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 Queridos associados....estamos lançando oficialmente, 

por meio desta revista, nossas publicações especiais 

segmentadas. Ou seja, a par�r de agora, de forma intercalada 

com nossas edições periódicas, também teremos as especiais, 

cada qual abordando um setor específico do nosso comércio. E, 

para começar, escolhemos o Vestuário, tanto pela amplitude de 

estabelecimentos desse ramo, como também pela proximidade 

do final do ano. Logo, esta publicação se torna uma vitrine de 

grande destaque para que nossos comerciantes possam divulgar 

seus produtos, serviços e diferenciais de mercado, bem como 

para que nossos saltenses conheçam melhor um pouco de tudo o 

que nossa cidade pode oferecer. 

 Ficamos muito felizes, agradecemos os que estão 

conosco já nesta primeira edição e convidamos todos os demais a 

também par�ciparem, lembrando que nossas revistas agora são 

digitais e, portanto, a�ngem um número incalculável de pessoas, 

além de serem entregues também aos nossos cerca de 600 associados, e serem acompanhadas, ainda, durante todo o 

mês, de informa�vos digitais enviados pelo WhatsApp para todos os nossos contatos. 

 Agora, nossa úl�ma edição de 2019 será no início de Dezembro, para assim encerrarmos nosso ano com 

grandes novidades e perspec�vas para 2020. Nessa próxima publicação mostraremos a vocês o registro fotográfico 

completo da entrega de presentes da Campanha de Dia das Crianças e de todas as a�vidades da Campanha de Natal; o 

lançamento oficial do Cartão do Servidor, que já traz possibilidades excelentes para nosso comércio, mediante 

bene�cios exclusivos aos cerca de 3.000 servidores municipais; a nossa par�cipação no evento realizado em 

homenagem ao Dia do Servidor, do qual par�ciparam vários comerciantes integrantes do Clube de Descontos; Clube de 

Descontos; e, em especial, a cobertura do coquetel de aniversário dos 55 anos da nossa Associação, realizado em 08 de 

Novembro.

 Espero que essa leitura seja agradável e de novos conhecimentos...e conto sempre com a par�cipação e 

envolvimento de todos!

Um grande abraço! 

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


ESPECIAL VESTUÁRIO
 A par�r de agora a ACIAS trará edições especiais 

sobre setores do nosso comércio, intercalando tais 

publicações às revistas mensais já existentes. 

Essa primeira edição personalizada traz o 

VESTUÁRIO como tema principal e apresenta, nas 

próximas páginas, diversas boas opções de compra na 

cidade de Salto e tendências para as próximas estações. 

Confira e faça parte das próximas edições, você também!

Foto: Asa Dugger from Pexels

 De forma global, a moda e o consumo sempre 

foram conduzidos pelos hábitos das pessoas. Ou seja, em 

uma época, por exemplo, na qual pensamos muito em 

sustentabilidade, cada vez é mais comum roupas e 

acessórios que não tragam nenhum elemento de origem 

animal. Em uma época na qual estamos cada vez 

preocupados com a saúde, é cada vez maior a busca por 

alimentos naturais e orgânicos.....

 Saindo do global e indo para o individual, a moda 

também representa cada um de nós. É a par�r de nossas 

roupas que passamos uma imagem de quem somos e da 

nossa personalidade.  Por isso, ao falar de vestuário, 

falamos de algo que vai muito além do simples 

consumo.. . .  de ir  a uma loja e comprar uma 

roupa....falamos da busca por algo que nos apresente e 

nos represente. 

 Para os comerciantes desse setor, então, é de 

suma importância entender os comportamentos, as 

ambições e as tendências das pessoas. É fundamental se 

inovar, nunca se acomodar e sempre enxergar as reais 

necessidades dos clientes, oferecendo alterna�vas para 

os diferentes públicos e diferentes es�los. 

1 – Você sabia que a invenção dos automóveis 

também influenciou a moda? No final do século 

XIX os ves�dos ganharam mudanças drás�cas 

para se adaptarem aos automo�vos, facilitando o 

acesso das mulheres a esses veículos. Isso 

também contribuiu, inclusive, para o término dos 

espar�lhos. 

? ? ?

Curiosidade



ESPECIAL VESTUÁRIO
Seja para as mamães que estão aguardando a chegada de um bebê, para aquelas que já têm filhos, ou para quem 

deseja presentear, a Arco-Íris oferece opções completas de vestuário infan�l e juvenil do 0 aos 16 anos, como enxovais, 

roupas, calçados, ar�gos e acessórios.

