
ANO VI - Edição XXXI
Distribuição Gratuita

A maior Campanha 
do ano está chegando, 

�epleta de prêmios especiais...
e um deles pode �er �eu!

P�estigie o comércio 
�altense e concorra!



	Ao	verem	este	Editorial,	vocês,	com	certeza,	estão	se	questionando	sobre	
essa	foto	diferente,	que	estamos	divulgando.	

	Nela,	apareço	ao	lado	do	meu	�ilho	e	do	meu	pai,	retratando	nossas	três	
gerações.	E	essa	foi	a	forma	que	encontrei	de	homenagear,	com	
todo	 carinho,	 nossos	 pais,	 nossos	 super-heróis,	 como	 dizia	 o	
slogan	da	nossa	Campanha,	que	foi	realizada	recentemente	no	
comércio	saltense,	e	premiou	vários	consumidores.

	Ao	fazer	essa	foto,	�iquei	pensando	na	responsabilidade	de	
todos	nós,	pais,	 e	na	nossa	preocupação	em	deixar	um	Brasil	
melhor,	mais	justo,	mais	pacı�́ico	e	de	mais	oportunidades	para	
nossos	�ilhos.	Então,	não	posso	deixar	de	novamente	ressaltar	a	
importância	das	nossas	 escolhas,	 para	que	 isso	 aconteça.	 E	 a	
maior	delas,	 com	certeza,	 é	o	nosso	voto.	Essa	 é	nossa	maior	
chance	e,	por	isso,	devemos	usá-la,	e	da	melhor	forma	possıv́el,	
sempre	 veri�icando	 e	 “estudando”	 quem	 é	 a	 pessoa	 que	 será	
digna	da	nossa	con�iança,	e	sempre	acompanhando	e	cobrando	
posteriormente	qualquer	que	seja	o	eleito.	

	Fiquem	atentos!	Tudo	passa	muito	rápido	e	as	eleições	já	
estão	logo	aı.́...inclusive,	na	nossa	próxima	edição	desta	revista,	
que	será	circulada	no	mês	de	Dezembro,	já	teremos	decidido	os	
governantes	do	nosso	estado	e	paıś	pelos	próximos	anos.	

	E,	por	falar	em	tempo,	�ica	claro	que	nosso	ano	está	chegando	ao	�im.	Agora	
teremos	 pela	 frente	 apenas	mais	 duas	 campanhas	 promocionais	 em	 nosso	
comércio,	uma	delas	a	de	Natal,	que	é	reconhecida	como	uma	das	maiores	e	
mais	importantes	da	região,	e	que	novamente	sorteará	um	carro	0	km.	

	Até	lá,	também	daremos	continuidade	às	nossas	ações	solidárias,	como	o	
3º	Arraiá	do	Lar,	que	podem	conferir	nesta	edição;	à	ampliação	de	benefıćios	
exclusivos,	voltados	aos	nossos	associados,	como	os	divulgados	nas	próximas	
páginas;	e	a	manutenção	de	serviços	especiais,	como	o	SRC,	que	auxiliam	não	só	
os	comerciantes,	como	também	toda	a	população	saltense.	E	teremos,	ainda,	
nosso	 já	 tradicional	 e	 tão	 esperado	 baile	 de	 aniversário,	 aberto	 a	 todos	 os	
interessados,	e	por	intermédio	do	qual	comemoraremos	54	anos	da	Associação	
Comercial	de	Salto.		

		Por	�im,	gostaria	de	salientar	também	que	esta	revista	foi	antecipada,	para	
que	fosse	distribuıd́a	até	o	dia	08	de	Setembro,	Dia	da	Padroeira	de	Salto.	Essa	
também	 foi	 uma	 forma	 de,	 independente	 da	 religião	 e	 crença	 de	 cada	 um,	
homenagearmos	a	nossa	cidade	e	a	nossa	tradição.	

Forte	abraço!	
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	 Conforme	 informado	na	 última	edição	desta	
revista,	a	ACIAS	oferece	dois	novos	e	importantes	
benefıćios	no	segundo	semestre	de	2018:	

	 •Emissão	de	certi�icados	digitais,	com	valores	
diferenciados	para	associados,	mediante	parceria	
formada	com	a	VBAM	Corretora	de	Seguros.	

	 •Novo	Plano	de	Saúde	da	ICOM	Seguros	Saúde,	
que	disponibiliza	condições	exclusivas	aos	associ-
ados	e	dependentes,	com	as	principais	segurado-
ras	do	mercado.		

	 E,	 para	 sanar	 todas	 as	 dúvidas	 e	 oferecer	
informações	completas	sobre	esse	plano,	a	ACIAS	
conta,	ainda,	com	a	presença	de	uma	consultora	da	
ICOM,	que	permanece	à	disposição	dos	interessa-
dos,	 em	 dias	 e	 horários	 predeterminados.	 Para	
saber	mais	 e	 agendar	 atendimento,	 basta	 entrar	
em	contato	pelo	telefone	(11)	4602-6767.

