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Campanha de Dia dos Namorados
é iniciada e prossegue até 12
de Junho

Saiba tudo sobre o novo sistema de estacionamento
rotativo da cidade

Revista da ACIAS agora é digital, com
divulgação ampliada

Editorial
Queridos associados
É com grande sa sfação que apresento a vocês a primeira edição da
nossa revista digital!
Fizemos essa alteração, acima de tudo, para acompanharmos as
novas tendências da comunicação. Temos total ciência e
entendimento de que essa comunicação é essencial e primordial,
inclusive, no caso da nossa Associação, para reforçarmos o
relacionamento com nossos associados, prestarmos contas das
nossas ações e divulgarmos um pouco do muito que fazemos. Então,
decidimos manter e inovar esse nosso principal veículo, para que
possa ser ainda mais divulgado, ampliado e visto por toda nossa
população.
A par r de agora, então, nossas edições serão mensais, con nuarão
disponíveis em nosso site (www.aciasalto.com.br) e também serão
enviadas de outras formas, como por e-mail e WhatsApp a todos os interessados. Sendo assim, gostaríamos de convidálo, desde já, a fazer parte desse nosso grupo e, assim, receber em primeira mão nossos comunicados. Basta enviar-nos
um e-mail para comercial@aciasalto.com.br.
Além disso, quero destacar aqui também as nossas Campanhas, que no segundo semestre desse ano se intensiﬁcarão
muito! Encerramos recentemente a de Dia das Mães, entregando uma van repleta de presentes, já demos início à do Dia
dos Namorados e, logo na sequência, teremos a dos Pais, das Crianças e do Natal. Todas essas são ações que visam
movimentar e contribuir com o nosso comércio e nossa cidade, e, por isso, também convidamos todos vocês a
par ciparem...aﬁnal, nessas campanhas todos ganham: os comerciantes, que atraem e ﬁdelizam clientes; os
consumidores, que concorrem a muitos prêmios especiais; e principalmente nossa cidade, que gera mais empregos,
cresce e se fortalece.
Por ﬁm, quero ressaltar, ainda, a imensa sa sfação da nossa Associação em par cipar do grupo Fraternidade Solidária
Saltense! Fizemos, no úl mo dia 01 de Junho, um grande ato, com o obje vo central de “cobrar” ações reais das
autoridades competentes, quanto à punição dos responsáveis pela poluição do nosso importante Rio Tietê, e faremos,
nos próximos meses, outras várias a vidades de destaque. Nessas inicia vas, a presença da nossa Associação é
fundamental, já que, para contribuirmos com o desenvolvimento da comunidade na qual estamos inseridos,
precisamos não só cobrar, mas, acima de tudo, par cipar!
Vamos juntos....vamos em frente! Conto com todos vocês!
Um grande abraço!
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periodicidade mensal e um número de
edições ampliado. Além disso, outros bene cios do novo formato são:
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Oportunidade de ampla divulgação, em diferentes canais, com grande presença e tráfego de pessoas, como
redes sociais, sites, listas de transmissão pelo WhatsApp, etc.
Distribuição gratuita
Valores ainda mais atra vos para anunciantes
Visualização de conteúdos, de forma mais fácil, cômoda e atra va para os leitores
Visualização disponível 24 horas por dia, de qualquer local
Fácil armazenamento (não ocupa espaço sico)
A edição de Maio já é digital. Para visualizá-la, basta acessar o site da ACIAS, no endereço
www.aciasalto.com.br ou se cadastrar na Lista de Transmissão, enviando um
e-mail para comercial@aciasalto.com.br

