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Presidente Biênio 2017/2018
Sergio Tome

á	 estamos	 ultrapassando	 o	 primeiro	 semestre	 desse	 ano....e	 junto	 a	 isso,	Jarrisco-me	a	dizer	que	estamos	ultrapassando	 também	mais	um	perıódo	
difıć il,	no	qual	ainda	se	encontra	nossa	economia.	Como	já	constataram	os	

especialistas,	 a	 tendência	 agora	 é	 de	melhoria	pequena,	mas	 contıńua,	 e	 de	
forma	mais	intensa	em	2018.	Porém,	por	tudo	que	já	enfrentamos	e	que	ainda	
passamos	 dia-a-dia,	 já	 podemos	 a�irmar,	 com	 toda	 certeza,	 que	 somos	
vitoriosos	e	que	todo	esse	processo	teve	um	lado	muito	positivo	a	todos	nós:	o	
do	não	comodismo.......pois	tivemos	que	nos	capacitar	mais,	inovar	mais,	criar	
mais,	para	seguirmos	em	frente....e	assim	aprendemos	muito	mais	também!	E	
essa	é	uma	das	principais	lições	que	�icam!	

	 Outra	 valiosa	 lição	 que	 aprendemos	 é	 a	 de	 como	 é	 importante	
valorizarmos,	 investirmos	e	acreditarmos	em	nosso	comércio!	Em	situações	
como	essa,	a	nossa	união	–	comerciantes/Associação/moradores	–	é	de	suma	
importância	 para	 a	 sobrevivência	 de	 todos...para	 a	 manutenção	 dos	
empregos...para	a	continuidade	do	progresso..	Sendo	assim,	cada	vez	mais	a	
nossa	Associação	 tem	como	meta	 incentivar	o	 consumo	e	a	valorização	dos	
nossos	pro�issionais	(lojistas,	autônomos,	industriários...)....e	é	com	esse	foco	
que,	em	breve,	lançaremos	uma	forte	campanha	em	nossa	cidade,	para	a	qual	
contamos	com	a	participação	e	cooperação	de	todos!

	 O	tempo	passa	muito	rápido,	como	citei	acima...cada	dia	é	crucial	em	nossa	
jornada....e	é	justamente	por	isso	que	a	hora	de	fazermos	é	agora....a	hora	de	nos	
unirmos	é	agora...E	é	agora	também	a	hora	de	sermos	solidários.	Por	isso,	vocês	
verão	nas	próximas	páginas	dessa	revista,	a	divulgação	de	diversas	ações	que	
são	promovidas	ou	contam	com	a	participação	da	ACIAS,	em	prol	de	um	mundo	
melhor	para	todos	nós:	somos,	nesse	ano,	os	an�itriões	do	Selo	Social,	e	por	
intermédio	 desse	 Programa	 daremos	 continuidade	 à	 nossa	 campanha	 de	
arrecadação	de	leite	e	outras	contribuições	para	o	Lar	Frederico	Ozanam.	

	 Por	 �im,	 nessa	 época	 do	 ano,	 mais	 um	 forte	 instrumento	 do	 nosso	
comércio,	 que	 o	 diferencia	 em	 toda	 região,	 são	 nossas	 campanhas	
promocionais,	que	seguem	a	todo	vapor.	 	Encerramos	recentemente	a	do	Dia	
das	Mães	e	a	do	Dia	dos	Namorados....e	iniciaremos	agora	a	do	Dia	dos	Pais,	
seguida	posteriormente	pelo	Dia	das	Crianças	e,	por	�im,	Natal.	E,	salientando	
mais	uma	vez,	como	o	tempo	passa	rápido,	peço	a	todos	que	não	deixem	para	
depois,	 e	 participem	 dessas	 ações,	 como	 forma	 de	 contribuir	 com	 nosso	
comércio	e	também	oferecer	mais	um	diferencial	a	seus	clientes...o	que	é	de	
suma	importância	hoje	em	dia!

	 Lembrem-se:	 o	 comodismo	 suga	 nossas	 habilidades......e	 ainda	
precisamos	muito	delas!!