Treinamento
SCPC

	 No	inıćio	do	mês	de	Maio,	a	ACIAS	alterou	a	
ferramenta	 para	 consultas	 de	 pessoas	 fı́sicas,	
migrando	para	uma	nova	modalidade,	denomina-
da	ACERTA.	Logo	depois,	no	mês	de	Setembro,	a	
mudança	 também	 ocorreu	 para	 as	 consultas	 de	
pessoas	jurıd́icas,	que	passaram	a	ser	feitas	pelo	
DEFINE.	
	 Tais	 inovações	 foram	 determinadas	 com	 o	
intuito	de	oferecer	ainda	mais	segurança	e	simpli-
�icação	das	informações,	bem	como	modernização	
dos	sistemas	até	então	utilizados.	
	 Mediante	 isso,	a	Associação	ofereceu	treina-
mentos	aos	usuários,	para	sanar	dúvidas	e	apre-
sentar	 informações	 mais	 detalhadas	 sobre	 o	
assunto.	Um	desses	encontros	foi	realizado	no	mês	
de	Abril	e	o	outro	em	Agosto.	

Treinamento realizado em Abril, para novas consultas pessoas �sicas

Treinamento realizado em Agosto, para novas consultas pessoas jurídicas

Consultora ICOM



Serviço de Recuperação 
de Crédito é importante 
ferramenta para o 
comércio saltense

	 Por	 intermédio	de	um	departamento	
exclusivo,	a	Associação	Comercial	mantém	
à	disposição	dos	associados	o	Serviço	de	
Recuperação	 de	 Crédito	 (SRC),	 atuando	
como	uma	intermediadora	entre	devedo-
res	e	credores	do	comér-
cio	local.
	 Todo	 o	 trabalho	 é	
feito	 de	 forma	 sigilosa,	
com	o	intuito	de	auxiliar	
ambos	 os	 lados	 no	 pro-
cesso	de	cobrança,	mini-
mizando	assim	as	perdas	
decorrentes	dessa	ação.	
	 Além	 disso,	 com	 o	
SRC,	a	ACIAS	garante:
-*Con�idencialidade	 nas	
tratativas
-	*Facilidade	no	pagamento
-	*Diminuição	da	inadimplência
-	*Reabilitação	do	devedor
	 Vale	destacar,	ainda,	que	tal	serviço	é	
totalmente	 gratuito	 -	 sendo	 cobrado	
apenas	 o	 envio	 das	 correspondências	
necessárias	-	e	que	o	mesmo	é	realizado	de	

forma	passiva,	ou	seja,	quando	o	inadim-
plente	 se	 encaminha	 espontaneamente	
até	a	Associação,	munido	dos	documentos	
pessoais,	solicitando	apoio.
	 “A	 cada	 mês	 somos	 procurados	 por	

devedores	 e 	 credores	
interessados	em	resolver	o	
processo	de	cobrança.	Em	
J unho , 	 po r 	 exemp lo ,	
intermediamos	 cerca	 de	
350	 casos,	 enquanto	 em	
Julho	 foram	 quase	 500.	
Com	isso,	além	de	auxiliar-
mos 	 consumidores 	 e	
lojistas,	também	contribu-
ı́mos	 com	 a	 economia	
local,	pois	possibilitamos	a	
diminuição	 da	 inadim-

plência,	 conforme	 citado	 acima”,	 explica	
Regina,	 responsável	 pelo	 Departamento	
de	Recuperação	de	Crédito.

	

	“A	cada	mês	
somos	procurados	
por	devedores	e	

credores	interessados	
em	resolver	o	
processo	de	
cobrança...”

Resultad�

Os	interessados	em	saber	mais	
sobre	o	SRC	podem	ligar	para
	(11)	4602-6772	ou	6760



Campanh�

DIA DOS PAIS

Con�ira	quais	foram	os	sorteados:

•Francisca	das	Chagas	
(comprou	na	loja	Azul	Calçados):

Ganhou	um	vale-compras	de	R$	500,00

•Antonio	Elson	S.	Pereira	
(comprou	nas	Lojas	Vale	a	Pena):	

Ganhou	um	vale-compras	de	R$	500,00

•Angélica	A.	de	Jesus	
(comprou	nas	Lojas	Vale	a	Pena):	

Ganhou	um	vale-compras	de	R$	500,00

•Afra	Camila	R.	Batista	
(comprou	na	loja	Balão	Mágico	Brinquedos):	

Ganhou	um	vale-compras	de	R$	1.000,00

ma	das	Campanhas	Promocionais	mais	impor-Utantes	da	Associação	Comercial	–	a	do	Dia	dos	
Pais	–	aconteceu	no	perıódo	de	28	de	Julho	a	13	

de	Agosto.

	 Com	o	slogan	“Nosso	primeiro	super	herói”,	a	ação	
contou	com	o	importante	apoio	das	lojas	Balão	Mágico,	
Timax	 e	 FJF	 Materiais	 para	 Construção,	 e	 entregou	
prêmios	especiais	aos	consumidores	sorteados.

O	sorteio	�inal,	
realizado	em	15	
de	Agosto,	na	
própria	sede	da	
Associação,	con-
tou	com	a	presen-
ça	do	presidente	e	
de	diretores,	e	foi	
transmitido	ao	

vivo	pelo	
Facebook.

A	vendedora	Francine	Ap.	S.	Correa,	
da	loja	Balão	Mágico,	que	preencheu	

o	cupom	sorteado	de	mil	reais,	
também	ganhou	um	prêmio	

especial	de	R$	200,00



Fique atento, 
pois a maior 

Campanha do ano 
começa em breve!

de Prêmios da ACIAS
Natal

Que tal fechar o ano, 
levando para casa 
esse presentão?