Nova Assessoria Jurídica
A Associação Comercial conta com uma nova advogada que dará
con nuidade ao serviço de Assessoria Jurídica – um dos mais
importantes bene cios oferecidos, de forma totalmente gratuita,
a todos os associados. Conheça mais sobre essa proﬁssional!
• Regina Célia de Souza Veloso
• Nascida em Minas Gerais
• Formada em Letras e em Direito, possui pós-graduação em
Direito Ambiental e em Direito Público, Mestrado e experiência
como docente.
• Ainda na faculdade, montou um escritório com amigos da
graduação, em São Paulo. Mais tarde inaugurou um espaço
próprio, também na Capital, no qual atuou até meados de 2014,
quando veio para Salto, a procura de mais qualidade de vida.
• Atualmente é presidente da Comissão de Infraestrutura,
Logís ca e Meio Ambiente Sustentável da OAB-Salto, fez parte da
Comissão de Meio Ambiente da OAB de São Paulo, de 2007 a 2008,
é membro da Comissão de Infraestrutura, Logís ca e
Sustentabilidade da OAB de São Paulo, desde 2010, é membro da
Comissão de Direito Ambiental e Sustentabilidade da OAB de
Santo André e também da Comissão do Meio Ambiente da 93ª
Subseção de Pinheiros. É, ainda, diretora jurídica de uma empresa
da área imobiliária.
Os interessados nos serviços de Assessoria Jurídica
da ACIAS devem fazer um agendamento prévio,
pelo telefone (11) 4602-6767
Crédito foto: KR Comunicação

CAMPANHAS
DIA DAS MÃES
A Campanha de Dia das Mães da ACIAS – uma das ações promocionais mais importantes do ano - foi realizada no
período de 20 de Abril a 11 de Maio. Os consumidores que pres giaram o comércio local, adquirindo produtos nas lojas
par cipantes, concorreram a 05 prêmios especiais.

Crédito foto: KR Comunicação

O sorteio ﬁnal aconteceu no dia 14 de Maio, na Galeria Shopping Salto, foi acompanhado pela presidente da ACIAS,
Francisca Neide Ruﬁno, pela vice-presidente, Clodite Padovani, e por diversos diretores, e transmi do ao vivo pelas
redes sociais da Associação.

Crédito fotos: KR Comunicação

Os contemplados foram:
1° lugar: Leonice de Fá ma – Comprou na loja Cris Bandeira (Jd. das Nações) e ganhou uma Van de Prêmios
2º lugar: Luzia Aparecida – Comprou na Óp ca Sol Jóias e ganhou uma TV 43"
3º lugar: Estela N. – Comprou na loja Es lo e Conforto e ganhou um Kit de Beleza
4º lugar: Flavio 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 lugar: 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

CAMPANHAS

Leonice

Luzia

Elcelaine
Crédito fotos: KR Comunicação e ACIAS

Estela

“Não esperava ser sorteada, ﬁquei
muito feliz e amei todos esses prêmios,
principalmente o microondas, que
estava precisando!
Com certeza vou pres giar ainda mais
o comércio saltense, para par cipar
de novos sorteios”,
Leonice, que reside no bairro Santa Cruz.

Flávio
A Campanha deste ano contou com o patrocínio especial do Sicredi, com as parcerias do SECOM (Sindicato dos
Comerciários), Sincomércio e Automec, e com o apoio das lojas Tu Modas, Anabelle, Timax, Casa e Quintal, Balão
Mágico e Fábio Calçados, além da Galeria Shopping Salto.
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CAMPANHAS
Dia dos Namorados
No dia 25 de Maio a Associação Comercial iniciou a segunda campanha promocional de 2019: a do Dia dos Namorados.
A ação prosseguirá até 12 de Junho e sorteará 02 celulares, entregues ao 1º sorteado/a, para que possa presentear sua
amada/o, e mais 02 óculos de sol, entregues ao 2º sorteado/a.
Para concorrer, basta os interessados comprarem nas lojas par cipantes, que estão divulgadas no site e Facebook da
ACIAS (www.aciasalto.com.br e www.facebook.com/acias.salto/).
Crédito foto: KR Comunicação
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Fraternidade Solidária Saltense realiza
primeira grande ação
Crédito foto: KR Comunicação