Um	grande	abraço	a	todos!
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á	 imaginou	 atender	 a	 campainha	 da	 sua	 casa	 e	 receber	 a	Jnotıćia	de	que	ganhou	uma	van	repleta	de	prêmios?	Foi	isso	
que	aconteceu	com	Luiza	S.	Melo,	56	anos,	moradora	do	Jd.	

das	Nações,	que	comprou	na	Ideal	Modas,	durante	a	Campanha	de	Dia	
das	Mães,	e	foi	a	1ª	sorteada	dessa	promoção.	Ela	recebeu,	em	sua	
casa,	 uma	 van	 cheia	 de	 presentes,	 como	 cafeteira,	 espremedor	 de	
frutas,	forno	elétrico,	cobertores,	faqueiro,	panela	de	pressão,	jogo	de	
jantar	e	secador,	dentre	muitos	outros.	“Esses	prêmios	foram	de	muita	
importância!	Estou	desempregada,	moro	com	minha	mãe	de	93	anos,	e	
estava	 precisando	 muito!	 Comprei	 uma	 rasteirinha	 e	 ganhei	 tudo	
isso....realmente	foi	um	presente	de	Deus..uma	bênção	nesse	momento	
da	minha	vida!”,	disse	dona	Luiza.	 	 Além	 disso,	 outros	 consumidores	 sorteados,	 que	

participaram	dessa	Campanha	e	prestigiaram	o	comércio	
local,	 também	 receberam	 importantes	 prêmios.	 Foram	
eles:	

*2ª	sorteada:	Maria	de	Lourdes	dos	Santos	Zago	-	com-
prou	na	Tutti	Modas

Ganhou	um	vale-compras	no	valor	de	R$	500,00

*3º	sorteado:	Pedro	Oliveira	de	Campos	Neto	-	comprou	
na	Vale	a	Pena

Ganhou	um	vale-compras	no	valor	de	R$	500,00

*A	vendedora	Dani,	da	Ideal	Modas,	que	fez	a	venda	para	a	
1ª	sorteada,	também	foi	presenteada	com	R$	200,00		

“Comprei	uma	rasteirinha	e	ganhei	tudo	isso....	
realmente	foi	um	presente	de	Deus..
uma	bênção	nesse	momento	da	minha	vida!”,	
dona	Luiza.	

Uma van repleta de prêmios 

Fotos:	KR	Comunicação

Consumidora 
sorteada

na Campanha
de Dia das Mães 
recebe surpresa 
em sua casa.....

A	Campanha	de	Dia	das	Mães	contou	com	o	
patrocínio	das	lojas	Cris	Bandeira,	Timax	e	Tutti	Modas.

Campanh�



VEM AÍ.... 
Campanha de 

Garanta já sua par�cipação!
Não fique de fora!!

	 E	no	dia	24	de	Julho	terá	inıćio	uma	das	mais	importantes	
campanhas	promocionais	do	comércio	saltense:	a	do	Dia	dos	Pais.	

	 Para	concorrer,	os	interessados	devem	comprar	em	uma	das	
lojas	participantes,	devidamente	identi�icadas,	e	preencher	um	
cupom.	O	sorteio	�inal	ocorrerá	em	15	de	Agosto,	na	sede	da	
Associação	Comercial,	e	os	prêmios	entregues	serão:

1º	sorteado:	Um	Kit	presente,	composto	por	vários	itens	especiais

2º	sorteado:	Um	vale-compras	no	valor	de	R$	500,00

3º	sorteado:	Um	vale-compras	no	valor	de	R$	500,00

A	Campanha	desse	ano	conta	com	o	
patrocínio	das	lojas	Cris	Bandeira	e	Timax.

Av. Dom Pedro II, 295 - Centro Salto

Tel.: 11 4028-1454



	saltense	Izabelle	Santana	levou	para	Acasa	 02	 smartphones,	 por	 ser	 a	
primeira	 sorteada	 da	 Campanha	 de	

Dia	 dos	 Namorados	 desse	 ano,	 com	 um	 cupom	
preenchido	na	Niki	Cosméticos.	

	 Tal	campanha	teve	inıćio	em	29	de	Maio,	com	
apoio	das	lojas	Timax	e	Cris	Bandeira,	e	o	sorteio,	
cuja	 divulgação	 foi	 feita	 ao	 vivo	 pelo	 Facebook,	
ocorreu	 no	 dia	 14	 de	 Junho,	 na	 Associação	
Comercial,	 com	 a	 presença	 do	 presidente	 Sergio	
Tome,	 de	 colaboradores	 e	 de	 um	 representante	
enviado	pela	Timax.

	 As	 lojas	 participantes	 da	 Campanha,	 que	
ofereceram	 um	 grande	 atrativo	 a	 seus	 clientes,	
foram:	Bazar	e	Papelaria	La	Belıśsima;	Lojas	Vale	a	
Pena;	Loja	do	Altino;	DG	Magazine;	O� ticas	Sol	Jóias;	
Cris	 Bandeira;	 Niki	 Cosméticos;	 Brinquedos	 da	
Hora;	Timax;	Papelaria	Arco-I�ris;	Fábio	Calçados;	e	
Flamboyant.			