Compre nas lojas participantes e concorra a um carro 0km

Campanh�

E mais... um prêmio especial de 

R$ 200,00 para a vendedora que 

preencher o cupom sorteado de mil reais

Lojista, garanta já sua participação!Lojista, garanta já sua participação!
Consumidor, prestigie o comércio Consumidor, prestigie o comércio 
saltense e concorra!saltense e concorra!

Lojista, garanta já sua participação!
Consumidor, prestigie o comércio 
saltense e concorra!

O sorteio acontecerá no dia 16/10O sorteio acontecerá no dia 16/10O sorteio acontecerá no dia 16/10





Participaçã�

Revista	Acias	-	9

	 O	presidente	da	ACIAS,	Sergio	Tome,	acompanhado	da	esposa	e	diretora	Margarete	Tome,	
prestigiou	o	coquetel	o�icial	de	inauguração	da	OPT	O� culos	Salto/Itu,	realizado	no	mês	de	Junho.
	 Na	oportunidade,	todos	os	convidados	conhecerem	diversas	opções	e	principais	novidades	
em	óculos,	além	do	espaço	fıśico	diferenciado	da	loja,	no	qual	o	cliente	transita	com	facilidade	e	
tem	autonomia	para	fazer	suas	escolhas,	já	que	os	produtos	estão	sempre	acessıv́eis.	
	 A	OPT	Salto	está	localizada	na	Rua	Nove	de	Julho,	119,	e	a	OPT	Itu	se	encontra	na	Rua	Floriano	
Peixoto,	756,	ambas	no	Centro	da	cidade.

	 Investimentos	contıńuos,	capacitações	permanentes,	muito	trabalho	e	uma	dose	caprichada	
de	otimismo!	Esses	são	alguns	dos	principais	ingredientes	para	um	negócio	de	sucesso.
	 E,	nesse	ano,	conforme	divulgado	nas	últimas	edições	desta	revista,	a	cidade	de	Salto	tem	
sido	escolhida	por	diversos	empreendimentos	que	estão	utilizando	esse	caminho	para	iniciar,	
inovar	ou	ampliar	as	atividades.
	 Para	cada	um	deles,	a	Associação	Comercial	 reforça,	desde	 já,	o	 seu	apoio,	parabeniza	e	
deseja	muitas	conquistas!

Inauguração da OPT Óculos

	 A	inauguração	da	nova	agência	Sicredi	Salto,	realizada	no	mês	de	Julho,	também	contou	com	
a	presença	do	presidente	Sergio	Tome	e	de	diversos	diretores	e	colaboradores	da	Associação.
	 Instituição	�inanceira	cooperativa,	com	1.500	agências	presentes	em	22	estados	brasileiros,	
o	 Sicredi	 tem	 se	destacado	 e	 expandido	 a	 atuação	por	 valorizar	 o	 relacionamento	 e	 oferecer	
soluções	�inanceiras	diferenciadas,	tendo	o	associado	como	dono	e	usuário	do	empreendimento.	
	 Na	nova	agência	saltense,	 localizada	na	Rua	Dr.	Barros	 Júnior,	pessoas	 fıśicas	e	 jurıd́icas	
contam	com	atendimento	exclusivo,	ambiente	 interno	amplo,	moderno	e	confortável,	além	de	
estacionamento	e	espaço	Café.

Nova agência Sicredi em Salto



Investiment�
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	 Percebendo	a	oportunidade	e	demanda	existente	em	nossa	
cidade,	 o	 já	 empresário	 Celso	 Baltazar	 Pinto	 resolveu	 investir	
mais	uma	vez	e	inaugurou,	no	�inal	de	2016,	um	salão	de	festas,	
denominado	Hollywood	Fest,	localizado	no	Bairro	Panorama.
	 Com	capacidade	para	600	pessoas,	o	espaço	possui	estrutu-
ra	completa,	com	mesas	e	cadeiras,	cantina	com	freezers,	cozinha	
e	 área	 de	 churrasqueira,	 além	 de	 banheiros	 adaptados,	 sendo	
ideal	 para	 eventos	 corporativos,	 casamentos,	 formaturas	 e	
aniversários,	por	exemplo.	
	 Para	Celso	e	sua	esposa	Suzana,	Salto	está	crescendo	e	se	

	 A	Cross	Life	Centro	Salto,	
localizada	na	Av.	Dom	Pedro	II,	
no	 Centro,	 é	 um	 dos	 mais	
novos	 empreendimentos	 da	
cidade.
	 Inaugurada	 no	 mês	 de	
Julho	de	2017,	a	academia	tem	
como	 diferencial	 a	 oferta	 de	
treinamentos	 funcionais	 de	
alta	intensidade,	cujo	objetivo	
é	 proporcionar	um	cotidiano	
mais	 saudável	 aos	 pratican-
tes.
	 Para	dar	inıćio	aos	negó-
cios,	os	proprietários	Camila	Silvério	e	Wellington	Higashi	
explicam	que	 um	grande	 investimento	 foi	 feito	 e	 que	 o	
retorno	 disso	 tudo	 é	 a	 possibilidade	 de	 mudar,	 para	
melhor,	a	vida	das	pessoas.	“Quando	abrimos	uma	empre-
sa,	é	necessário	investirmos	para	atendermos	bem	nossos	
clientes	e	oferecermos	a	eles	o	que	 temos	de	melhor.	A	
Cross	Life	Centro	Salto	vem	crescendo	bastante,	mudando	
para	melhor	a	vida	de	muita	gente,	e	então,	para	nós,	esse	é	

