCHA CONSULTORIA DE IMÓVEIS
DEPÓSITO SILVIO
DICA MODAS
EQUIPE FERRAMENTARIA LTDA
ESPACO SENSUAL LINGERIES
FLAVIA BOSSOLAN COACHING. IMAGEM
GRUPO AUTOMEC
INFLUX ENGLISH SCHOOL
LEGU CALÇADOS
LIFE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E RECR.
LOJA LISBOA
LOJA ZINHA
LONDON PARK
MARTINS CARNES - RONDON
MC MODA MASCULINA
ÓTICA NOVE
PADARIA ESTRELA CENTRO
PET SHOP CÃES & GATOS
POSTO MARECHAL
RODRIGUES MOTOS RACING
SA CALHAS
SCHOBA PRESENTES
SÓ MODAS
TIMAX CALÇADOS
TROPICAL CALÇADOS
TROPICAL CALÇADOS
VAREJÃO RUI BARBOSA
VBAM CORRETORA DE SEGUROS
XODÓ ATUAL MODAS

13/06/1975
26/06/1997
17/06/2014
16/06/1987
03/06/1968
14/06/2000
25/06/1996
23/06/2015
12/06/1986
05/06/1986
05/06/2000
27/06/2007
27/06/2017
06/06/2007
24/06/1999
17/06/2010
17/06/2008
05/06/2019
12/06/2018
29/06/2005
20/06/2013
06/06/2017
04/06/2014
20/06/2008
29/06/2009
10/06/2014
11/06/1996
24/06/2004
27/06/1988
26/06/1981
15/06/2002
17/06/1996
12/06/2014
27/06/2002
06/06/2011
27/06/2006
18/06/2009
25/06/2015
07/06/2019
22/06/1989
25/06/2001
27/06/2002



Campanhas	Digitais:	a	nova	realidade	que	veio	para	�icar

Dia	dos	Namorados:
“O	presente	de	quem	você	ama	está	em	nosso	comércio”

 Já antes da pandemia, acompanhando as tendências do mercado e o comportamento dos consumidores, a 
ACIAS se preparava para uma nova forma de trabalho e alcance de suas publicações, aderindo às ferramentas digitais. 
 Com o passar do tempo e a realidade que hoje se apresenta, tais recursos mostraram-se efe�vos, não 
somente pelo bene�cio financeiro, já que os custos são menores, mas também pela capacidade de impacto, de 
abrangência e de visibilidade que possuem. 
“Quem já havia feito a transformação digital está um passo à frente, e quem ignorou a importância dela até então, será 
obrigado a se reestruturar. Acredito que, pós-pandemia, haverá uma euforia pelo serviço. Depois que o mercado 
recuperar o fôlego, o marke�ng digital deve ser uma das primeiras e principais áreas a serem afetadas posi�vamente”, 
ressalta o influenciador e especialista digital, Saulo Camelo. 
 Por isso, as campanhas promocionais, que já são referência em nossa cidade, seguem, há algum tempo, esse 
novo formato....e, como forma de auxiliar a todos os comerciantes locais, são disponibilizadas não somente aos 
associados, mas a todos os lojistas. 

 A Campanha de Dia dos Namorados foi mais uma das ações promocionais realizadas de maneira digital pela 
Associação Comercial. 
 As publicações de produtos e serviços, de lojistas associados ou não, foram feitas pela ACIAS em uma página 
especial do Facebook – “Comércio saltense: juntos somos mais fortes” – na qual são apresentadas todas as 
campanhas realizadas no decorrer do ano. 
 O principal intuito da inicia�va é formar um grande catálogo virtual, auxiliando a divulgação e mo�vando o 
consumo no comércio saltense, principalmente em datas especiais. 

Lojista, par�cipe dessas ações! Entre em contato com a ACIAS e veja como fazer parte! Afinal juntos somos mais 
fortes!



16 DE JUNHO



 Estar próximo, ouvir, trocar ideias, opiniões, par�cipar...e crescer juntos....esse é o caminho da prosperidade 
para qualquer setor representado por uma en�dade de classe. E essa união e integração de todos ficam ainda mais 
evidentes em alguns períodos pelos quais passamos, como o atual. 
 Pensando nisso, a Associação Comercial deu início a um importante projeto, com o intuito de se aproximar 
dos associados, entender de perto quais as principais dificuldades, necessidades e o nível de sa�sfação dos mesmos 
perante os serviços oferecidos, para assim buscar, de forma con�nua, melhorias pontuais e, principalmente, 
cole�vas. 
 Até o momento, aproximadamente 50 estabelecimentos já receberam uma visita personalizada, e o 
resultado de tal inicia�va já está sendo visível e posi�vo a todos. 