02 smartphones: um para você...um para seu amor

Ganhadora	Izabelle,	na	ACIAS Izabelle,	na	loja	Niki

Foto:	Divulgação

Fotos:	KR	Comunicação



	 Importante	 mencionar	 neste	 artigo,	 as	 questões	 que	
envolvem	 as	 indenizações	 por	 danos	 morais/patrimoniais,	
decorrentes	 de	 ofensas	 nas	 redes	 sociais.	 Têm	 sido	 muito	
frequentes	 os	 acontecimentos	 neste	 sentido,	 gerando	 a	
responsabilidade	civil	do	agressor	e	o	consequente	dever	de	
indenizar.

P:	O	que	é	responsabilidade	civil?

R:	E� 	a	obrigação	de	uma	pessoa	fıś ica	ou	jurıd́ ica	indenizar	um	
terceiro	 em	 decorrência	 de	 um	 dano	 moral	 ou	 patrimonial	
sofrido,	provocado	por	ela	ou	por	quem	ela	responda	ou	ainda	
provocado	pela	atividade	desenvolvida.

P:	Como	a	responsabilidade	e	o	dever	de	indenizar	pode	
ocorrer	nos	meios	virtuais?

R:	Com	o	advento	da	internet	e	a	pluralidade	de	redes	sociais,	a	
proliferação	 de	 injúria,	 difamação	 e	 violação	 à	 privacidade,	
tornou-se	mais	rápida	e	com	maior	mobilidade,	facilitando	os	
ataques	 à	 honra	 da	 pessoa.	 Constando-se	 a	 agressão,	 gera	 a	
responsabilidade	civil	do	agressor	e	o	consequente	direito	da	
vıt́ima	de	ressarcimento	dos	danos	sofridos.

P:	Existe	legislação	especí�ica	aplicada	à	matéria?

R:	Aplica-se	a	Lei	nº	12.965	de	2.014.

P:	Quem	pode	ser	condenado	a	responder	civilmente	pelas	
agressões	virtuais?

R:	A	responsabilidade	de	indenizar	recai	diretamente	sobre	o	
usuário	agressor.	O	provedor	também	pode	ser	responsabiliza-
do	no	caso	de	mora	em	retirar	as	ofensas	da	rede	social.

P:	Qual	a	orientação	para	não	ser	penalizado	em	decorrên-

cia	de	uma	publicação	nas	redes	sociais?

R:	Agir	sempre	com	bom	senso.	O	ambiente	das	redes	socia-
is/internet,	quando	mal	utilizado,	torna-se	propıćio	à	prática	de	
diversos	ilıćitos.	Dessa	forma,	agir	com	muita	cautela	ao	enviar	
um	 e-mail,	 uma	 mensagem,	 ou	 publicar	 em	 redes	 sociais,	
principalmente	quando	o	assunto	envolve	terceiros	e	tem	uma	
conotação	que	pode	ser	entendida	como	uma	ofensa	à	pessoa,	
pois	a	condenação	é	certa	quando	se	veri�ica	a	agressão	virtual.

Indenização por Danos Morais/Patrimoniais Indenização por Danos Morais/Patrimoniais 
Decorrente de Ofensas em Rede SocialDecorrente de Ofensas em Rede Social

Indenização por Danos Morais/Patrimoniais 
Decorrente de Ofensas em Rede Social

comercial@aciasalto.com.br

ANUNCIE
AQUI!
Seu cliente acaba de ler isso também!



Conscientizar
Motivar

Valorizar

	 Uma	manhã	repleta	de	motivação,	novos	
contatos	e	negócios.	Assim	foi	a	3ª	edição	do	
Café 	 para	 Mulheres	 Empreendedoras,	
realizado	pela	ACIAS	no	�inal	de	Junho.

	 Após	ser	aberto	pela	vice-presidente	da	
Associação	 e	 proprietária	 da	 Pharmaderma,	
Schneyder	Bonafé	de	Barros,	o	evento	seguiu	
com	apresentações	e	troca	de	cartões	entre	as	
participantes,	e	com	uma	palestra	ministrada	
pela	 coach	 comportamental	 e	 executiva	 na	
John	Deere,	 Tatiana	Denti,	 que	 falou	 sobre	 a	
importância	de	seguirmos	com	nossa	missão	e	
canalizarmos	 energia,	 para	 �icarmos	 de	 bem	
com	a	vida	e	alcançarmos	sucesso.	O	público	
presente	 também	 concorreu	 a	 um	 brinde,	
oferecido	pelo	Ilimité	Instituto,	e	desfrutou	de	
um	delicioso	café	da	Padaria	Aliança.	