o	melhor	retorno”,	ressaltam.
	 Além	 disso,	 Wellington	 também	 salienta	 que	 a	
escolha	por	Salto	foi	feita	de	forma	planejada,	mediante	o	
grande	potencial	que	a	cidade	apresenta.	“Mesmo	a	Camila	
morando	em	Indaiatuba	na	 época,	 já	 tıńhamos	decidido	
que	abrirıámos	a	academia	em	Salto,	pois	acreditamos	que	
aqui	 tem	 um	 potencial	 enorme!	 Fazemos	 questão	 que	
nossos	fornecedores	também	sejam	locais	e	temos	certeza	
que	essa	foi	nossa	melhor	escolha!”,	conclui.

Cross Life 
Centro Salto

Hollywood Fest
desenvolvendo	a	cada	dia,	estando	preparada	para	empreendi-
mentos	como	esse.	Por	isso,	novos	investimentos	já	estão	sendo	
planejados	pelo	casal	e	a	expectativa	é	de	um	breve	retorno.	“O	
salão	ainda	é	novo,	mas	sabemos	que	os	investimentos	não	podem	
parar.	 Então,	 já	 temos	 planos	 de	melhorias	 em	 breve,	 como	 a	
instalação	de	ar	condicionado.	Com	tudo	isso,	as	solicitações	de	
locação	estão	crescendo	e	con�iamos	que	o	retorno	para	nossos	
investimentos	será	rápido.	Acreditamos	em	Salto	e	temos	certeza	
de	que	a	cidade	é	o	melhor	local	para	nossos	negócios”,	ressalta-
ram.		

Neste	espaço	exclusivo	a	ACIAS	prestigia	empresários	locais,	de	todos	os	tamanhos	e
segmentos,	que	investem	nos	negócios,	como	forma	de	incentivá-los	e	apoiá-los.
Con�ira	os	empreendimentos	selecionados	para	esta	edição!





Cooperaçã�
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3º ARRAIÁ DO LAR
	 A	união	faz	a	força....e	transforma	o	mundo....
	 Com	o	apoio	de	lojistas	e	o	trabalho	de	seus	colaboradores	
e	diretores,	a	Associação	Comercial	novamente	contribuiu	com	
a	realização	do	“Arraiá	do	Lar”,	que	aconteceu	no	mês	de	Julho.
	 A	 3ª	 edição	 do	 evento	 contou	 com	 diversas	 atrações	
tıṕicas,	como	comidas	e	bebidas	julinas,	apresentação	de	dança,	
muita	música	e	a	já	tradicional	roleta,	que	entregou	dezenas	de	
brindes	 doados	 pelos	 comerciantes	 locais,	 como	 roupas,	
brinquedos,	acessórios	para	decoração,	itens	de	cama,	mesa	e	
banho,	 eletrodomésticos,	 vale-compras,	 e	 até	 mesmo	 uma	
bicicleta.

	 Logo	após	o	Arraiá,	no	mês	de	Julho,	a	vice-presidente	da	
Associação,	 Schneyder	 Bonafé	 de	 Barros,	 acompanhada	 dos	
diretores	 Paulo	 Takeyama,	 Ricardo	 Leite	 de	 Barros,	 Clodite	
Rocha	Padovani	e	Osvaldo	Padovani,	bem	como	da	colaborada	
Ludmila	Souza,	esteve	no	Lar	Frederico	Ozanam	para	fazer	a	
entrega	 de	 780	 litros	 de	 leite	 adquiridos	 com	o	 dinheiro	 da	
roleta.	
	 Além	 disso,	 o	 público	 presente	 na	 Festa	 também	 doou	
cerca	de	140	litros	de	leite,	totalizando	então	mais	de	900	litros,	
que	serão	utilizados	em	prol	dos	idosos	do	Lar.	

Entrega de leite A	 ACIAS	 agradece	 imensamente	 todos	 os	 envolvidos	 com	 o	 Arraiá,	 em	 especial	 aos	
patrocinadores	que	doaram	lindas	prendas	para	a	barraca:	A	Fulanna,	AC	Jóias,	Advance,	
Aliança	 Contabilidade,	 Aloha,	 Atrativo	 Modas,	 Baby	 Mania,	 Bedroom	 Colchões,	
Bicicletaria	 Polo,	 Bookafé,	 Boreal,	 Cacauzinho,	 Carneiro,	 Casa	 das	 Linhas,	 Cia	
Presentinhos,	De	Barros	Imóveis,	Diplick,	Divana,	Donna	Senhorita,	Drogaria	Praça	XV,	
Editograf,	Enzo,	Fábio	Calçados,	Flox	Floricultura,	Giatti	Presente,	JPO	Papelaria,	Lima	
Modas,	Lindoka,	Livraria	Sagrada	Família,	Loja	Barco,	Loja	Campos,	Loja	 Jacke,	Loja	
Zinha,	 Lona	 e	 Baby's,	 Luna	 Rosa,	 MC	 Moda	 Masculina,	 Mila	 Perfumaria,	 MimoDon,	
Montreal	Magazine,	Morena	Calçados,	Nippon,	Ótica	Rio	Branco,	Ouro	e	Prata,	Padovani	
Store,	 Palácio	 dos	 Calçados,	 Papelaria	 Rui	 Barbosa,	 Pétalas,	 Pharma	 Nativa,	
Pharmaderma,	Portec,	Redu	Presentes,	RG	Sportswear,	RS	Estofados,	Sacaria	São	Jorge,	
Salto	Lar,	Schoba,	Scutieri,	Segredos	da	Moda,	Só	Modas,	Teleco	Sports,	Toninho	Calçados,	
Via	Griff



