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A recuperação começa 
e traz mais ânimo... 
Mas é preciso estar 
preparado.



Palavra do Presidente 
A nossa Associação é formada por uma diretoria que se dedica 
incansavelmente e de forma totalmente voluntária, a defender os 
interesses de todos aqueles que representam. São pessoas que também 
batalham diariamente a frente dos seus negócios, que também sentem 
todas as dores e que, mesmo tendo suas dificuldades, abraçam as 
dificuldades dos demais. 
Temos limites sim... Tanto de atuação, como de força. Mas sempre 
fazemos e seguimos até ou além do possível. 
Por que iniciei esse Editorial falando isso? Porque quero aqui agradecer e 
ressaltar o trabalho de cada um que faz parte da nossa Associação, e 
deixar evidente aos nossos associados que estamos batalhando 
diariamente e também sen�ndo diariamente as mesmas dores e 
dificuldades de todos vocês. 
Mediante tudo o que já foi feito, alcançamos importantes resultados. O 
nosso shopping virtual, disponível a todos os lojistas, é uma grande 
conquista, e que só foi possível graças a força do grupo que 
representamos. Essa é uma ferramenta importan�ssima, e que pode se 
tornar nosso grande diferencial de atuação e até mesmo um caminho de 
sobrevivência. Por isso, é fundamental que todos par�cipem! 
Graças a nossa parceria e trabalho junto ao Poder Público também foi criado o Programa Compra Local, que permite 
a oferta de produtos e serviços pelos lojistas saltenses à Prefeitura Municipal – uma solicitação an�ga do nosso setor 
e que, ao contar com grande par�cipação, tenho certeza que se mostrará como uma importante ferramenta de 
fortalecimento, não somente do comércio saltense, mas da nossa cidade. 
Ou seja, cada um de nós precisar fazer a sua parte para que possamos não medir forças, mas somar forças. 
Agradecemos a todos que confiam em nosso trabalho e seguimos de mãos estendidas.
Grande abraço!

Wladimir Lara
Presidente
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Wladimir Lara
Presidente

A recuperação começa e traz mais ânimo... Mas é preciso estar 
preparado.
Uma das datas mais esperadas pelo comércio brasileiro – o Dia das Mães, comemorado no úl�mo dia 
09 de maio, marcou, sem dúvidas, um dos momentos de maior o�mismo para os comerciantes nesse 
ano, e uma ocasião de recuperação também para os consumidores, que voltaram às compras e 
experimentaram a sensação de estarmos mais próximos da normalidade. 
Mesmo que os índices apontem que o presente escolhido nesse ano foi mais barato e que a situação 
ainda é delicada, eles também demonstram que o Dia das Mães foi, talvez, a primeira data 
comemora�va desde o início da pandemia em que as vendas começaram a se recuperar. “Foi um 
crescimento fraco, mas já representou uma corcova nos resultados do varejo”, disse o economista da 
Serasa Experian, Luiz Rabi. 
Um levantamento feito pela CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) e pelo SPC (Brasil 
Serviço de Proteção ao Crédito), por exemplo, também mostrou que 77% dos consumidores foram às 
compras nesse ano, número acima dos 68% registrados em 2020, e que o Dia das Mães - segunda data 
mais importante em vendas, atrás apenas do Natal— movimentou R$ 24,3 bilhões em 2021, 
significando um aumento de 19,7% em relação ao ano passado.

Comerciante, �ique atento!
Com mais tempo em casa, muitas mamães aproveitaram as habilidades para colocar a mão na massa. 
Para as próximas datas comemora�vas, essa tendência pode se repe�r. Então, é importante ficar 
atento e apostar em ferramentas básicas e insumos para trabalhos manuais, como artesanato, 
culinária e decoração de ambientes. 
As vendas pela internet também foram novamente o carro-chefe do varejo. De acordo com os dados 
da Compre&Confie, as compras para o Dia das Mães feitas pelo e-commerce apresentaram um 
aumento superior a 116%. Os lojistas, então, não podem esquecer dessa nova realidade, e devem 
concentrar parte das vendas pensando no público que será atendido por canais digitais. Importante, 
ainda, estar por dentro sobre novas formas de pagamento, como o Pix (veja matéria na pg 08), 
facilitando e agilizando transações. 
Por fim, em um momento tão delicado quanto o que passamos, a família nunca esteve tão em 
destaque. Mesmo distantes, os familiares podem se presentear, trocar demonstrações de carinho e 
afeto. Pensando nisso, fazer campanhas comemora�vas ainda representa uma ó�ma inicia�va

  Crédito/Fonte: Serasa, FDR, Fecomércio.