Reunião do Grupo Fraternidade, na sede da ACIAS

A Fraternidade Solidária Saltense – grupo formado
pela Associação Comercial de Salto, Associação das
Indústrias de Salto (ASSISA), Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB) de Salto e Associação dos Engenheiros,
Arquitetos e Agrônomos de Salto (AEAAS), cujo
obje vo principal é unir esforços para contribuir, mais
efe vamente, com projetos, ideias e propostas de
soluções em diferentes áreas do município - realizou
sua primeira grande ação de destaque na cidade.
Trata-se do evento "Todos pelo Tietê", que aconteceu
dia 01 de Junho e contou com uma série de a vidades
importantes voltadas à sensibilização, conscien zação
e tomada de ações urgentes para a despoluição desse
rio, tais como a 1ª Conferência para Despoluição do
Tietê e o grande abraço solidário. (veja cobertura
completa na próxima edição desta revista)

Coletiva de imprensa
Para transmi r todas as informações sobre o evento, o grupo Fraternidade promoveu uma Cole va de Imprensa na
sede da Associação Comercial. Na ocasião, a presidente da ACIAS, Francisca Neide Ruﬁno, o diretor da Associação dos
Engenheiros de Salto, Paulo Takeyama, o presidente da OAB-Subseção de Salto, Dr. Juliano Hypólito, a presidente da
Comissão de Infraestrutura, Logís ca e Desenvolvimento Sustentável de Meio Ambiente da OAB-Salto, Dra. Regina
Célia de Souza Veloso, e o presidente da ASSISA, Thiago Isola, sanaram todas as dúvidas dos jornalistas presentes.

Crédito fotos: KR Comunicação

Capacitações do SEBRAE
Por intermédio do SEBRAE Aqui, diversas a vidades foram realizadas em Maio, na sede da Associação Comercial.
No dia 16, o Analista de Negócios do SEBRAE-SP, Eduardo Flud, ministrou a oﬁcina “Atendimento ao Cliente”, abordando
o ciclo de experiência do consumidor e ressaltando a importância de uma comunicação e um plano de ação eﬁcaz.
Pouco depois, entre os dias 20 e 24, aconteceu a Semana do MEI (Micro Empreendedor Individual), com uma série de
conteúdos especiais para os proﬁssionais enquadrados nessa categoria. No dia 20 foi exibida, com transmissão ao vivo,
a palestra “Vendas de Verdade”, que contou com grande número de par cipantes e a presença do co-fundador da rede
de franquias Solutudo e autor do livro “O homem que aprendeu a vender”, Rafael Somera. Já no dia 22, Cristhiane
Borges foi a responsável pela palestra “Administre seu dinheiro”, com conteúdos relacionados a maturidade
empresarial ﬁnanceira, e no dia 23 Somera retornou à ACIAS, para dessa vez apresentar a palestra “Potencialize seu
negócio”, fornecendo dicas exclusivas sobre como melhorar uma marca, sem inves r dinheiro.

Semana do MEI

Crédito foto: Divulgação Sebrae

Para o mês de Junho, as a vidades já programadas do SEBRAE são as seguintes:

SEBRAE MÓVEL
Data: 07/06 - Estará estacionado na Praça Teatro
CEC - Rua José Revel, 270 – Centro
Atendimentos: de 30 minutos cada (com hora
marcada e agendada previamente), das
10h as 16h (almoço das 12h às 13h)

Palestra “Quero empreender...
e agora?”
Data: 07/06
Horário: Das 9h às 10h
Local: Auditório da ACIAS

Esclarecimento
Recentemente os comerciantes saltenses receberam um documento encaminhado
pelo Secom (Sindicato dos Empregados do Comércio), em forma de no ﬁcação
extrajudicial, solicitando a entrega de diversos documentos relacionados à
segurança e medicina do trabalho, em um prazo de 20 dias.
Mediante tal fato, a Associação orientou e reforça a todos para que, antes de
qualquer ação, entrem em contato com a ACIAS. Tal procedimento é fundamental
para que o cumprimento de requisitos legais seja efetuado, porém de forma
integrada, disciplinada, transparente e viável.