ANÚNCIOS DIRECIONADOS | AMPLA DISTRIBUIÇÃO

Atual diretoria da 
ACIAS completará 
segundo ano de
trabalho

A	 cada	 dois	 anos	 a	 Asso-
ciação	 Comercial	 realiza	
uma	 assembleia,	 com	 o	

intuito	de	eleger	os	membros	da	
Diretoria	Executiva	e	do	Conselho	
Consultivo	que	estarão	à	frente	da	
entidade,	de	forma	voluntária,	no	
próximo	perıódo.	
	 A	 atual	 gestão	 completará	
esse	 biênio	 no	 �inal	 de	 2018,	
tendo	 direito	 à	 reeleição	 pelo	
mesmo	 tempo,	 conforme	 deci-
dido	em	votação.	
	 Desde	o	 inıćio	do	mandato,	
os	atuais	dirigentes	da	ACIAS	tiveram	como	foco	os	propósi-
tos	apresentados	pelo	então	presidente,	Sergio	Tome,	em	sua	
posse	 o�icial:	maior	 união	 entre	 os	 lojistas,	manutenção	 e	
fortalecimento	 das	 parcerias	 existentes,	 sequência	 do	
importante	trabalho	já	realizado	e	apoio	à	economia	local...	
tudo	isso	em	prol	do	desenvolvimento	do	comércio	saltense.	
	 Con�ira	 a	 seguir	 os	 nomes	 dos	 atuais	 membros	 da	
Diretoria	Executiva	e	do	Conselho	Consultivo	da	ACIAS:
*	 Presidente:	 Sérgio	 Tome	 (Mila	 Perfumaria)	 e	 Vice-
presidente:	Schneyder	Bonafé	de	Barros	(Pharmaderma);	*	
Diretoria	Executiva:	1º	Secretário:	José	Eutásio	Alves	(Ideal	
Modas);	 2º	 Secretário:	 José	 Carlos	 Gentile	 (D´Gentile);	 1º	
Tesoureiro:	Clodite	Maria	Rocha	Padovani	(Clô	Calçados);	e	

2º	Tesoureiro:	Murilo	Grivol	(Tutti	Modas);	*	Diretores	sem	
pasta:	 Roseli	 Bernardete	 Deblassi	 (Loja	 Zinha),	 Wladimir	
Lara	(Portec)	e	Ricardo	Leite	de	Barros	(De	Barros	Negócios	
Imobiliários);	 *	 Conselho	 Consultivo:	 Adilson	 Arruda	
Sampaio	 (Adilson	Arruda	 Sampaio),	Margarete	 Ueta	 Tome	
(Niki	 Restaurante),	 Paulo	 Takeyama	 (Mundo	 Elétrico),	
Adriano	Gianotto	 (Depósito	 de	Bebidas	Gianotto),	Osvaldo	
Padovani	 (Papelaria	Padovani),	Antônio	Fernando	de	Lima	
(FJF	Materiais	de	Construção),	Fabio	Ribeiro	Santana	(Villa	
da	Barra)	e	Francisca	Neide	Ru�ino	Silva	 (FJF	Materiais	de	
Construção).

Posse	da	atual	diretoria,	no	início	de	2017

N�s� Equip�



	 Embora	 os	meios	 de	 pagamento	 tenham	 evoluıd́o	 bastante	 e	
parte	signi�icativa	das	transações	comerciais	seja	feita	por	cartões	de	
crédito,	 o	 crediário	 ainda	 existe	 e	 acaba	 sendo	 uma	 opção	 para	 o	
comerciante,	 e	 também	 para	 o	 consumidor,	 por	 diversos	 motivos.	
Então,	 importante	algumas	orientações	a	 �im	de	se	evitar	prejuıźos	
nessa	forma	de	contratação.

	 P:	 Veri�ica-se	 atualmente,	 principalmente	 em	 cidades	 do	
interior,	 um	 aumento	 na	 venda	 a	 crediário.	 Como	 o	 lojista	 deve	 se	
prevenir	para	evitar/minimizar	a	inadimplência,	já	que	é	uma	venda	
arriscada?

