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No novo espaço de
Classificados, você
anunciará seu produto
com grande destaque!

Quer participar de uma das campanhas mais aguardadas do
ano? Ainda dá tempo!!

VEM	AÍCAMPANHA	DE	NATAL CAPACITAÇÕES
Diversas capacitações já estão agendadas
para os próximos meses na sede da ACIAS

Distribuição Gratuita

Criança é aquilo que

nunca deveríamos

deixar de ser

12
dia das crianças
outubro
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Queridos associados, trago esta edição repleta de boas no�cias a 
vocês!

Nossa Semana do Comerciante, realizada recentemente, foi um 
grande sucesso, reunindo muitos empreendedores em nossa 
sede, e oferecendo capacitações com temas de suma 
importância para nosso mercado, que se transforma a cada dia!

E foi justamente durante essa semana, que anunciamos, pela 
primeira vez, nosso aplica�vo exclusivo, que está em fase de 
planejamento e esperamos lançá-lo até o final deste ano, para 
que vocês possam ter um canal ainda mais prá�co, na palma da 
mão, para acessarem nossas no�cias e publicações.

Além disso, em breve, vamos lançar também um novo espaço de 
destaque em nossos meios de comunicação: os Classificados, que 
será uma oportunidade especial, disponível tanto para pessoas �sicas quanto jurídicas. Porém, para nossos associados, 
esse será mais um bene�cio oferecido, pois tais divulgações serão gratuitas.

Não posso deixar de ressaltar, ainda, que nossas recentes Campanhas de Dia dos Namorados e dos Pais foram um 
sucesso! Os sorteios ocorreram na Galeria Shopping e ficamos muito felizes em vermos como esse espaço está 
ganhando cada vez mais movimento e par�cipação! Agora restam apenas duas  importantes campanhas, para os 
próximos meses – a de Dia das Crianças e de Natal, para as quais convido todos vocês a par�ciparem, e assim, juntos, 
fomentarmos ainda mais nosso comércio. 

Por fim, os convido a ficarem atentos aos eventos e capacitações que acontecerão em nossa sede, nos próximos meses. 
Afinal, essa é nossa casa, nosso espaço de conhecimento, de integração e de união. Par�cipem e sejam sempre muito 
bem-vindos!
Grande abraço! 

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


CAMPANHAS
Dia	dos	Pais

 Os consumidores sorteados na Campanha de Dia dos Pais já 

receberam os prêmios especiais, entregues pela Associação 

Comercial.   

 O sorteio aconteceu na Galeria Shopping Salto, na noite de 

terça-feira, 13 de Agosto, e contou com a par�cipação da presidente 

da ACIAS, Francisca Rufino Lima, de diversos diretores e 

colaboradores da Associação, além de lojistas, consumidores e do 

prefeito municipal Geraldo Garcia, que enalteceu a inicia�va. 

Na ocasião também foram sorteados, dentre todos que 

preencheram os cupons da Campanha, dezenas de outros brindes, 

doados pelas lojas que fazem parte da Galeria. 

Os sorteados foram: 
1ª sorteada: Alessandra A. Lúcio - Ganhou uma 01 TV 4K 55” - Comprou na loja Tu� Modas

2ª sorteada: Zenaide Quagliato
Ganhou um Kit Ferramentas
Comprou na Loja Zinha

3ª sorteada: Lamyz Ghandour
Ganhou um Kit Churrasco
Comprou na Loja Balão Mágico Brinquedos

A vendedora da loja, Tânia, que atendeu a consumidora sorteada, também ganhou uma premiação no valor de R$ 200,00

Vendedora Tânia, de blusa cinza à esquerda, ao lado da ganhadora Alessandra, de blusa preta, à direita.

A	Campanha	dos	Pais	2019	contou	com	o	patrocínio	do	Sicredi,	as
parcerias	da	Automec	e	do	Sincomércio,	e	os	apoios	da	Galeria	Shopping
Salto,	da	FJF	Materiais	de	Construção	e	das	lojas	Timax	e	Balão	Mágico.
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Dia	das	Crianças
Vem aí...
Mais uma ação especial terá início em breve no comércio saltense! A penúl�ma Campanha de 2019 - de Dia das Crianças 
- ocorrerá no período de 21 de Setembro a 12 de Outubro, com sorteio a ser realizado posteriormente, já no dia 15.
E nesse ano, os prêmios entregues serão muuuuito especiais......!!!!