	 A	 iniciativa,	 que	 já	 está	 inserida	 no	
calendário	das	mulheres	de	Salto	e	região,	tem	
os	 principais	 objetivos	 de	 proporcionar	 um	
momento	de	integração	às	mesmas,	auxiliá-las	
na	 ampliação	 do	 networking	 e	 motivar	 o	
empoderamento	feminino.	

	 A	 próxima	 edição	 do	 Café	 está	 sendo	
agendada	 para	 o	 mês	 de	 Setembro.	 Fiquem	
atentas!

	 Uma	manhã	repleta	de	motivação,	novos	
contatos	e	negócios.	Assim	foi	a	3ª	edição	do	
Café 	 para	 Mulheres	 Empreendedoras,	
realizado	pela	ACIAS	no	�inal	de	Junho.

	 Após	ser	aberto	pela	vice-presidente	da	
Associação	 e	 proprietária	 da	 Pharmaderma,	
Schneyder	Bonafé	de	Barros,	o	evento	seguiu	
com	apresentações	e	troca	de	cartões	entre	as	
participantes,	e	com	uma	palestra	ministrada	
pela	 coach	 comportamental	 e	 executiva	 na	
John	Deere,	 Tatiana	Denti,	 que	 falou	 sobre	 a	
importância	de	seguirmos	com	nossa	missão	e	
canalizarmos	 energia,	 para	 �icarmos	 de	 bem	
com	a	vida	e	alcançarmos	sucesso.	O	público	
presente	 também	 concorreu	 a	 um	 brinde,	
oferecido	pelo	Ilimité	Instituto,	e	desfrutou	de	
um	delicioso	café	da	Padaria	Aliança.	

	 A	 iniciativa,	 que	 já	 está	 inserida	 no	
calendário	das	mulheres	de	Salto	e	região,	tem	
os	 principais	 objetivos	 de	 proporcionar	 um	
momento	de	integração	às	mesmas,	auxiliá-las	
na	 ampliação	 do	 networking	 e	 motivar	 o	
empoderamento	feminino.	

	 A	 próxima	 edição	 do	 Café	 está	 sendo	
agendada	 para	 o	 mês	 de	 Setembro.	 Fiquem	
atentas!

Valor�açã�

3� Café para Mulheres 3� Café para Mulheres 3� Café para Mulheres 
EmpreendedorasEmpreendedorasEmpreendedoras

3� Café para Mulheres 
Empreendedoras

Fotos:	KR	Comunicação
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Conheça tudo o que temos à sua disposição:

• Cuidadores treinados e atuantes

• Cursos para cuidadores, acompanhantes hospitalares
 e alunos com deficiência

• Orientação pós-alta

Venha nos conhecer!

Nada de maçãs, fei�ços 
ou espelhos mágicos!

há	das	Bruxas.	Esse	nome	pode	até	assustar	a	alguns,	Cmas	na	verdade	ele	se	refere	a	um	importante	encontro	
realizado	periodicamente	pelo	Sicredi,	com	o	objetivo	

de	estimular	a	inclusão	e	o	empoderamento	da	mulher	no	ambiente	
corporativo.

	 A	10ª	edição	do	evento,	que	aconteceu	no	mês	de	Maio,	em	
Porto	 Feliz,	 contou	 com	 a	 participação	 das	 diretoras	 da	 ACIAS	 -	

Clodite	Rocha	Padovani,	proprietária	da	Clô	Calçados,	e	Francisca	
Neide	 Ru�ino,	 da	 Conexão	 U� nica,	 bem	 como	 de	 colaboradoras	 e	
associadas.	N	 a	ocasião,	elas	assistiram	a	uma	breve	fala	da	presiden-
te	 do	 Sicredi,	 Maura	 Carrara,	 que	 explicou	 sobre	 a	 atuação	 da	
Cooperativa	e	os	caminhos	para	fazer	parte	da	mesma,	e	também	
experimentaram	um	delicioso	chá	feito	à	base	de	frutas,	no	qual	foi	
inspirada	essa	iniciativa.

Diga SIM ao PL 874!
	 A	 vice-presidente	 da	 ACIAS	 e	 também	 proprietária	 da	
Pharmaderma,	Schneyder	Bonafé	de	Barros,	esteve	presente	
na	Assembleia	Legislativa	do	Estado	de	São	Paulo	(ALESP),	ao	
lado	de	 representantes	de	associações	 comerciais	de	 todo	o	
Estado,	para	juntos	cobrarem	a	aprovação	do	PL	874.	Trata-se	
de	um	projeto	de	lei,	que	propõe	proteção	ao	consumidor	no	
momento	de	inclusão	e	exclusão	nos	cadastros	de	proteção	ao	
crédito,	e	que	afeta	principalmente	pequenos	empresários.	

