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 Queridos leitores...
 Sei que estamos vivendo um momento muito par�cular, muito desafiador 
e de muitas mudanças para todos nós, em todos os sen�dos. 
 Acredito que tudo o que nos ocorre, seja em âmbito par�cular ou geral, 
nos traz um aprendizado e uma oportunidade de crescimento.....e nós, enquanto 
seres humanos, temos essa oportunidade a cada dia.
 Sei também que, como brasileiros, estamos sempre receosos com as altas 
e baixas do nosso país, sempre tenebrosos com o que pode ocorrer.
 Por isso, toda essa situação séria da pandemia de Coronavírus, pela qual 
passamos, nos afeta diretamente, de formas posi�vas e nega�vas, e alguns 
setores, a princípio, de forma muito intensa que outros. 
 Para nosso comércio é importante estarmos muito atentos e, aproveito, 
então, para colocar abaixo, parte do nosso posicionamento oficial, feito em 
parceria com nossa assessora jurídica, Regina Celia de Souza Veloso.
 “No que se refere à queda  efe�va  das vendas ou possibilidade de 
desemprego a Associação Comercial parte do princípio que devemos contar com a solidariedade de todos diante de uma 
crise mundial,  pois todos estamos na mesma situação, seja o setor de transporte, hoteleiro, não há como escapar. 
Temos de ser fortes.  
 Sugerimos que os lojistas aproveitem esse período para organizar a casa e fazer melhorias internas, se 
preparando assim para receber o consumidor, que, com certeza, voltará às compras depois da quarentena.
  Esse é um momento único na História moderna, na era da globalização. Então, não há como fazer projeções. 
Devemos evitar o pânico, sermos solidários em todos os sen�dos, e seguir as recomendações do Ministério da Saúde, 
adotando medidas de precaução para proteger funcionários e clientes.

Francisca Neide Rufino Silva de Lima

http://www.facebook.com/acias.salto/
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Qual	alimento	ideal	para	sobreviver
numa	ilha	deserta?

Periodicamente a ACIAS traz edições especiais, intercaladas 

com as publicações mensais, que abordam setores 

específicos do nosso comércio. Nesta revista falamos sobre 

alimentação – um setor que, mesmo sofrendo com crises e 

pandemias, pelas quais passamos, cada vez mais se mostra 

essencial a todos nós!

Acompanhe!!

O vínculo entre homem e alimento se tornou ainda mais forte 

com a descoberta do fogo, que nos permi�u adicionar sabores e 

texturas às comidas. Logo depois vieram novos conhecimentos sobre 

plan�o de grãos, hortaliças e frutas e, assim, de passo em passo, a 

culinária foi se formando, intercalada à cultura de cada região.

Atualmente já podemos dizer que se alimentar não é simplesmente “matar 

a fome”, mas também cuidar da alma, já que, ao comermos, experimentamos 

sensações que nos deixam mais felizes.

No Brasil, hoje, o mercado de alimentos e bebidas se configura como um dos maiores representantes da economia, 

contribuindo com aproximadamente 15% dos empregos formais, e sendo indispensável em todas as situações, já que, 

como reforça a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), ao faltar alimentos, a saúde das pessoas é 

diretamente afetada, assim como a própria harmonia social. 

A questão par�u do psicólogo Paul Rozin. Que alimento (além da água) você levaria 

para uma ilha deserta, se �vesse que passar um ano por lá? As opções são: milho, 

brotos de alfafa, cachorros-quentes, espinafre, pêssegos, bananas ou chocolate ao 

leite. A maioria das pessoas ficaria com os itens mais saudáveis, sem nem pensar 

duas vezes. O curioso aqui, é que as melhores escolhas são exatamente aquelas 

menos saudáveis, por causa das gorduras e carboidratos. Isso mostra a nossa 

tendência a categorizar os alimentos de maneira automá�ca, e acreditar que a 

gordura é veneno, quando, na verdade, ela é indispensável para nossa 

sobrevivência. O problema, na verdade, está no �po de gordura que você 

consome.CNA), ao faltar alimentos, a saúde das pessoas é diretamente afetada, 

assim como a própria harmonia social. 

Crédito fotos: KR Comunicação

CURIOSIDADE
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NIKI	RESTAURANTE

Fundado em Itu pelo descendente de japoneses 

Chinki Tome e sua esposa, o Niki Restaurante já 

possui quase 40 anos de trajetória. Tudo 

começou com a produção de salgados caseiros e 

lanches, na cidade vizinha, sendo o pioneiro na 

venda das famosas coxinhas de batata e 

empadas de massa podre. 