Instalada em Salto desde 1991, a loja têm acompanhado a evolução do varejo desde então, e por isso também 

disponibiliza atualmente a venda pelo celular e a entrega a domicílio...tudo para facilitar e trazer ainda mais 

comodidade aos clientes que, mesmo sem tempo de ir até o local, não abrem mão de produtos de qualidade e bom 

atendimento. 

Arco-Íris Moda Infantil

End.: Rua Nove de Julho, 546
Centro – Salto
Tel./WhatsApp:
(11) 4028-2270 / 95571-9049
Atendimento:
Segunda a sexta, das 8h40min às 18h;
e aos sábados, das 8h30min às 13h

loja_arcoirismodainfan�l

modainfan�larcoiris

Dica da Arco-Íris para você:

“As tendências para esse final de
ano são as cores vibrantes e

as estampas de poá”

Crédito foto: KR Comunicação

Crédito foto: KR Comunicação

2 – Você sabia que moda

vintage se refere a peças do

período entre 1920 e 1960,

enquanto as acima dessa

época pertencem à

moda retrô?

? ? ?

Curiosidade



ESPECIAL VESTUÁRIO

Quer um atendimento totalmente personalizado, a qualquer dia 

da semana, e com hora marcada? A Rabo de Saia é o lugar ideal 

para você! 

A loja, que está localizada no Centro de Salto, em um espaço 

reservado e muito aconchegante, conta com roupas femininas, 

inclusive plus size, de marcas e modelos especiais. “Recebemos 

mercadorias novas toda semana. Então, sempre temos novidades 

e acompanhamos as tendências. Além disso, trabalhamos com 

algumas peças únicas, sem variação de cor e tamanho, para 

garan�r exclusividade”, ressalta a proprietária Adriana Marangoni. 

No local as clientes encontram o traje perfeito para qualquer 

ocasião, seja casual, profissional, social, espor�va ou fes�va, e 

podem montar um look completo, com diversos acessórios, como 

bolsas, cintos, bijuterias e semijoias. 

Rabo de Saia

Dica da Rabo de Saia para você:

 Lembre-se sempre:
“mais do que estar na moda,
procure seguir o seu es�lo”

End.: Rua Nove de Julho, 709 – Sala 43
Edi�cio Novo Centro - Salto

 (11) 97163-4024Tel./WhatsApp:
 dri.rabodesaia@hotmail.comE-mail:

Crédito foto: KR Comunicação



ESPECIAL VESTUÁRIO

Há quase um ano atendendo toda a região, a Espaço Sensual Lingeries apresenta grande variedade em moda ín�ma, 

para mulheres de todas as idades. 

Além de receber as clientes em seu espaço próprio, a proprietária Fernanda também leva  peças selecionadas até a casa 

das mesmas, em horário combinado, sem custo algum e com total comodidade.

Dentre os itens vendidos estão calcinhas avulsas infan�s e adultas, su�ãs avulsos do P ao GG, baby doll, camisolas, 

pijamas femininos infan�s e adultos, além de moda plus size e conjuntos do P ao GG, todos de alta qualidade, com 

sustentação, reforço e designs diferenciados.

Espaço Sensual Lingeries 

End.: Rua Guatemala, 917 – Jd. Planalto - Salto
Tel./WhatsApp: (11) 97583-8589
E-mail: fernanda_guirau@hotmail.com

Dica da Sensual
Lingeries para você:

  “O modelo cropped,
uma peça-chave
da moda ín�ma,
é uma tendência

que veio para
ficar”

Crédito fotos: KR Comunicação



ESPECIAL VESTUÁRIO
Lua & Sol / Q´Bonita Plus Size

Maria Cleide Alves de Oliveira tem uma longa trajetória em vendas e uma bonita história de superação. Já vendeu 

diversos itens ao longo dos tempos, inclusive roupas para as amigas e em feiras livres, até ter sua primeira loja, a Lua & 

Sol, e anos depois a Q´Bonita Plus Size. Conheça melhor esses comércios:

Lua & Sol

Pertencente ao comércio saltense desde 2012, a loja possui 

inúmeras opções em vestuário, para adolescentes e adultos, 

inclusive em tamanhos plus size, do 46 ao 60. Por isso, no local, é 

fácil encontrar peças para diferentes es�los, desde as mais sóbrias 

até as mais descoladas, que seguem as tendências da moda 

brasileira. E tudo isso com um atendimento simples, eficaz e 

próximo. 