	 A	proposta	aguarda	votação	em	plenário.

Foto:	Divulgação

Fotos:	KR	Comunicação



	 Contribuir	com	a	capacitação	dos	empreendedores	
locais.	Com	esse	objetivo,	a	ACIAS	sedia	periodicamente	
diversas	 atividades	 realizadas	 pelo	 SEBRAE-SP,	 por	
intermédio	 do	 PAE	 (Posto	 SEBRAE	 de	 Atendimento	 ao	
Empreendedor)	de	Salto.	 	Algumas	das	ações	promovidas	
nos	últimos	meses	foram:

·Missão	para	o	FISPAL:	Maior	encontro	de	alimentação	fora	
do	lar

·Curso	“Na	Medida	-	Gestão	de	Pessoas”

·O�icina	“Começar	Bem	–	Formalização”

·O�icina	“Ganha	Mercado”

·O�icina	“Fluxo	de	Caixa”		

	 Além	disso,	o	SEBRAE	Móvel	esteve	periodicamente	
à	 disposição	 dos	 interessados,	 oferecendo	 diversos	
serviços	aos	mesmos,	de	forma	ágil	e	gratuita,	como	por	
exemplo,	 a	 abertura	 do	 MEI	 (Microempreendedor	
Individual).	Acompanhe	as	próximas	datas	abaixo!

O	que	esperar	para	os	próximos	meses:

Dia	14/07:	Missão	para	a	Mega	Artesanal	–	SP	

Dia	 18/07:	 A� s	 9h,	 na	 ACIAS:	 O�icina	 “Começar	 bem	 –	
formalização”

Das	10h	às	16h,	em	frente	à	Câmara	Municipal	de	Salto:	
SEBRAE	Móvel	

Dia	 19/07,	 das	 9h	 às	 13h,	 na	 ACIAS:	 Dia	 do	 Crédito	 –	
Conheça	 as	 linhas	 de	 crédito	 destinadas	 aos	 pequenos	

ACIAS sedia diversas a�vidades ACIAS sedia diversas a�vidades 
realizadas pelo SEBRAErealizadas pelo SEBRAE

ACIAS sedia diversas a�vidades 
realizadas pelo SEBRAE

empreendimentos,	 e	 faça	 contato	 com	 as	 entidades	
parceiras.	Assista	também	a	palestra	“Faça	do	crédito	um	
aliado	e	não	uma	armadilha”	

Dia	 02/08:	 Das	 13h	 às	 17h,	 na	 ACIAS:	 O�icina	 “Sei	
controlar	meu	dinheiro”

Das	 18h	 às	 21h,	 na	 ACIAS:	 O�icina	 “Como	 motivar	 sua	
equipe!”

Dia	 16/08:	 A� s	 9h,	 na	 ACIAS:	 O�icina	 “Começar	 bem	 –	
formalização”

Das	10h	às	16h,	em	frente	à	Câmara	Municipal	de	Salto:	
SEBRAE	Móvel	

Dia	05/09:	Das	13h	às	17h,	na	ACIAS:	O�icina	“Sei	vender”

Das	18h	às	21h,	na	ACIAS:	O�icina	“Inove	para	ganhar	mais”

Dia	 20/09:	 A� s	 9h,	 na	 ACIAS:	 O�icina	 “Começar	 bem	 –	
formalização”

Das	10h	às	16h,	em	frente	à	Câmara	Municipal	de	Salto:	
SEBRAE	Móvel	

Agenda	sujeita	a	alterações.	
Entre	em	contato	com	o	PAE-Salto,	

por	intermédio	dos	e-mails	
darlei.pae@aciasalto.com.br	ou	
karen.pae@aciasalto.com.br	ou	
do	telefone	(11)	4602-6764,	

para	con�irmar	os	eventos,	obter	
mais	informações	e	realizar	as	inscrições.	
Se	preferir,	compareça	pessoalmente	à	sede	
da	ACIAS,	localizada	na	Rua	Nove	de	Julho,	

nº	403,	no	Centro	de	Salto.

Capacitaçã�





Inicia�vas para um mundo Inicia�vas para um mundo 
melhor e mais inclusivo!melhor e mais inclusivo!

Inicia�vas para um mundo 
melhor e mais inclusivo!

s	membros	da	atual	presidência	e	diretoria	da	Associação	OComercial	 de	 Salto	 acreditam	 que	 as	 ações	 transfor-
mam.....e	 que	 o	 caminho	 mais	 seguro	 para	 um	 mundo	

melhor	é	o	da	cooperação.