	 R:	Realmente	a	venda	a	crediário	é	bastante	arriscada.	O	que	se	
orienta	 é	 a	 utilização	 de	 cartões	 de	 crédito,	 em	 detrimento	 do	
crediário.	No	entanto,	sabe-se	que	na	realidade	do	comércio,	especial-
mente	no	interior	dos	Estados,	o	crediário	ainda	é	a	solução	principal	
para	um	aumento	das	vendas,	então	o	que	se	pode	sugerir	 é	que	o	
comerciante	 adote	 algumas	 estratégias	 a	 �im	 de	 minimizar	 os	
prejuıźos	com	um	eventual	não	pagamento.	São	elas,	por	exemplo:	a)	
Cobrar	 um	 valor	 signi�icativo	 de	 entrada,	 como	 50%	 do	 valor	 do	
produto/serviço;	b)	Oferecer	o	máximo	de	opções	de	pagamentos	na	
venda,	para	que	o	cliente	possa	optar	por	outras	formas	de	pagamento	
em	detrimento	do	crediário;	 c)	Deixar	claro	para	o	cliente	quais	as	
regras	 do	 crediário	 em	 sua	 loja,	 com	 um	 “de	 acordo”	 do	 cliente,	
preferencialmente	 por	 escrito;	 d)	 Exigir	 cópia	 do	 documento	 de	
identidade	com	foto,	comprovante	de	renda	e	demais	documentos	que	
entender	 necessário	 para	 o	 caso,	 arquivando	 a	 documentação;	 e)	
Autorizar	a	venda	somente	ao	titular	do	crediário;	f)	Limitar	o	número	
de	parcelas	em	até	cinco,	pois	estatıśticas	mostram	que	os	ıńdices	de	
inadimplência	costumam	ser	baixos	quando	o	número	de	prestações	é	
menor;	g)	Realizar	nova	venda	após	o	pagamento	da	totalidade	das	
parcelas	do	crediário	anterior;	h)	Acompanhar	de	perto	os	nıv́eis	de	
inadimplência	para	a	de�inição	de	critérios	para	a	abertura	de	novos	
crediários,	 levando-se	em	conta	o	número	de	clientes	em	atraso;	 i)	
Recorrer	aos	serviços	de	instituições	como	Serasa,	SPC	e	SCPC	para	
obter	informações	sobre	o	cliente;	j)	Investir	em	software	especı�́ico	
para	 análise	 de	 crédito,	 que	 cruza	 as	 informações	 dos	 serviços	 de	
proteção	 com	dados	 sobre	 o	 nıv́el	 de	 endividamento	 do	 cliente;	 k)	

Analisar	o	comprometimento	da	renda	do	cliente	com	o	crédito	a	ser	
concedido	em	crediário;	l)	Não	abrir	exceções,	uma	pessoa	cujo	nome	
esteja	negativado,	não	pode		comprar	a	prazo.

	 P:	 E	 para	 os	 consumidores?	 Existe	 alguma	 orientação	 para	
manter	um	bom	relacionamento	com	os	 lojistas	a	 �im	de	garantir	a	
efetivação	de	sua	compra?

	 R:	Manter	a	reputação	de	bom	pagador	e	as	 linhas	de	crédito	
sempre	 abertas	 e	 disponıv́eis,	 sem	 dúvida	 é	 o	 que	 pretende	 todo	
consumidor.	Então	as	dicas	são:	atualize	suas	informações	cadastrais	
nas	lojas	onde	possui	crediário;	melhore	cada	vez	mais	seu	per�il	como	
cliente;	�ique	tranquilo	quando	seu	crediário	estiver	sendo	reavaliado;	
coopere	com	o	setor	de	crediário	de	sua	loja	favorita;	controle	suas	
ações	e	reações	ao	exercer	seu	papel	como	consumidor;	comece	bem	
na	hora	de	construir	seu	histórico	�inanceiro.

Concluindo,	 a	melhor	 opção	 de	 parcelamento	 das	 vendas	 continua	
sendo	através	do	cartão	de	crédito.	Porém,	no	caso	do	comerciante	
optar	pela	abertura	de	crediário,	as	dicas	acima	podem	certamente	
minimizar	os	riscos.

Crediário: Orientações 
aos Comerciantes

comercial@aciasalto.com.br

Jurídic�



Orientaçã�

Comerciante, atenção com  
notas falsas no final do ano!
	 Com	a	proximidade	do	�inal	do	ano,	aumenta	a	preocupa-
ção	 dos	 comerciantes	 com	 as	 notas	 falsas.	 Pensando	 nisso,	 a	
ACIAS	divulga	abaixo	algumas	orientações	sobre	esse	assunto,	
divulgadas	pelo	Banco	Central.	Con�ira!
	 Em	caso	de	cédulas	suspeitas,	veri�ique	sempre	os	princi-
pais	elementos	de	segurança:
	 Marca-d'Água	(coloque	a	nota	contra	a	luz	e	veja	a	�igura	
do	animal	e	do	valor	da	nota),	Número	Escondido	(coloque	a	
nota	na	altura	dos	olhos,	na	posição	horizontal,	e	veja	o	valor	da	
nota	aparecer),	Fio	de	segurança	(um	�io	escuro	�ica	visıv́el,	nas	
notas	de	10,	20,	50	e	100,	próximo	ao	meio	da	cédula,	no	qual	
estão	escritos	o	valor	e	a	palavra	“reais”)	e	Alto-Relevo	 (pelo	
tato,	sinta	o	relevo	em	algumas	áreas	da	nota)