A Campanha desse ano já conta com o patrocínio do Sicredi, as parcerias do Sincomércio e da Automec, e os apoios
da Galeria Shopping Salto e das lojas Balão Mágico e Timax

1º	sorteado:

2º	sorteado:

R$	2.000,00	em	“Caça-Brinquedos”

R$	2.000,00	em	“Caça-Brinquedos”

na	loja	Balão	Mágico

na	loja	Balão	Mágico

Criança é aquilo que

nunca deveríamos

deixar de ser

12
dia das crianças
outubro



NOVIDADE

O que você acha de divulgar a venda de um
produto em uma revista digital de grande 
visibilidade?

Pensando nisso, a ACIAS terá, em breve, um
espaço de CLASSIFICADOS, no qual você poderá
fazer a venda de eletrodomés�cos, móveis,
eletrônicos, brinquedos, roupas, carros, terrenos.....
ou até mesmo anunciar uma vaga de emprego.

E mais.....para os associados esse espaço será GRATUITO!! 
Acompanhe os meios de comunicação da ACIAS para ficar
por dentro de mais esse bene�cio!!

CLASSIFICADOS	DA	ACIAS

Natal
Está chegando..... 

 Quer par�cipar de uma das campanhas 
mais aguardadas do ano? Ainda dá 
tempo!!
A Campanha de Natal é uma das ações 
promocionais, realizadas pela ACIAS, 
com maior par�cipação de comerciantes 
e consumidores. 
Você, lojista, que quer par�cipar, ainda 
pode aproveitar os pacotes especiais, a 
par�r de R$ 200 parcelados em até 05 
vezes (de Agosto/19 a Dezembro/19).

E, para 2019, já estão confirmados os 
sorteios de um carro Onix 0km, uma TV 
43” e uma bicicleta. 

Para saber mais, entre em contato com a 
ACIAS, pelo telefone (11) 99533-2331 ou 
por intermédio do e-mail:
comercial1@aciasalto.com.br , falando 
com Arnaldo.



A Papelaria Padovani conta com mais de 6 
mil itens, dentre materiais escolares, de 
escritório e de informá�ca, além de peças 
exclusivas de artesanato, como cartões 
comemora�vos, caixas de presentes, 
caixas de madeira reves�das com tecidos, 
planners e agendas decoradas. 

Prestes a completar 20 anos de a�vidades 
em Salto, o estabelecimento busca, a 
cada dia, a excelência no atendimento 
prestado aos clientes, e a manutenção da 

qualidade e diversidade dos produtos oferecidos. “Sabemos da importância de estreitar o bom relacionamento com 
nossos colaboradores e clientes. Por isso, estamos sempre dispostos a ouvir e a melhorar sempre, tanto nosso 
atendimento interno, como externo”, salientou o proprietário Osvaldo Padovani.

ESPAÇO	DO	DIRETOR

PAPELARIA
PADOVANI

Equipe	Acias
A par�r desta edição, a ACIAS apresentará o estabelecimento comercial ou local de trabalho de cada membro que 
compõe 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!

Endereço: Rua Dr. Barros Júnior, 311 (esquina com a Prudente de Moraes)
Horário de atendimento: de segunda a sexta, das 8h às 18h, e aos sábados das 8h30min às 13h

Saiba mais:

Crédito fotos: KR Comunicação  
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Telefones:
(11) 4028-5208
     (11)93015-2074
Email:
papelariapadovani@ig.com.br
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CAPACITAÇÕES	SEBRAE

 Empreendedores de Salto e região, de diferentes segmentos, par�cipam constantemente de diversas capacitações 
oferecidas pelo SEBRAE Aqui, na sede da Associação Comercial.

São cursos, oficinas, palestras e outros modelos de a�vidades, gratuitas em sua quase totalidade, que possuem o 
obje�vo principal de oferecer ferramentas e conhecimentos atuais que aperfeiçoem a prá�ca dos profissionais.