	 Pensando	 nisso,	 a	 ACIAS	 participa	 de	 diferentes	 projetos	
solidários,	 a	 maior	 parte	 deles	 relacionado	 ao	 Lar	 Frederico	
Ozanam	–	instituição	sem	�ins	lucrativos,	que	abriga	cerca	de	40	
idosos	com	60	anos	ou	mais,	de	ambos	os	sexos.

		 A	escolha	por	essa	entidade	ocorreu	por	a	mesma	ter	sido	
fundada	e	permanecer	na	cidade	de	Salto	desde	1951,	bem	como	
possuir	 grande	 credibilidade	 local	 e	 comprovar	 impactos	
positivos	importantes	a	todos	que	dela	fazem	parte.

	 Con�ira	abaixo,	então,	algumas	dessas	ações,	realizadas	nos	
últimos	meses!

	 Em	 2016	 a	 ACIAS	 participou	 do	 Selo	 Social	 do	 Instituto	
Abaçaı,́	 com	 um	 projeto	 destinado	 à	 doação	 de	 leite	 para	 os	
abrigados	no	Lar	Frederico	Ozanam.	

	 Os	 resultados	 e	 a	 seriedade	da	 iniciativa	determinaram	a	
continuidade	 da	 participação	 também	 em	2017,	 ano	 em	que	 a	
ACIAS	 assumiu	 o	 papel	 de	 an�itriã	 local	 do	 Programa,	 sendo	
responsável	por	toda	a	articulação	do	mesmo.

	 Por	isso,	durante	o	lançamento	o�icial	do	2º	ciclo	em	Salto	
(fotos),	realizado	em	Maio,	a	Associação	recebeu	uma	homenagem	
especial,	 por	 intermédio	 do	 presidente	 Sergio	 Tome	 da	 Niki	
Cosméticos,	e	do	secretário	José	Gentile,	da	D`	Gentile.	Na	oportu-
nidade,	Tome	fez	questão	de	ressaltar	que	“o	ponto	mais	impor-
tante	desse	Programa	 é	conscientizar	as	pessoas	de	que	são	os	
pequenos	 atos	 que	 fazem	 toda	 a	 diferença	 para	 resgatarmos	
valores	quase	extintos	e,	dessa	forma,	colaborarmos	efetivamente	
para	um	mundo	melhor!”.

Saiba	mais	sobre	o	Selo	Social	e	sobre	o	Lar	Frederico	Ozanam,	
nos	sites:	www.selosocial.com	ou	www.larfredericoozanam.org.br

Cooperaçã�

Selo SocialSelo SocialSelo Social
Fotos:	KR	Comunicação



	 ACIAS	 também	 foi	 uma	 das	 apoiadoras	 do	 Lar	 Frederico	AOzanam	 durante	 a	 realização	 de	 uma	 apresentação	 inédita,	
ministrada	 por	 um	 dos	 mais	 reconhecidos	 palestrantes	 do	

Brasil,	professor	Marins.

	 O	intuito	do	evento,	que	aconteceu	em	Junho,	no	CEC	(Centro	de	
Educação	e	Cultura	Anselmo	Duarte),	foi	oferecer	uma	oportunidade	
de	 re�lexão	 e	 novos	 aprendizados,	 bem	 como	 auxiliar	 o	 Lar	 e	 a	
Associação	Santa	Clara	de	Comunicação	na	manutenção	dos	importan-
tes	 trabalhos	 sociais	 realizados	por	 ambas,	 já	 que	 toda	 a	 renda	 foi	
destinada	a	essas	instituições.	

Palestra do Professor Marins
	 Com	o	tema	“Você	é	um	vencedor	–	motivação	para	vencer	no	
trabalho	e	na	vida”,	Marins	explicou	que,	a	todo	o	momento	de	nossa	
vida	temos	que	escolher	dentre	várias	opções,	e	que	são	justamente	
essas	escolhas	que	nos	trazem	motivação.	“Por	isso,	uma	pessoa	com	
motivos	para	viver,	é	uma	pessoa	feliz”,	explicou.		

Presidente	da	ACIAS,	Sergio	Tome,	recebendo	das	mãos	de	Marins	
o	certi�icado	de	um	dos	apoiadores	do	evento

Fotos:	KR	Comunicação



Uma Páscoa mais feliz!
	 Contribuir	 para	 uma	Páscoa	mais	 feliz	 dos	 idosos	do	 Lar.	
Esse	é	o	intuito	da	campanha	de	doação	de	Ovos,	promovida	pela	
ACIAS,	pelo	segundo	ano	consecutivo.	