Como proceder caso receba uma cédula suspeita
	 Em	 terminal	 de	 autoatendimento	 ou	 caixa	 eletrônico:	
Dentro	de	uma	agência	bancária	e	durante	o	expediente,	dirija-se	até	o	
gerente	para	pedir	providências	de	pronta	substituição.	Da	mesma	
forma,	fora	da	agência	ou	expediente	bancário,	também	solicite	uma	
resolução	ao	gerente.	Se	não	obtiver	solução	satisfatória,	você	tem	o	
direito	 de	 procurar	 uma	 delegacia	 policial	 para	 registrar	 possıv́el	
ocorrência.
	 Numa	 transação	 diária:	 Após	 observar	 os	 elementos	 de	
segurança,	você	pode	recusar	a	cédula,	salientando	que	 é	 impor-

tante	 sempre	 recomendar	 ao	 entregador	 que	 procure	 uma	
agência	 bancária,	 para	 encaminhar	 a	 nota	 para	 análise	 do	 Banco	
Central.
	 Importante:	 As	 notas	 falsas	 não	 são	 trocadas	 pelo	 Banco	
Central	ou	pelo	Governo.	O	dinheiro	suspeito	pode	ser	apresentado	a	
uma	 agência	 bancária,	 que	 se	 encarregará	 de	 encaminhá-lo	 para	
análise	pelo	BC.	
	 A	falsi�icação	é	crime	previsto	pelo	artigo	289	do	Código	Penal,	
com	pena	prevista	de	3	a	12	anos	de	prisão.	

Crédito/Fonte: Banco Central do Brasil



Capacitaçã�

	 O	SEBRAE	SP,	por	meio	do	SEBRAE	AQUI	de	Salto	e	em	parceria	com	a	
Associação	Comercial,	ofereceu	aos	empreendedores	saltenses	uma	série	
de	formações,	algumas	delas	com	temas	gerais,	importantes	para	todos	os	
setores,	e	outras	direcionadas	a	pro�issionais	de	segmentos	especı�́icos.	
	 Con�ira	abaixo	algumas	dessas	realizações!

Nessa	capacitação	os	participantes	aprende-
ram	a	desmisti�icar	e	calcular	gastos,	margem	
de	lucro	e	ponto	de	equilıb́rio	operacional	do	
negócio,	 objetivando	 a	 correta	 formação	 de	
preços	de	produtos	e	serviços.

Oficina “Sei Formar Preço”

Crédito:	SEBRAE	AQUI	de	Salto

O	SEBRAE	AQUI	de	Salto	também	participa	do	
Programa	Setor	Segmento	do	SEBRAE	SP,	cujo	
principal	objetivo	é	auxiliar	os	pro�issionais	de	
áreas	especı�́icas	a	melhorem	a	gestão	empre-
sarial,	 aumentarem	 a	 competitividade	 e,	
assim,	garantirem	novos	negócios.
Por	 intermédio	desse	Programa,	 é	 realizado,	
na	 sede	 da	 ACIAS,	 cursos	 direcionados	 ao	
segmento	 “Vestuário,	 calçados	 e	 acessórios”,	
como	o	“Na	Medida:	Gestão	Financeira”.

Setor Segmento

Crédito:	SEBRAE	AQUI	de	Salto

Esse	Programa,	que	também	já	teve	inıćio	na	
sede	da	ACIAS,	é	composto	por	diversos	cursos	
gratuitos	para	quem	já	é	Microempreendedor	
Individual	ou	pretende	abrir	o	próprio	negó-
cio.	Além	de	auxiliar	os	participantes,	ofere-
cendo	conteúdos	sobre	controles	�inanceiros,	
aprimoramento	técnico	e	conceitos	básicos	de	
marketing,	 tal	 iniciativa	 também	 permite,	 a	
quem	 concluir	 os	 módulos,	 a	 solicitação	 de	
�inanciamento	a	juros	zero.	

Programa Supermei: 
Formação inicial em 
Manicure e Pedicure

Crédito:	SEBRAE	AQUI	de	Salto



Confira abaixo a agenda das 

próximas atividades já programadas

Dia 11/10

SEBRAE Móvel: 

Oficina “Formalização” – Gratuita

Das 9h às 12h, na ACIAS

Dia 30/10

Oficina “Marketing: Como criar 

uma página empresarial no Facebook” – R$ 70,00

Das 18h às 21h, na ACIAS

Inscrições podem ser feitas e informações podem ser obtidas nos e-mails

darlei.sebraeaquisalto@aciasalto.com.br

karen.sebraeaquisalto@aciasalto.com.br

ou telefone: 11 4602.6764 / WhatsApp 9 8701.0741

Após a Semana do Microempreendedor Individual (MEI), 

realizada pelo SEBRAE AQUI de Salto, no mês de Maio, vem aí....

Semana do Empreendedor 2018
De 15 a 19 de Outubro, das 9h às 17h

Muitas palestras.....muita capacitação....muito aprendizado!!

Não fique de fora! Confira a programação abaixo:

Manhã ( palestra ) – 09h30 às 11h

15/10 – Comportamento para a Inovação

16/10 – Empreendedorismo Feminino

17/10 – Planejamento e Ação

18/10 – Alavanque seu Negócio

19/10 – Presença Digital

Tarde (talk show) – 15h30 às 17h

15/10 – Beleza

16/10 – Alimentação 

17/10 – Artesanato

18/10 – Vestuário

19/10 – “A definir”

VEM AÍ



Event�
Calendário de Eventos 2018

Con�ira	abaixo	um	calendário	de	eventos	dos	próximos	meses,	que	abordarão	
temas	de	interesse	dos	empreendedores	de	diferentes	segmentos

Art	Mundi Beauty	Fair	

Feira	Internacional	de	Beleza	
De	08	a	11	de	Setembro

Expo	Center	Norte	–	São	Paulo/SP
www.beautyfair.com.br

Feitintas

FENALAW

11ª	Feira	da	Indústria	de	Tintas,	Vernizes	e	Produtos	Correlatos
De	12	a	15	de	Setembro