Dica da Q’Bonita
para você:

 “Ves�dos com
amarrações,

transpassados,
mangas bufantes

e fendas generosas
farão parte desse

verão, assim como
cores vibrantes,

dentre elas laranja,
amarelo, roxo e
pink, incluindo o

neon dos anos 90”

End.: Rua José Revel, 474/
Esquina com Rua 9 de Julho - Centro - Salto
Tel./WhatsApp: (11) 95072-0924
Atendimento:
Segunda a sexta, das 9h às 18h; e aos
sábados, das 9h às 13h

End.: Rua Nove de Julho, 618 – Centro – Salto
Tel./WhatsApp: (11) 94155-9916 - E-mail: qbonitasalto@gmail.com
Atendimento: Segunda a sexta, das 9h às 18h; e aos sábados, das 9h às 15h

Dica da Lua & Sol para você:

 “Esse será um verão de muitas
variações, para todos os gostos
e es�los, com diferentes estampas,
listras, cores e texturas”

Q´Bonita Plus Size

O grande diferencial da Q´Bonita é oferecer roupas plus size para 

diferentes idades, deixando claro que tais peças podem e devem ser 

elegantes e modernas.

Além disso, a loja, que foi inaugurada recentemente, também conta com 

acessórios, como bolsas, carteiras e cintos, e roupas ín�mas de variados 

modelos e cores.  

Crédito fotos: KR Comunicação

Crédito fotos: KR Comunicação



   A cada edição a ACIAS apresenta o local de trabalho de um dos integrantes que 
compõem a sua diretoria, e se dedica, de forma totalmente voluntária, em prol de mais 
desenvolvimento, mais união e mais prosperidade do nosso comércio e da nossa 
cidade. 

Confira abaixo mais um estabelecimento, dessa vez do setor de VESTUÁRIO !

   Há quase 20 anos no mercado, a D´Gen�le oferece roupas masculinas, de marcas exclusivas e reconhecidas pela 
qualidade. 

Um dos principais diferenciais da loja é a capacidade de atender a um público eclé�co, de diferentes es�los, já que 
mantém ampla variedade de peças e modelos, desde os mais tradicionais até aqueles que seguem as mais novas 
tendências. 

Para o proprietário José Carlos Gen�le, comerciante saltense desde a década de 90, uma das metas do seu 
negócio, para o próximo ano, é marcar presença e aperfeiçoar o atendimento no ambiente digital. 

EQUIPE	ACIAS

D`Gentile

Endereço: Avenida Dom Pedro II, 1226 – Box 117 – Galeria Shopping Salto
Tel./WhatsApp: (11) 4028-7354 / 99666-9715
Horário de atendimento: De segunda a sábado, das 10h às 13h e das 15h às 20h

SAIBA MAIS:

Crédito fotos: KR Comunicação



São	Paulo	Fashion	Week:	ditando	tendências	em	moda

A São Paulo Fashion Week (SPFW) surgiu em 2001 e, desde então, tornou-se a principal semana de Moda do 
Brasil e a 5ª mais importante do mundo. É nela que são divulgados os trabalhos dos criadores e apresentadas tendências 
e referências para as próximas estações. “Ou seja, os desfiles funcionam como um ̀ laboratório` para os lojistas de todos 
os países, que imaginam o que vão vender e fazem os pedidos para as marcas iniciarem as produções”.

Realizada duas vezes ao ano, a SPFW teve a úl�ma edição de 2019 no mês de Outubro, trazendo muitos 

destaques já para o inverno 2020. Confira alguns deles:

*Sobreposição: A sobreposição

será o segredo, em calças por

baixo de ves�dos ou de saias,

por exemplo. 

*Quadriculado: O xadrez e suas variações

não saem de moda e virão novamente,

combinados a outras peças, em detalhes

de mangas, ou em ternos de alfaiataria,

por exemplo. 

*Plissado e bufantes:

O franzido arrematará saias,

dando mais leveza ao look, e

as mangas bufantes também

virão com tudo!

*Pink: Temporada fria já

não significa mais sobriedade.

Por isso, o tom rosa e suas

tonalidades serão destaques.

Flores e outras estampas com

apelo botânico também

marcarão presença.

*Decote: O decote em “V”,

por fim, é uma tendência que

deve se manter no

inverno 2020.

*Metalizado:

A cor prata, metalizada,

virá forte, em looks completos, tanto

os casuais do dia-a-dia quanto

os de festa.

Destaque
Campanha de Natal 
Realização: Associação Comercial de Salto
Início: 27/11 
Sorteio: 27/12 na Praça XV
PARTICIPE!!

Sugestão	de	Leitura

Livro: Moda à brasileira

Autor: Alice Ferraz

Assunto: Habituada a descobrir e orientar

influenciadores digitais, a autora fala sobre a

importância de se ves�r bem, ensina a

confeccionar um moodboard (painel de

referências e inspirações) pessoal e a  montar

um armário-cápsula. 

Nesta edição especial de VESTUÁRIO, a Associação Comercial de Salto traz uma sugestão
de leitura específica sobre esse tema, para todos os interessados em Moda. Confira!