	 A	 entrega	 foi	 feita	 no	 mês	 de	 Abril,	 pelo	 presidente	 da	
Associação,	 Sergio	 Tome,	 e	 pelos	 diretores	 Clodite	 Rocha	
Padovani,	proprietária	da	Clô	Calçados,	e	Osvaldo	Padovani,	da	
Papelaria	Padovani,	bem	como	pela	colaboradora	Adriele	Martins.	

	 A	iniciativa	foi	possıv́el	graças	as	doações	feitas	por	pessoas	
fıśicas	e	jurıd́icas,	a	quem	a	ACIAS	agradece	imensamente!

“A contribuição de cada um para um bem comum é de 
suma importância! E, por meio das diversas ações 

realizadas pela Associação Comercial de Salto, a 
qualidade de vida dos nossos idosos está sendo muito 

impactada. Acreditamos que uma associação somente 
será fortalecida pelos laços e pelo comprometimento 

assumido com a comunidade na qual está inserida” � 
vice-presidente do Lar Frederico Ozanam, Cícera 

Gianotto Marzullo

Fotos:	KR	Comunicação





Campanha terá 
o ACIASCARD 
como diferencial

 Uma importante campanha para valorização do comércio local será realizada em 
breve pela ACIAS, tendo o ACIASCARD como grande destaque.  
 Idealizado e criado pela Associação, esse cartão é um dos principais diferenciais 
dos lojistas saltenses, pois se trata de uma ferramenta exclusiva, não existente em 
nenhuma outra cidade da região, que traz benefícios diversos para quem a usa e para 
quem a oferece, incentivando e fortalecendo assim o consumo municipal.  
 Com 03 anos de existência, o ACIASCARD já conta com mais de 100 
estabelecimentos credenciados, sendo que sua aquisição é totalmente gratuita!
 Para saber mais, entre em contato com a Associação, no telefone (11) 4602-6767 e 
faça parte dessa iniciativa....!!

Quem ganha é você... 
é o comércio saltense...
somos todos nós!



Porque fazer parte a Associação Comercial de Salto
Em	toda	edição,	a	ACIAS	traz	o	depoimento	de	comerciantes	
e	 pro�issionais	 liberais	 sobre	 as	 vantagens	 em	 serem	
associados.

Se	você	ainda	não	faz	parte	desse	grupo,	venha	também	e	
desfrute	de	inúmeros	benefıćios,	que	farão	a	diferença	para	o	
seu	negócio.	Con�ira!

“Nossa	loja,	Flox	Floricultura,	foi	fundada	em	1974	e,	
desde	 então,	 fazemos	 parte	 da	 ACIAS.	 Estamos	
localizados	 no	 Centro	 da	 cidade	 e	 oferecemos	
inúmeras	opções	em	�lores,	arranjos	�lorais	e	decora-
ção	 para	 ocasiões	 diversas.	 Como	 associados,	 o	
serviço	 que	 utilizamos	 de	 forma	 contı́nua	 são	 as	
campanhas	 promocionais,	 no	 decorrer	 do	 ano.	
Acreditamos	que	esse	é	um	grande	diferencial	para	os	
comerciantes,	 pois	 trata-se	 de	 mais	 um	 benefı́cio	
oferecido	aos	nossos	clientes,	que	têm	a	possibilidade	
de	ganhar	prêmios	de	destaque.	Além	disso,	defendo	
sempre	que	a	“união	faz	a	força”,	e	por	isso	aconselho	
todos	 os	 comerciantes	 a	 também	 se	 associarem	 e,	
dessa	 forma,	 virem	 a	 somar	 com	 nosso	 setor”	 –	
Elizabeth	Navarro	–	proprietária	da	loja

	 “Somos	associados	desde	Fevereiro	desse	ano,	e	um	mês	
depois,	em	Março,	nossa	loja	Havanna	Surf	House	comemorou	um	
ano	de	atividades	em	Salto.	Estamos	localizados	em	ótimo	ponto,	
no	Jd.	Planalto,	e	oferecemos	roupas	e	acessórios	diversos,	para	
homens	e	mulheres	de	diferentes	idades.	Decidimos	fazer	parte	da	
Associação	 para	 participarmos	 das	 campanhas	 promocionais	
realizadas	no	decorrer	do	ano,	e	também	para	fazermos	consultas	
de	 crédito.	 Tais	 serviços	 possibilitam	 mais	 atrativos,	 maior	
credibilidade	e	também	maior	segurança	ao	nosso	negócio.	Sendo	
assim,	 indicamos	 a	 outros	 lojistas	 que	 também	 façam	parte	 da	
Associação!”	 -	Robert	Michael,	Misael	Gomes	e	 Juliana	Gomes	–	
proprietários	da	loja