São	Paulo	Expo	Exhibition	&	Convention	Center
http://feitintas.com.br

Voltada	para	Escolas,	Faculdades,	Universidades,	Serviços	e	
Produtos	para	Educação
28	a	30	de	Setembro
Max	Shopping	Jundiaı́

http://www.feiradeeducacao.com.br

Equipotel	Design

37ª	Expo	Brasil	São	Paulo

BIJOIAS

Feira	de	hotelaria	e	gastronomia	
De	18	a	21	de	Setembro

São	Paulo	Expo	Exhibition	&	Convention	Center
http://www.equipotel.com.br/

De	16	a	18	de	Outubro
Expo	Center	Norte

http://www.expobrasilfeiras.com.br	

83ª	Feira	Internacional	de	Bijuterias,	Acessórios,	Joias	de	Prata	
e	Semijoias

De	06	a	07	de	Novembro	
Centro	de	Convenções	Frei	Caneca	–	São	Paulo/SP

http://www.bijoias.com.br

16ª	Feira	Mundial	de	Artesanato
De	07	a	16	de	Setembro	

Mendes	Convention	–	Santos/SP
www.artesanatodiretriz.com.br

15ª	Exposição	e	Congressos	para	o	Mercado	Jurıd́ico
De	24	a	26	de	Outubro

Centro	de	Convenções	Frei	Caneca	–	São	Paulo/SP
http://www.informagroup.com.br/fenalaw/pt	

8ª	Feira	Educando

Revista	Acias	-	18

Evento 
Especial

 Quer se divertir nos centros de lazer e férias – 
SESC – que oferecem estrutura completa para você e 
sua família?
 Por meio de uma parceria com esses locais, a 
Associação Comercial de Salto disponibiliza reservas 
para grupos interessados em visitar as cidades de 
Bertioga e Caldas Novas.
 Essa turminha abaixo, por exemplo, aproveitou 
o SESC Bertioga, entre os dias 20 e 24 de Agosto. 

O próximo pode �er você!

Os interessados devem falar com Regina, na
sede da ACIAS, ou entrar em contato pelo e-mail

src@aciasalto.com.br / Tel.: 11 4602.6767 

Crédito foto: Divulgação



Confira a relação de novos
ASSOCIADOS da ACIASALTO!

Baterias	Já
Rua	Marechal	Deodoro,	1.134

Vila	Nova	–	Salto/SP
(11)	4456-6474

CKS	Automação
Rua	Marli	Pereira	dos	Santos,	s/n	

Parque	América	-	Itu/SP
(11)	4025-2998

Arcanjo
Rua	Santana,	236
Centro	–	Itu/SP
(11)	2715-7727

Cross	Life	Centro	Salto
Avenida	Dom	Pedro	II,	1.421

Vila	Teixeira	-	Salto/SP

DH	Zati	Clínica	Médica
Rua	Acácio	Rodrigues	

de	Moraes,	473
Jardim	Saltense	-	Salto/SP

L.R.	Assistência	
Téc.	e	Rep.	Comercial
Rua	José	Galvão,	55
Centro	-	Salto/SP

Imunelife
Rua	Paula	Souza,	247

Centro	–	Itu/SP
(11)	4022-1100

Pastelaria	Gigio
Rua	Maestro	Tristão	

Mariano	da	Costa,	84	-	Vila	Nova
Itu/SP	-	(11)	2429-2382

Maghi	Empreendimentos
Av.	Jurista	Pontes	
de	Miranda,	21

Parque	Laguna	-	Salto/SP

Associad�

Perıódo:	Junho/18	a	Agosto/18
Condição	Meta	Consultoria
Rua	Costa	do	Mar�im,	401
Jardim	Planalto	–	Salto/SP

(19)	98109-6653

Lanchonete	Rei	da	Vila
Rua	Justino	Costa	Pinto,	85
Vila	Progresso	-	Salto/SP

(11)	4456-7485

Sleep	Colchões
Av.	Ario	Barnabé,	980

Jd.	Mor.	do	Sol	-	Indaiatuba/SP
(19)	3328-4066

ATENÇÃO ATENÇÃO 

ASSOCIADOS
ASSOCIADOSATENÇÃO 

ASSOCIADOS
PENSANDO NA SUA SAÚDE E BEM ESTAR,

A CROSS LIFE CENTRO SALTO OFERECE 

AOS ASSOCIADOS DA ACIAS E SEUS 

FUNCIONÁRIOS UM SUPER DESCONTO 

NA MENSALIDADE:

plano convencional

3x por semana r$ 79,90

5x na semana R$ 109,90

plano com desconto

5x na semana
r$ 79,90

AGENDE JÁ A SUA

AULA EXPERIMENTAL

GRATUITA!

Av. Dom Pedro II, 1421 - Centro / Salto / Tel.: (11) 9 7979.0781 / @crosslifecentrosaltoAv. Dom Pedro II, 1421 - Centro / Salto / Tel.: (11) 9 7979.0781 / @crosslifecentrosaltoAv. Dom Pedro II, 1421 - Centro / Salto / Tel.: (11) 9 7979.0781 / @crosslifecentrosalto

TORNE-SE UM ASSOCIADO
ENTRE EM CONTATO CONOSCO
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