Novos Associados
Depósito Paraná – Materiais para Construção
Rua Alcides Victorino de Almeida, 860
Vila Mar ns – Salto/SP
Equipe Comunicações
Rua Tupis, 104
Jd. Itaguaçú – Salto/SP

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 Maio!

Naturalis Produtos Naturais
Rua Rio Branco, 683
Centro – Salto/SP
Ó cas D' Lidi
Rua Hungria, 506B
Jd. das Nações – Salto/SP
Pizzaria Styve
Rua Nove de Julho, 852
Centro – Salto/SP
Savanna Moreira da Silva Godinho
Rua Saldanha Marinho, 2006
Jd. Santa Cruz – Salto/SP
Walter Telesi Junior
Rua Prudente de Moraes, 1220
Vila Nova – Salto/SP

Novidade
“Muralha Digital”

trará mais segurança para Salto
Um novo sistema inteligente de segurança, denominado
“Muralha Digital”, recentemente apresentado pela Prefeitura
da Estância Turís ca de Salto, fará o monitoramento das entradas e saídas
da cidade, por meio da instalação de câmeras de alta tecnologia.
O controle será feito com equipamentos de alta deﬁnição, no padrão OCR
(Op cal Character Recogni on), colocados em locais estratégicos, permi ndo, inclusive,
a iden ﬁcação da placa dos veículos.
Os principais obje vos dessa inicia va são os de reduzir os índices criminais, principalmente os relacionados a roubo e
furto de veículos, inserir Salto em um conjunto de municípios, visando a troca de informações de inteligência, bem
como o mizar o trabalho da GCM no atendimento às ocorrências.
Os equipamentos, cujo fornecimento é feito por meio de um contrato de locação, já estão sendo instalados.

Novo estacionamento rota vo de Salto

Vem aí......

Crédito foto: KR Comunicação

Será implantado em Salto, já no mês de Junho, um novo
sistema de estacionamento rota vo, cujo intuito é organizar,
de forma mais eﬁciente, o modelo existente até então,
contribuindo com a rota vidade de veículos na região Central
da cidade.
A medida interferirá, principalmente, na ro na dos
comerciantes dessa área e, por isso, a ACIAS elaborou o
conteúdo abaixo, com os principais pontos de esclarecimento
sobre o novo sistema. Conﬁra!

- A empresa que fará o gerenciamento e ﬁscalização do novo sistema é a DAC Serviços de Estacionamento LTDA EPP,
ganhadora da licitação municipal;
- A previsão é de que o novo sistema passe a funcionar no início do mês de Junho, sendo a primeira semana des nada
apenas a orientação dos condutores;