Fotos:	KR	Comunicação
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Escolar	2017
31º	Feira	internacional	de	produtos	

para	papelarias,	escolas	e	
escritórios

De	23	a	26	de	Julho	
Expo	Center	Norte

www.escolarof�icebrasil.com.br

Mega	Artesanal

arte,	bricolagem,	

decoração	e	lar

De	11	a	16	de	Julho	

São	Paulo	Expo	Exhibition	

www.wrsaopaulo.com.br

Casacor

Maior	evento	de	decoração	da	
América	Latina

Até	dia	23	de	Julho
Jockey	Club	de	São	Paulo
casacor.abril.com.br

Conbrafarma

Beautyfair

Congresso	brasileiro	do	varejo	
farmacêutico

De	08	a	09	de	Agosto	
Expo	Center	Norte
conbrafarma.com.br

Feira	internacional	de	beleza	
pro�issional

De	09	a	12	de	Setembro	
Expo	Center	Norte

www.beautyfair.com.br

Feninjer

65ª	Feira	nacional	da	indústria	de	
jóias,	relógios	e	a�ins
De	07	a	10	de	Agosto
Hotel	Sheraton/WTC	
www.feninjer.com.br

Expo�lora

36ª	Expo�lora	2017
Maior	exposição	de	�lores	e	plantas	da	

América	Latina
De	25	de	Agosto	a	24	de	Setembro
Recinto	da	Expo�lora	–	Holambra

www.expo�lora.com.br

Fipan	2017

Feira	de	negócios	em	pani�icação,	
confeitaria	e	fast	food
De	25	a	28	de	Julho	
Expo	Center	Norte
www.�ipan.com.br

Pet	South	America

Calendário de Feiras 2017

Feira	dedicada	à	nutrição	e	saúde	
dos	animais	domésticos
De	15	a	17	de	Agosto

São	Paulo	Expo	Exhibition
www.petsa.com.br/pt

agende-se
A	Associação	Comercial	de	Salto	também	promoverá	
uma	série	de	eventos,	nos	próximos	meses,	voltados	

principalmente	aos	comerciantes	e	pro�issionais	liberais	
da	cidade.	Con�ira:

*Semana	do	Comerciante:	de	17	a	21	de	Julho,	
composta	por	Rodada	de	Negócios	no	dia	20

(Para	conferir	a	programação	completa	em	breve,	
acesse	o	site	e	página	da	ACIAS	no	facebook!)

*Bota	Fora:	em	Agosto....Aguarde!!

www.aciasalto.com.brw
ww

acias.saltof

Calendári�



Confira a relação de novos ASSOCIADOS da ACIASALTO!
Período:	Março	a	Maio	de	2017

Asset English Centre Salto
Rua Dr. Barros Júnior, 663

Centro – Salto/SP
(11) 4028-7195 

Bellis Cosméticos e Perfumaria
Rua 23 de Maio, 533 – CS02

Centro – Salto/SP
(11) 4456-7019 

CMC Telecom 
Rua 9 de Julho, 709 - SL42

Centro – Salto/SP
(11) 4456-1303  

Anabelle Cosméticos
Rua Brasil, 295

Vila Romão – Salto/SP
(11) 4021-2294 

Mercadão dos Óculos Salto
Rua Rio Branco, 497
Centro – Salto/SP 
(11) 4456-2437 

CMC 
Rua Francisco Peruche, 157 

Santana – São Paulo/SP
(11) 3230-1790 

La Belíssima Brinquedos 
Rua Bauru, 17

Jardim da Cidade IV - Salto/SP 
(11) 4028-3892 

Ótica Capricho
Rua 9 de Julho, 689
Centro – Salto/SP
(11) 4021-2416 

Impactto Com. Integrada 
Avenida Plaza, 06 – SL 210/212

Jardim Paraíso – Itu/SP
(11) 2429-4347 

Galpro Com. de Prod. Químicos
Rua Itália Manfredine, 118 

Núcleo Industrial Alert – Salto/SP
(11) 4021-1617 

Laferaço 
Rua Melvin Jones, 13
Vila Roma – Salto/SP

(11) 4029-3374 

TS Consulting 
Rua 23 de Maio, 428

Centro – Salto/SP
(11) 2840-1297 

ASSOCIE-SE 
VOCÊ TAMBÉM!

Ligue e saiba mais: 

(11) 4602-6767