Na manhã de 27 de Agosto, por exemplo, aconteceu o “Bate Papo Empreendedor: Quero Empreender. E agora?”, no 
qual o SEBRAE auxiliou os par�cipantes a iden�ficarem as principais dificuldades diárias e de que forma poderiam 
solucioná-las. Nessa mesma data, durante todo o dia, a unidade do SEBRAE Móvel também esteve no município, 
estacionado ao lado do Atende Fácil, oferecendo consultoria gratuita para pessoas previamente agendadas. 

Para as próximas semanas, as ações já programadas são as seguintes: 

Oficina Formalização (Gratuita)
Data: 17/09
Horário: a definir
Local: Auditório da ACIAS 

Caravana à Feira do Empreendedor no Parque Anhembi/SP (Gratuita)
Data: 05/10
Saída: às 8h e retorno às 19h

Informações e inscrições pelos telefones: (11) 4602-6764 / 6765 – Falar com Darlei



   O governo federal anunciou recentemente o início de um amplo período de mudanças em normas de 
segurança e saúde do trabalho. 

O processo de modernização das Normas Regulamentadoras (NR´s) envolve a revisão de todos os 36 
itens atualmente em  vigor, sendo que, nessa primeira etapa de revisão, 02 NR´s já foram alteradas, uma 
terceira revogada, e outras regras ainda podem ser modificadas. 

A Norma NR 2, por exemplo, que exigia uma inspeção do fiscal do trabalho antes da abertura de um 
estabelecimento foi revogada (cancelada), enquanto a NR 1 foi alterada, permi�ndo, a par�r de agora, e 
dentre outros pontos, o aproveitamento de treinamentos feitos por um trabalhador, em um período de dois 
anos, quando ele mudar de emprego dentro da mesma a�vidade. 

   Desde o dia 16 de Julho quem não quer mais receber ligações de telemarke�ng, com a venda de 
serviços de telefonia, internet e TV paga, já podem solicitar o bloqueio dessas chamadas. Para isso, basta 
entrar no site “Não me perturbe” (www.naomeperturbe.com.br), fazer um cadastro e escolher se deseja 
bloquear uma ou todas as empresas. O prazo para bloqueio é de 30 dias após a solicitação.
  Mas atenção: a inicia�va não vale para contratos com fins de pesquisa ou para empresas de outros 
setores que queiram vender produtos. . 

Bloqueio	de	ligações	de	telemarketing

Alteração	nas	Normas	de	Segurança	do	Trabalho

NOVIDADES



PARTICIPAÇÃO
Aniversário	da	AEAAS

12ª	Festa	Nipo-Brasileira

 A presidente da ACIAS, Francisca Rufino Lima, e o diretor Sergio Tome pres�giaram o evento comemora�vo de 36 anos 
da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Salto (AEAAS) e de 85 anos do Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (CREA), que foi realizado em Salto, no mês de Julho. “Queremos 
parabenizar imensamente essas renomadas Associações, que também atuam em prol da defesa, valorização, 
capacitação e integração de todos os profissionais por elas representados”, salientou a presidente da ACIAS. 

Para falar um pouco mais do trabalho da “Fraternidade 
Solidária Saltense”, com ênfase ao evento “Todos pelo Tietê”, que 
aconteceu em Junho, a presidente da ACIAS, Francisca Rufino Lima, 
o diretor e a advogada da Associação, Paulo Takeyama e Regina de 
Souza Veloso, es�veram na 12ª Festa Nipo-Brasileira de Salto, 
realizada nos dias 17 e 18 de Agosto, cujo tema central foi “+ Vida ao 
Rio Tietê”.

A “Fraternidade Solidária” é um grupo apar�dário, formado 
por integrantes da ACIAS, da Associação das Indústrias de Salto 
(ASSISA), da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Salto e da 
Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Salto 
(AEAAS), cujo intuito é unir esforços para contribuir, mais 
efe�vamente, com projetos, ideias e propostas de soluções em 
diferentes áreas do município.