Além de um ambiente familiar, alto astral, 

simples e ao mesmo tempo aconchegante, o 

restaurante, localizado atualmente no Centro de 

Salto, possui como principal diferencial a oferta 

de uma refeição variada, caseira e saborosa, em 

modo self servisse por quilo saudável, sem 

adição de conservantes. Por isso, sua clientela é 

muito variada e formada por todos aqueles que 

buscam pra�cidade, sem abrir mão da qualidade 

de vida.

End.: Rua Monsenhor Couto, 433 – Centro - Salto

Tel./ WhatsApp: (11) 4021-4936 / 96913-4014

E-mail: nikirestaurante@gmail.com

Atendimento: Segunda a Sábado, das 11h às 15h

Curiosidade
Mais do que a apresentação, a cor do prato pode interferir 
no que comemos: os coloridos fazem as pessoas 
comerem menos e os brancos e monocromá�cos fazem 
comer mais.

Crédito fotos: KR Comunicação
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SCALLET

Quando falamos de tradição em Salto, com certeza um dos 

locais que nos vem à mente é o Restaurante Scallet, que já faz 

parte da história do município e está localizado no mesmo 

endereço que há 52 anos, quando foi inaugurado em 1967.

De lá para cá o espaço foi passando por várias mudanças 

estruturais e visuais, mas sempre manteve a qualidade dos 

serviços, tanto dos produtos como do atendimento.

Atualmente, no piso inferior do seu edi�cio, o Scallet oferece 

almoço com buffet por quilo, inúmeras opções de pratos à la 

carte, sendo os preferidos o filé à parmegiana e as tradicionais 

empadas fritas, além das deliciosas pizzas. Também conta com 

música ao vivo todas as noites e serviço de delivery no almoço e 

jantar.  Já no piso superior, conta com um bonito e espaçoso 

salão para festas e eventos, com buffet completo, o qual 

também é disponibilizado para toda região.

End.: R. Nove de Julho, 752 – esquina com R.

Quin�no Bocaiúva

Tel./WhatsApp: (11) 4602 – 3266 / 4029-2433 / 98978-7585

E-mail: buffet@scallet.com.br

Atendimento: Segunda a segunda, das 9h à meia-noite

Curiosidade
A verdade sobre o café é que eles não são grãos, e sim um 
fruto carnudo, ou bagas. O correto é dizer “bagas de café”, 
em vez de “grãos de café”. Ou seja, quando você toma uma 
xícara de café, pode dizer que está bebendo suco de um 
fruto.

Crédito fotos: Divulgação

ATENÇÃO: Durante o período de pandemia do coronavírus, o Scallet está mantendo seu atendimento apenas por 

DELIVERY, no telefone e WhatsApp descritos acima e também pelo IFood, nos seguintes horários: das 11h às 

14h30min e das 18h às 21h30min
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Q	BOLO
Cheirinho de bolo caseiro sempre traz boas lembranças 

né? A Q Bolo é uma loja especializada nesse produto, 

com mais de 60 sabores, dentre os tradicionais, como de 

fubá, por exemplo; os especiais, com muito recheio e 

cobertura; e os namoradinhos, que lembram uma 

tor�nha, mas são feitos com massa de bolo. E, para 

pessoas com restrições alimentares, o local oferece uma 

linha toda especial, chamada de “bem estar”, com 

opções zero açúcar, sem glúten e sem lactose, integrais e 

funcionais. Ah, e também tem os bolos salgados!

Além dessa qualidade e variedade, a Q Bolo mantém, 

ainda, uma série de outros diferenciais muito 

importantes!

Os ingredientes u�lizados são selecionados, sem 

conservantes e aroma�zantes; o cardápio oferece 

novidades periódicas, com sugestões dadas pelos 

próprios clientes, e cujas receitas são testadas e aprovadas, sem jamais perder a essência; o sabor é sempre autên�co e fiel ao 

que o cliente quer provar; o preço é acessível e justo, em relação a outros estabelecimentos do mesmo setor; e a empresa 

também conta com um sistema delivery para as cidades de Salto, Itu e Indaiatuba, com entregas rápidas, solicitas pelo telefone, 

WhatsApp ou Ifood.

End.: Av. José Maria Marques de Oliveira, 392 – V. Norma - Salto

Tel./ WhatsApp: (11) 2840-0872 / 93032-0642

Atendimento: Segunda a Sexta, das 7h30min às 18h30min;

aos Sábados, das 7h30min às 17h; e aos Domingos, das 9h às 13h

Curiosidade
De acordo com a ciência, nosso paladar começa a ser 
es�mulado quando ainda estamos na barriga das nossas 
mães e compar�lhamos com ela, por meio do cordão 
umbilical, os hábitos alimentares.

Crédito fotos: KR Comunicação

Durante o período de pandemia do coronavírus, a Q Bolo

está mantendo seu atendimento apenas por DELIVERY,
no telefone e WhatsApp descritos abaixo e também pelo Ifood.


