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 Queridos associados, já estamos em Outubro. Pois é.....nem vimos o tempo passar, 

não é mesmo? Porém, ainda temos para oferecer a vocês uma série de novidades e ações, 

que ocorrerão nos próximos meses.

 Uma delas é o nosso Coquetel de Aniversário, que será realizado em formato 

diferenciado, no mês Novembro, em nossa própria sede, e para o qual conto com a 

par�cipação de todos vocês, para juntos comemorarmos os 55 anos da nossa Associação. : 

Logo daremos início também à úl�ma Campanha do ano – a de Natal – que, além do carro 0 km, já tão esperado, 

presenteará os consumidores sorteados com uma TV e uma bicicleta, e ainda entregará, a todos que pres�giarem nosso 

sorteio, dezenas de prêmios especiais, assim como ocorreu em 2018. Dessa forma, todos terão ainda mais chances de 

ganhar!!

Quero ressaltar aqui também toda a par�cipação e eficácia da nossa assessoria jurídica, que não tem medido 

esforços para orientar nossa Associação e todos nossos associados, em diferentes questões, bem como para nos 

acompanhar em diversas e importantes a�vidades e encontros!  

E, por fim, quero convidar novamente vocês, para ficarem atentos às capacitações e treinamentos que estão 

sendo oferecidos em nossa sede, tanto por intermédio do SEBRAE, como por outras inicia�vas, que cada vez mais 

enxergam a nossa Associação como a nossa casa, como um espaço de aprendizagem, de conhecimento, e de 

valorização. 

Um grande abraço a todos! 

E aqui vai mais um flash dos nossos encontros periódicos, nos quais discu�mos e planejamos todas as nossas ações, 

bem como definimos os principais assuntos a serem abordados em nossos meios de comunicação, mantendo assim um 

diálogo ainda mais próximo e de credibilidade com todos os nossos associados e parceiros!!

Francisca Neide Rufino Silva de Lima

Palavra	da	Presidente

Nossos	Encontros

Crédito fotos: KR Comunicação  

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


CAMPANHAS
DIA DAS CRIANÇAS

 Para oficializar o início da Campanha de Dia das Crianças, a ACIAS entregou os materiais de apoio e divulgação, 

bem como ofereceu um café da manhã especial aos lojistas par�cipantes. 

  Iniciada no dia 21 de Setembro, tal Campanha prosseguirá até 12 de Outubro e entregará, aos dois primeiros 

sorteados, um Caça Brinquedos no valor de R$ 2.000,00 cada, na loja 

Balão Mágico.  Para concorrer, basta os interessados comprarem nos 

estabelecimentos par�cipantes, divulgados no site e redes sociais da 

Associação, e preencherem um cupom. Os nomes dos ganhadores serão 

divulgados após sorteio, que ocorrerá no dia 15, na Galeria Shopping 

Salto.

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.

Caça Brinquedos realizados em anos anteriores

Crédito fotos: KR Comunicação  
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Quer começar 2020 com o pé direito, 
ganhando muitos prêmios especiais?

Fique atento, então, porque a Campanha de 
Natal da ACIAS começará em breve....!!!

NATAL

Nesse ano, ao comprar nas lojas

par�cipantes, você pode ganhar:

* 01 Ônix Joy 2019 preto

*01 Televisão 43”

*01 Bicicleta

*Dezenas de prêmios especiais, entregues

durante o sorteio final, para o público

presente.

Para saber mais, entre em contato com a ACIAS,
pelo telefone (11) 99533-2331 ou por intermédio
do e-mail: comercial1@aciasalto.com.br
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A Campanha começará dia 25/11 e o
sorteio será em 27/12, na Praça XV

Par�cipe!



Equipe	ACIAS

Villa	da	Barra	Bar	e	Restaurante

 A cada edição a ACIAS apresenta 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!

 Seja para o almoço, uma pausa no período da tarde ou uma saidinha à noite, os saltenses têm à disposição um 

ambiente temá�co e aconchegante, inspirado em pub´s americanos, com excelente comida e atendimento para lá de 

atencioso: o Villa da Barra Bar e Restaurante. 