Crédito fotos: Divulgação 
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A ACIAS comunica a todos algumas alterações implantadas no Sistema de Estacionamento Rota�vo de Salto:

Tempo: Está obrigatória, após 02 horas, apenas a mudança da vaga, podendo o veículo ficar estacionado na mesma rua. 

Motos: A cobrança entrou em vigor em 05 de Agosto e será de 50% em relação ao valor estabelecido para carros, ou 
seja, de R$ 1,00 para o período de uma hora e R$ 2,00 para duas horas. 

Idosos: Quem estacionar nas vagas exclusivas está isento do pagamento, desde que a credencial esteja visível no painel 
do automóvel, e devendo, entretanto, também fazer a rota�vidade, como qualquer outro veículo, após o período 
máximo de 02 horas.

Máquina de venda: Dando con�nuidade aos serviços antes oferecidos, a ACIAS informa que também é ponto de venda 
de �ckets do novo sistema do estacionamento rota�vo, para os que não possuem o aplica�vo. 

Sistema	de	Estacionamento	Rotativo	de	Salto
COMUNICADOS



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, a relação dos mais 
novos associados!   (até o momento de 
fechamento desta edição)

On Byte Formação Profissional
Rua Domingos Fernandes, 60
Centro – Itu/SP

Perfil Desenvolvimento Humano e Org. 
Rua Pelé, 77 – Vila Romão
Salto/SP

Atlas TI
Rua 23 de Maio, 224 – Sala 32
Centro – Salto/SP

Novos	Associados

 Você sabia que, por intermédio da 
parceria com a Wizard Salto, a ACIAS 
oferece condições especiais em 
cursos de idiomas para associados, 
funcionários e familiares próximos, 
com descontos de até 30% nas 
mensalidades e isenção de taxa de 
matrícula?

Além disso, essa importante parceira 
também está sempre presente nas 
divulgações impressas e eletrônicas 
da Associação, demonstrando porque 
é considerada a maior rede de 
franquias no segmento de ensino de 
idiomas no Brasil.

Com certeza, uma parceria que dá 
certo e que veio para ficar!!

NOSSOS	PARCEIROS
Condições exclusivas
a nossos associados

Crédito fotos: KR Comunicação  
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Calendário	de	Eventos	2019

Sugestão	de	Leitura

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

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:
O ser humano 10D
Autor:  Helda Elaine
Assunto: O ser humano nasce filho “D” alguém, se torna cônjuge “D” alguém, pai
ou mãe de “D” alguém, colaborador ou empresário “D” alguma empresa. 
E, u�lizando toda essa vivência, a autora convida o leitor a refle�r profundamente
sobre as escolhas que facilitam um exitoso futuro, tanto nas demandas pessoais,
como no desafio de solidificar a carreira dos sonhos. 

Curso Introdução ao Mundo Digital - Nível Básico
Dias e Horários: 16, 17 e 18 de Setembro, das 19h às 21h
Realização: KR Comunicação
Local: Associação Comercial de Salto
Inscrições e informações (11) 98551-3500
PARTICIPE!

26ª Higiexpo
Feira de Produtos e Serviços para Higiene, Limpeza
e Conservação Ambiental
De 20 a 22 de Agosto - São Paulo Expo 
h�p://higiexpo.com.br/

38ª Expoflora
De 30 de Agosto a 29 de Setembro 
Recinto da Expoflora - Holambra
www.expoflora.com.br

Beauty Fair 2019
Feira Internacional de Beleza Profissional
De 07 a 10 de Setembro – Expo Center Norte
h�ps://beautyfair.com.br

Expo Noivas & todas as festas
De 20 a 22 de Setembro - Expo Center Norte
www.exponoivas.com.br/evento

16ª ABRAFATI 
Maior evento do segmento de �ntas da
América La�na
De 01 a 03 de Outubro - São Paulo Expo 
h�ps://abrafa�2019.com.br/

Campanha de Dia das Crianças
Realização: Associação Comercial de Salto
Período: De 21 de Setembro a 12 de Outubro
Sorteio: Dia 15 de Outubro
PARTICIPE!

Criança é aquilo que

nunca deveríamos

deixar de ser

12
dia das crianças
outubro