APROXIMAÇÃO	COM	NOSSOS	ASSOCIADOS



           O presidente Jair Bolsonaro assinou no fim de abril a medida provisória (MP) que viabiliza a retomada do 
Programa Emergencial de Manutenção do Emprego (BEm), que permite as empresas a realização de acordos para 
redução de jornada e salário de funcionários ou a suspensão dos contratos de trabalho. A primeira Medida Provisória 
nº 1.045/21, que ins�tuiu o Novo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Enquanto a MP 
1046/2021 – Medidas trabalhistas emergenciais, por sua vez se refere a variadas medidas trabalhistas para auxiliar as 
empresas no enfrentamento da pandemia. Sendo assim por meio desta Medida Provisória foi recriada a possibilidade 
de pactuação de acordos para suspensão de contrato que estão em vigor assim referidas Medidas Provisórias, com 
providências trabalhistas durante o estado de calamidade pública decorrente da pandemia do Coronavírus (COVID-
19). 
               As novas MPs retomam medidas adotadas em 2020 para combater os efeitos da pandemia de covid-19 na 
economia (MP 936/20, conver�da na Lei 14.020/21). Em nota, o governo afirmou que o obje�vo da retomada do 
programa é garan�r a preservação de empregos e a con�nuação das a�vidades empresariais para atenuar o impacto 
econômico das medidas de isolamento.
              Entre os principais bene�cios trazidos pela MP 1.045 estão a redução da jornada de trabalho e do salário por 
até 120 dias, nos mesmos moldes de 2020; a suspensão do contrato de trabalho também por até 120 dias e o 
pagamento, por parte da União, aos empregados que �verem jornada reduzida ou contrato suspenso, do bene�cio 
emergencial proporcional ao valor do seguro-desemprego. Já a MP 1.046 traz a facilitação da adoção do teletrabalho; 
a antecipação de férias individuais e a flexibilização da concessão de férias cole�vas; o aproveitamento e a 
antecipação de feriados; o aumento do período de compensação do banco de horas, além da suspensão da 
exigibilidade de recolhimento do FGTS de abril, maio, junho e julho de 2021.
           As incia�vas permitem que empresários negociem com os trabalhadores e sindicatos novos modelos de 
trabalho, evitando demissões. A necessidade da reedição da medida ficou claro pelo número de acordos individuais 
formalizados com base na MP 936, que somavam mais de 11 milhões, visando à preservação de empregos.
           De acordo com o governo, no ano passado o programa preservou o emprego e a renda de cerca de 10,2 milhões 
de trabalhadores em acordos que �veram a adesão de mais 1,5 milhão de empresas. O bene�cio foi pago com 
recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). A retomada do BEm era uma demanda de empresários por causa 
do agravamento da crise econômica em decorrência da pandemia.
           A redução de salários ou a suspensão dos contratos está sendo nos mesmos moldes de 2020. Os acordos 
individuais entre patrões e empregados poderão ser de redução de jornada de trabalho e salário apenas nos 
percentuais de 25%, 50% ou 70%. Como contrapar�da, o governo pagará mensalmente ao trabalhador o Bene�cio 
Emergencial, que corresponde ao valor do percentual reduzido tendo como referência a parcela do seguro-
desemprego a que o empregado teria direito.
              A duração inicial do programa público é de cento e vinte dias, podendo ser estendido por mais tempo, a par�r 
de nova Medida Provisória.
             Diante dos incontáveis prejuízos para as empresas dos diversos segmentos econômicos do Brasil, com reflexos 
danosos na empregabilidade e renda dos trabalhadores, situação que trouxe inegável crise social e econômica para o 
País, é muito bem-vinda a con�nuação das polí�cas públicas implementadas no sen�do de garan�r a sustentabilidade 
das empresas e os empregos. 
             Com efeito, é inegável o alcance social da manutenção da regra em questão, isto porque ela não só auxilia na 
sobrevivência dos trabalhadores, dignificando sua condição de cidadão e mantenedor da sua família, como permite 
dar maior sobrevida para as empresas que estão enfrentando dificuldades financeiras.

Dra.	Regina	Célia	de	Souza	Veloso

Reedição	de	medidas	governamentais	na	prevenção	de
empregos	em	empresas

JURÍDICO



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.

Peniten� e Peniten� Serviços Médicos
Rua Floriano Peixoto, 1.233
Vila Nova
Salto/SP

DN Bombas
Rua Santa Rosália, 1.225
Jardim São Gabriel
Salto/SP

Sugestão	de	Leitura
Livro: Como falar em público e influenciar pessoas no mundo dos negócios
Autor: Dale Carnegie

Assunto: Essa publicação revela os princípios básicos do autor Dale Carnegie, que 
são: saber o que dizer, e dizê-lo com sen�mento, vivacidade e clareza, aplicados 
nas relações comerciais e empresariais. O livro é um clássico da arte da oratória e 
vendeu mais 250 mil exemplares no Brasil.

É pic...
É pic...

Aniversariantes	ACIAS

Diretor:
Sérgio Tomé

27/06

Em cada edição a ACIAS divulga e parabeniza

os integrantes de sua equipe, que aniversariam

no respec�vo mês. Em Junho quem apaga as velinhas é....



SRC

• 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!

• Facilidade no pagamento

• Diminuição da inadimplência

• Reabilidtação do devedor

Tranquilidade
para a empresa

Garantia de
qualidade

(11) 91020-8217
(11) 4602-6767

src@aciasalto.com.br

Serviço de Recuperação

de Crédito