 Instalado no Centro de Salto, o local possui uma variedade de pratos à La carte no almoço e, em especial aos 

sábados, a clássica feijoada na cumbuca. Já nos finais de tarde e à noite, o cardápio conta com deliciosas porções, caldos, 

sucos, refrigerantes, cervejas bem geladas e a tradicional Milonga.  

 “Nosso obje�vo constante é sermos referência em Salto, integrando sabor e atendimento diferenciado, sempre 

próximo do cliente. Queremos que o Villa seja um `boteco` tradicional da cidade, mas sem perder sua essência...um 

local onde os amigos possam se reencontrar e relembrar bons momentos”, ressaltam os proprietários Fábio e Solange 

Santana, que no mês de Setembro comemoraram 06 anos do estabelecimento. 

SAIBA MAIS:
Endereço: Rua Rui Barbosa, 407 – Centro – Salto - Telefone: (11) 4021-4779
Horário de atendimento: às segundas, das 11h às 15h; de terça a quinta, das 11h às 15h e das 17h às 22h; e as sextas e sábados,
das 11h às 15h e das 17h às 00h.

Crédito fotos: KR Comunicação  



Novidade

Mas	a�inal,	o	que	são	aplicativos?

A Associação Comercial de Salto terá, em breve, uma grande novidade, que oferecerá ainda mais bene�cios, 

exclusivos, a todos os associados!! Trata-se de um aplica�vo, que disponibilizará inúmeras funções com apenas um 

click. 

 Acompanhe as próximas no�cias e aguarde!!

 Os ícones que temos nas telas do 

nossos celulares são chamados de aplica�vos, 

ou de forma mais conhecida, de APP´s.

 São ferramentas que baixamos por 

meio de download, pela Play ou Apple Store, e 

que possuem a função principal de garan�r 

mais comodidade e agilidade aos usuários, de 

maneira simples e segura, e em apenas um 

lugar. Alguns exemplos são Waze, Uber, Rodavaga, WhatsApp, aplica�vos 

de bancos e até mesmo calculadoras.  

Além disso, os aplica�vos proporcionam, cada vez mais, 

credibilidade a quem os oferece, sendo um importante canal de 

comunicação entre empresas e clientes.

Serviços
Novidades
Informações
e	muito	mais...

Na	ponta	dos
seus	dedos

APP’s



Assembleia Geral no Sincomércio
 A presidente da ACIAS, Francisca Neide Rufino S. Lima, acompanhada da advogada da Associação, Regina de 

Souza Veloso, da gerente Neila Pranste�er, e dos diretores Osvaldo Padovani e José Eutásio Alves, par�cipou da 

Assembleia Geral Extraordinária, realizada na sede do Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Itu e Região 

(Sincomércio), no dia 09 de Setembro. 

O encontro, dirigido pelo presidente da en�dade, Carlos D´Ambrosio, teve o obje�vo de reunir todos os 

integrantes das categorias representadas pelo Sincomércio, em diversas cidades da região, para o posicionamento 

frente às seguintes pautas: autorização e outorga de poderes para a negociação cole�va com as en�dades 

representa�vas da categoria profissional dos comerciários, em toda a base representada por esse sindicato na 

respec�va data-base, bem como para a negociação cole�va com as en�dades representa�vas das categorias 

profissionais diferenciadas nas respec�vas datas-bases e com a en�dade representa�va da categoria profissional dos 

empregados em en�dades sindicais do comércio, além da discussão e aprovação da contribuição de representação da 

categoria econômica.

Tal Assembleia foi a primeira de várias que ainda serão realizadas para a definição e decisão de todos os 

assuntos descritos acima, fundamentais para o setor!! Portanto, a par�cipação e envolvimento dos comerciantes é de 

extrema importância! 