Crédito foto: KR Comunicação

- O novo sistema terá 03 modalidades de a vação de cket:
1 – eletrônica: crédito adquirido no momento que estacionar, pelo celular (com acesso a internet)
2 – automá ca: crédito adquirido mediante cadastro e pagamento antecipado
3 – avulsa: crédito adquirido com monitores ou em pontos de venda conveniados
- O sistema é válido para motos e automóveis. Já os proﬁssionais liberais, que realizam o serviço de entrega com
motocicletas (motoboys), serão isentos, mediante cadastro do comércio contratante desse serviço junto à
Concessionária Park Express;
- O sistema estará em funcionamento de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h, na
mesma área atual de abrangência (mesmas ruas);
- O valor para cada 01 hora será de R$ 2,00;
- O tempo máximo permi do por veículo será de 02 horas e, após esse tempo, torna-se necessária a rota vidade;
- Caso o motorista compre crédito pelo aplica vo, para um determinado tempo, e u lize um período menor, a
diferença ﬁcará disponível para o mesmo, em forma de crédito, para u lizá-lo futuramente;
- Por meio do aplica vo, o motorista poderá saber, em tempo real, quais ruas têm mais vagas disponíveis;
- Os veículos que es verem irregulares receberão apenas uma no ﬁcação, que permi rá ao motorista regularizá-la
em até 24 horas, evitando assim qualquer multa. O valor para tal regularização será de R$ 20,00 rever dos em
crédito para o próprio condutor. Porém, mesmo nesses casos, é importante salientar também que o tempo
máximo para permanecer na vaga é de 02 (duas) horas.
- A empresa responsável pelo serviço já tem uma central de atendimento no Centro da cidade, localizada na
Rua Itapiru, 245 - e todas as dúvidas dos comerciantes podem ser enviadas para esse endereço ou por intermédio
do site, telefone e e-mail da Prefeitura Municipal.

Calendário de Eventos 2019
Conﬁra alguns eventos, que ocorrerão em breve, e abordarão temas relevantes a
empreendedores de diferentes segmentos:

Campanha de Dia dos Namorados da ACIAS
De 25/05 a 12/06 – Salto/SP
Francal
Feira Internacional da Moda em Calçados e
Acessórios
De 03 a 05 de Junho – Expo Center Norte
www.francal.com.br
Bio Brazil Fair | Natural Tech
Feiras de Produtos Naturais, Orgânicos e
Agroecologia
De 05 a 08 de Junho - Anhembi
www.biobrazilfair.com.br/pt-br/
www.naturaltech.com.br/pt-br/
Fispal Food Service
35ª Feira Internacional de Produtos e Serviços
para a Alimentação Fora do Lar
De 11 a 14 de Junho – Expo Center Norte
www.ﬁspalfoodservice.com.br/pt/home.html
FIT 0/16
Feira Internacional do Setor Infanto-Juvenil-Bebê
De 13 a 16 de Junho – Expo Center Norte
www.ﬁt016.com.br/pt/

Passeio ao SESC

Reatech
Feira Internacional de Tecnologias em Reabilitação,
Inclusão e Acessibilidade
De 13 a 16 de Junho – São Paulo Exhibi on
www.reatechvirtual.com.br
ISC Brasil
Feira e Conferência Internacional de Segurança
De 25 a 27 de Junho - Expo Center Norte
www.iscbrasil.com.br/
Fispal Tecnologia
De 25 a 28 de Junho - São Paulo Expo
www.ﬁspaltecnologia.com.br/pt/a-feira.html
ABF Franchising Expo
De 26 a 29 de Junho – Expo Center Norte
www.abfexpo.com.br/pt/a-feira.html
Hor tec
26ª Exposição Técnica de Hor cultura, Cul vo
Protegido e Culturas Intensivas
De 26 a 28 de Junho – Holambra/SP
www.hor tec.com.br
Crédito foto: Divulgação

Você sabia que, por meio de uma parceria especial, a Associação Comercial de Salto disponibiliza reservas para
grupos interessados em visitar o SESC de Ber oga e Caldas Novas?
Esses centros de lazer estão localizados em frente ao mar e possuem grande área verde, conjunto aquá co,
quadras, salas de jogos, campo de futebol e mini golf, lago para pesca espor va, centro de recreação infan l,
cinema, circuito para caminhada, churrasqueiras, ginásio de esportes, lanchonete, pista de dança, cancha de bocha
e muito mais. Além disso, também oferecem alimentação diversiﬁcada, com cardápio preparado sob. supervisão
de nutricionistas.

Essa turma, por exemplo, esteve recentemente no SESC Bertioga.
E você também pode fazer parte do próximo passeio!
Os interessados devem falar com a ACIAS pelo e-mail src@aciasalto.com.br ou telefone (11) 4602-6767