Nome fantasia: Ó�ca Salto

A cada edição, a Associação apresenta uma lista com os nomes de 
associados, cujos empreendimentos aniversariam no mês em 
questão. A inicia�va tem o obje�vo de parabenizar, divulgar e 
também agradecer cada um deles, pela parceria de sempre. Além 
disso, em cada revista, a Associação também sorteia um desses 
nomes para aparecer em destaque.
Conforme já divulgado, a sorteada desta edição é ÓTICA SALTO!
Conheça mais sobre a loja!

Desde quando está instalada em 
Salto: Há vinte anos, desde 2001
Endereços: 
Centro
Loja 2: Avenida José Maria Marques 
de Oliveira, 489 – Vila Norma

Telefone e WhatsApp: 
Loja Centro: (11) 4028-5326
Loja Bairro: (11) 4602-1461

Redes Sociais: 
Facebook: Ót Salto
Instagram: o�casalto

Principais produtos/ serviços que 
oferecem: Lentes e 
armações, de marca própria

Quais públicos atendem: Todos os 
públicos, do infan�l 
ao adulto. 



Os demais empreendimentos que aniversariam no mes de Maio são:

ABTEC CURSOS PROFISSIONALIZANTES 19/05/2017
AUTO ELETRICA MACAPE 08/05/1974
AUTO ESCOLA ESTRELAS 03/05/2004
BAZAR E ARMARINHOS TRES B 27/05/1994
COMERCIAL DE PARAFUSOS SALTEN 10/05/1977
DIMAS MULLER 07/05/1990
DIPLOMATA ESCOLA TECNICA 26/05/2000
DROGA ZITO 13/05/1997
FM 90 12/05/1977
GALPRO COM. DE PRODUTOS QUIMICOS LT 26/05/2015
GRAFICA MIL 23/05/2019
HELEN NEVES IMAGEM E ESTILO 07/05/2018
JORNAL TAPERA 15/05/1969
KR COMUNICACAO INTEGRADA 02/05/2005
LOJA BRILHANTE 05/05/2006
LOJA E BAZAR DOM QUIXOTE 23/05/1997
MADEIREIRA SALTENSE 18/05/1994
MEX 27/05/1999
MICROPRO QUALIFICACAO 12/05/2014
MILLENIUM MODAS E ACESSORIOS 28/05/2013
MONDO DEI BAMBINI 09/05/2019
MULTI PONTO 25/05/2009
NIKI RESTAURANTE 11/05/2001
OPTICA ANA PORTO 02/05/2014
OTICA SALTO 11/05/2005
PALHOCA PROJETOS 31/05/1996
PHARMADERMA 25/05/2001
PROK ORGANIZACAO CONTABIL LTDA 07/05/1998
QUALITY PAPER PAPEIS E SUPRIMENTOS 26/05/2009
RALLY AUTO CENTER 30/05/2014
RDZ USINAGEM 20/05/1987
SOLIVACC IND E COM DE EQUIP DE SANE 29/05/2019
SUPERMERCADO K-VALLI 14/05/2007
TAISA 12/05/1982
TEU IMOVEL 02/05/2011
TRANSOM AUDIO E MUSICA 29/05/1989





Comerciante, você já está usando o PIX?
Uma nova forma de vendas e compras lançado há alguns meses pelo Banco Central, o Pix já se tornou 
um dos meios de pagamento mais utilizados em todo o Brasil, inclusive pelos consumidores, no ato das 
compras. 
Uma pesquisa feita por órgãos �inanceiros apontou que quase 75% dos brasileiros já estão utilizando o 
novo sistema de pagamento instantâneo pelo smartphone. Da mesma forma, outro levantamento 
aponta que o Pix foi o assunto mais citado nas postagens e pesquisas comerciais sobre o Dia das Mães 
nesse ano, por exemplo. Um dos motivos para isso, é que, a pandemia di�icultou as vendas presenciais e 
levou os consumidores a pesquisarem sobre compras online, a forma de pagamento mais procurada e 
escolhida foi o Pix.
Mas o que é o PIX?
Hoje as transferências entre contas de diferentes ins�tuições são feitas por meio de Teds e Docs, que 
podem levar dias e custam caro, já que alguns bancos chegam a cobrar mais de R$ 20. 
O Pix, então, veio como um novo meio para essas transações, de forma rápida e instantânea, permi�ndo 
também a realização de pagamentos. Com ele, as operações são concluídas em segundos e a qualquer 
horário e dia, inclusive finais de semana. Portanto, não é exagero dizer que o Pix facilita, agiliza e permite 
economia ao usuário. 
Vale ressaltar ainda que para enviar ou receber um Pix não é necessário fazer nenhum cadastro ou baixar 
um aplica�vo, o que pode causar insegurança. Basta apenas u�lizar diretamente o aplica�vo da ins�tuição 
bancária.
Créditos/Fontes: Olhar Digital



ESPAÇO JURÍDICO

Um dos benefícios oferecidos pela Associação Comercial de Salto é a assessoria 
jurídica, fundamental para direcionar, orientar e auxiliar os empresários, princi-
palmente em momentos difíceis e inesperados, como o qual passamos. 
Por isso a REVISTA DA ACIAS traz, a cada edição, um artigo importante para o 
mundo dos negócios. Confira o tema desse mês!