 Logo após a Assembleia Geral realizada no Sincomércio, a ACIAS também organizou um encontro em sua sede, 

como os obje�vos principais de informar aos lojistas presentes os assuntos discu�dos na citada Assembleia, assim como 

ressaltar a importância da par�cipação dos mesmos nas próximas reuniões. Além disso, na oportunidade, a advogada 

da ACIAS, Regina de Souza Veloso, também sanou as dúvidas e orientou a todos os presentes sobre as supostas 

“No�ficações Extrajudiciais” enviadas pelo Sindicato dos Comerciários (Secom), as quais requisitaram a entrega de 

diversos documentos relacionados à segurança e medicina do trabalho, bem como as ações judiciais feitas pelo mesmo 

contra dezenas de pequenos comércios da cidade.   
Não se esqueça. Um dos principais bene�cios oferecidos pela ACIAS é a assessoria jurídica gratuita. Para 

saber mais e agendar um horário de atendimento, entre em contato pelo telefone (11) 4602-6767

Participação

Crédito fotos: KR Comunicação  
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 Um simulado de atendimento emergencial foi realizado pelos integrantes do Plano de Auxílio Mútuo de 
Salto (PAM) no mês de Setembro, na empresa Toyobo do Brasil, com o intuito de aperfeiçoar e preparar, ainda 
melhor, a equipe, para os casos de auxílio rápido a ocorrências industriais.
 A ação contou com a par�cipação efe�va do Corpo de Bombeiros de Salto, da equipe de Brigada de 
Incêndio da Toyobo, da Guarda Civil Municipal (GCM) e do departamento de Defesa Civil.
 Criado por inicia�va de empresas privadas, com apoio da ACIAS, ASSISA (Associação das Indústrias de 
Salto), Corpo de Bombeiros e Prefeitura Municipal, o PAM tem como maior obje�vo a orientação e prevenção a 
ocorrências, principalmente relacionadas a incêndios. Vale destacar que, qualquer empresa, da área comercial 
ou industrial, pode par�cipar do grupo, mesmo aquelas em processo de regularização, pois conforme Estatuto, 
as mesmas terão um prazo de até doze meses para adequação. 

Nova Colaboradora da ACIAS  
Desde o dia 11 de Setembro Adriele Mar�ns dos Reis é a nova Assistente Comercial da ACIAS. Em tal 

função, ela oferece apoio interno a todas as a�vidades correspondentes a esse departamento, como por exemplo, 
atendimento a associados, organização e gerenciamento de eventos. 

Moradora da cidade de Salto, Adriele é formada em Comunicação Social – Publicidade e Propaganda, pelo 
Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio, e possui especialização em Consultoria de Imagem, pelo 
Enmoda, de São Paulo. Dentre suas experiências profissionais estão as de assistente de eventos, coordenação de 
planejamento estratégico de comunicação e assistente comercial, sendo essa úl�ma na própria Associação 
Comercial de Salto, há alguns anos.  

Simulado	do	PAM

DESTAQUE
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Capacitações	SEBRAE

Para	as	próximas	semanas,	as	atividades	já	agendadas	são:	

O�icina	“Fluxo	de	Caixa”
Data:	15/10
Horário:	Das	18h	às	21h
Local:	Auditório	da	ACIAS	

Bate-Papo	Empreendedor:	“Quero	empreender.	E	agora?”
O	que	o	SEBRAE-SP	pode	fazer	por	sua	ideia	ou	seu	negócio?
Data:	25/10
Saıd́a: Das	9h	às	10h
Local:	ACIAS	

    Um dos grandes bene�cios e diferenciais oferecidos aos empreendedores de Salto são as diversas capacitações 
promovidas periodicamente pelo SEBRAE Aqui, na sede da Associação Comercial. Cursos, oficinas, palestras e outros 
modelos de a�vidades ocorrem de forma gratuita, em sua maioria, e possuem o obje�vo principal de disponibilizar 
novas ferramentas e conhecimentos que aperfeiçoem a prá�ca dos profissionais.

No mês de Setembro, por exemplo, , nos dias 02, 03, 04, 09 e 10 aconteceu o curso “Na Medida: Gestão 

Financeira”, enquanto no dia 17 foi realizada a Oficina “Formalização”. Além disso, no dia 05 de Outubro o SEBRAE 

Aqui fará uma caravana até à Feira do Empreendedor, no Parque Anhembi, com saída prevista para às 8h e retorno 

para às 19h. 

Nova
Colaboradora

A saltense Taynara Miranda é a 
nova colaboradora do SEBRAE 
Aqui, na função de Agente de 
Desenvolvimento.
Com formação técnica na área 
administra�va e estágio em 
eventos pela FIEC, de Indaiatuba, 
ela está sucedendo a profissional 
Karen Juliana Cruz Alves, que 
agora exerce o cargo de Analista 
de Negócios Sênior do SEBRAE, na 
cidade de Sorocaba.
Em seu trabalho anterior, no 
Departamento Comercial da 
Associação Comercial de Salto, 
Taynara  também acumulou 
experiências no atendimento aos 
associados e na organização e 
gerenciamento de eventos, como 
campanhas promocionais, por 
exemplo. 

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

Crédito fotos: KR Comunicação  



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)

Ins�tuto Moura Cursos de Capacitação Profissional
Rua Santa Maria Gore�, 155 - CS50
Jardim Santa Edwiges - Salto/SP

Jardim das Sapa�lhas
Av. José Maria Marques de Oliveira, 860 – Sala 02
Jardim Alvorada – Salto/SP

Ó�cas Carol
Avenida Dom Pedro II, 388 
Centro – Salto/SP

Tonis Bar
Rua Congo, 151 - Jardim Planalto
Salto/SP

Novos	Associados

 A presidente da Associação Comercial, 
Francisca Neide Rufino de Silva Lima, 
acompanhada da gerente, Neila Pranste�er, 
e da assessora de comunicação, Karina 
Camargo, esteve na Automec de Itu, para se 
atualizar sobre as oportunidades exclusivas 
oferecidas aos associados. 

As representantes da ACIAS foram recebidas 
pelo gerente de Vendas Diretas da unidade, 
Roberto Marcelino, e pelo supervisor de 
Marke�ng do Grupo, Roberto Silva, que 
ressaltaram que, por intermédio da 
importante parceria firmada, os associados 
podem adquirir automóveis com valores 
diferenciados. 

Além disso, vale destacar que, na Campanha de Natal deste ano, a ACIAS entregará um carro Ônix Joy preto 2019, 
adquirido na Automec, com condições especiais.
Com certeza, uma parceria que dá certo e veio para ficar!!

Nossos	Parceiros
Condições exclusivas aos nossos associados

Crédito fotos: KR Comunicação  



Calendário	de	Eventos	2019

DESTAQUE

Sugestão	de	Leitura

Aconteceu

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: Bora Vender 
Autor: Alfredo Soares
Assunto: Guia prá�co sobre vendas 4.0, no qual o autor apresenta lições
valiosas para não adiar mais o primeiro passo, perder o medo de vender e
criar oportunidades certas, usando marke�ng de percepção a favor da sua empresa. 

Campanha de Dia das Crianças
Realização: Associação Comercial de Salto
Período: Até 12 de Outubro
Sorteio: Dia 15 de Outubro
PARTICIPE!!

Ainda dá tempo de concorrer!!

Animal Health South America
Evento internacional de soluções para centros
veterinários e promoção da saúde pet
De 02 a 04 de Outubro – Expo Center Norte
www.animalhealthsa.com

13ª Salão do Artesanato
De 09 a 13 de Outubro - Parque Ibirapuera
www.salaodoartesanato.com.br

Brasil Trading Fitness Fair
Novidades e produtos para alimentação saudável e
suplementação espor�va
De 18 a 20 de Outubro – Expo Center Norte
www.b�f.com.br

FENALAW
16ª Feira de Negócios do Mundo Jurídico
De 23 a 25 de Outubro - Centro de Exposições
Frei Caneca
www.fenalaw.com.br/pt/home.html

Quero Captação 2019
Principal evento de gestão educacional do Brasil
Dia 25 de Outubro – Expo Center Norte
www.querocaptacao.com.br

Criança é aquilo que

nunca deveríamos

deixar de ser

12
dia das crianças
outubro

Foi realizado, na sede da ACIAS, o curso “Introdução ao Universo Digital”, 
ministrado pela empresa KR Comunicação. Dentre os par�cipantes estava 
a presidente da Associação, Francisca Neide Rufino da Silva Lima. Após a 
capacitação, que ocorreu entre os dias 16 e 18 de Setembro, a KR fez a 
entrega de leites condensados e de côco, doados pelos par�cipantes, ao 
Lar Frederico Ozanam. Em breve, novas edições desse curso acontecerão 
na ACIAS. Fique atento!