Crises Macro Econômica – Incidência da utilização da Recuperação Judicial 
e Extra Judicial, com auxílio da Mediação  
 

 Em todos os momentos históricos da macro economia mundial, os recessos econômicos convergem com 
as “bancarrota” das empresas, como exemplos da história recente temos a crise imobiliária dos Estados 
Unidos, em 2008, que desaguou em uma crise econômica em nosso país no ano de 2009, em seguida 
temos um grande recesso da economia nos anos de 2014 à 2016, e na presente data, vivemos uma crise 
sem precedentes por conta da pandemia que assola o planeta Terra.
Em todos estes momentos as empresas costumam enfrentar momentos de austeridade, que por conse-
guinte em muitos casos deságuam no encerramento das a�vidades das empresas e comércios.
Importante a  todas empresas de forma irrestrita, a existência das ferramentas judiciais para superar 
estes momentos tão di�ceis de recessão, que estão descritos nas leis 11.101 de 2005 e na recente lei 
14.112 de dezembro de 2020.
Ordenamento jurídico que estabelece as condições que os empresários e comerciantes podem superar 
estes momentos di�ceis.
Pontos importantes a serem destacados, dizem respeito a recuperação judicial e extra judicial, que mini-
mamente devolvem ao empresariado 180 (cento e oitenta dias), para se restabelecer financeiramente e 
apresentar seu plano de recuperação, suspendendo neste período, todo e qualquer ato de constrição 
judicial, como bloqueio de conta corrente, inclusive das ações que a pessoa �sica dos empresários, se 
figurem como devedor solidário.
Ressaltando uma ferramenta pouco usual e muito eficaz é a recuperação extra judicial, que em conjunto 
com a ferramenta da mediação, pode trazer resultados significantes para o empresário que passa por 
este duro momento de recessão.
Uma informação relevante para a adoção desta ferramenta, que o passivo da empresa ou do comércio, 
no caso de recuperação judicial, não pode ser inferior a 40 (quarenta salários-mínimos), nos dias atuais 
R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais).
Vale ressaltar que o procedimento da Recuperação Judicial e Extra Judicial, é a ferramenta mais profissio-
nal e lícita a ser u�lizada neste momento de austeridade econômica, dando assim margem e condições 
para a superação da crise e manutenção da fonte produtora, promovendo a função social e a manuten-
ção dos empregos.

Autoria: Dr. Fernando Aparecido Santos  
 



É pic...
É pic...

Aniversariantes ACIAS Em cada edição a ACIAS divulga e parabeniza
os integrantes de sua equipe, que aniversariam

Maiono respec o mês. Em quem apaga as velinhas é....

Colaboradora: 
Júlia Braz
Dia 07/05

Diretora: 
Renata Oliveira

Dia 12/05

Assessora 
jurídica: Dra. 
Regina Veloso

Dia 17/05

Diretora: 
Luciana 

Guscikem
Dia 19/05

Boas Vindas!

Sugestão de Leitura

Acompanhe ao lado a relação dos novos asso-
ciados ACIAS, que a par�r de agora, além de 
serem representados por uma en�dade forte, 
séria e comprome�da, também terão direto a 
todos os bene�cios oferecidos pela mesma, 
como orientações profissionais, par�cipação 
especial em campanhas periódicas, convênios 
exclusivos, parcerias para aquisição de produ-
tos e serviços com condições diferenciadas, 
dentre outros.

Livro: Mentes Brilhantes
Autor: Alberto Dell’Isola

Assunto: O segredo do sucesso pode ser resumido em ser cria�vo. Por isso, 
neste livro, o leitor entrará em contato com técnicas profissionais para 
desenvolver toda a capacidade do cérebro e impressionar a todos com as 
novas ideias que poderá apresentar. Dentre os temas abordados estão 
mente cria�va, como eliminar bloqueios e rejeição, como impressionar, etc. 

Ideal Odontologia
Av. José Maria Marques de Oliveira , 860 – Sala 04
Jardim Alvorada
Salto/SP

Athos
Avenida Getúlio Vargas, 120 – Loja 02
Jardim Elizabeth
Salto/SP

LK Moda Social Masculina
Rua Rio Branco, 760
Centro 
Salto/SP




