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 Não...nunca mais seremos os mesmos. Escrevendo esse Editorial fico muito, 

muito emocionada em refle�r sobre essa frase.

 O momento pelo qual passamos, com certeza, nos transformará, quer seja 

como profissionais, gestores....quer seja como seres humanos. 

 Estamos, todos, cada um a seu modo, passando por inúmeras dificuldades 

nesse período. E também estamos, cada um a seu modo, encontrando formas de nos 

reinventar, de nos transformar, de sobreviver. Talvez, as duas coisas mais 

importantes de tudo isso sejam o nosso fortalecimento e a nossa solidariedade. 

Sim..porque, ao atravessarmos tudo isso, tenho plena convicção que sairemos 

muito mais fortes lá na frente, e com muitas lições que levaremos para sempre ao 

gerir nosso negócio. E também tenho certeza que sairemos muito mais solidários. 

Não é mais possível olhar somente para si! As principais inicia�vas estão aparecendo 

justamente pela união....justamente quando damos as mãos. 

 Em nossa Associação estamos a todo momento de braços abertos para recebê-los...para orientá-los....para auxiliá-

los. Mas também com punhos de ferro para representá-los, como fazemos em toda essa trajetória....e assim precisamos 

con�nuar....fortes, mas entrelaçados. 

 Sairemos dessa...uns mais machucados que os outros. Mas, espero, que cada um ajudando o próximo a limpar sua 

ferida. 

 Um grande abraço!

 O Rotary Club de Salto fez a distribuição de 1.760 máscaras 

no bairro Jd. Marília e em postos de saúde de outros 04 diferentes 

bairros de Salto. Além disso, a ação também foi expandida para 

outras cidades. Quem quiser, pode contribuir por meio de doações 

feitas diretamente na conta do Rotary Club de Salto: Banco Itaú – 

Agência 8162 – CC 08283-1 (CNPJ 45.479.789/0001-43). Para 

contribuições de materiais e ajuda voluntária, é necessário fazer 

contato pelas mídias sociais do Rotary, no Instagram ou Facebook.

Crédito foto: Divulgação

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




DIA	DA	MULHER

Encontro	especial	em	homenagem	às	mulheres	
 Iniciado com um delicioso café da manhã e troca de cartões, o 

encontro realizado pela ACIAS, em homenagem ao Dia Internacional da 

Mulher, foi composto por diferentes momentos especiais. 

 O primeiro deles foi a recepção carinhosa, feita com uma rosa e um 

chocolate, a todas que chegavam ao espaço. Na sequência, a presidente 

Francisca Neide R. S. Lima e a vice-presidente Clodite Rocha Padovani deram 

as boas-vindas, e a representante da Valec Renault - uma das patrocinadoras 

oficiais do evento, Isabela Rodrigues, explicou como funciona a aquisição de 

veículos por pessoas com deficiência (PCD).

 Após esse primeiro momento, a presidente da Coopera�va Sicredi Nossa Terra PR/SP, Maura Carrara, assumiu a 

palavra para contar sua trajetória pessoal e profissional, enfa�zando todas as dificuldades, mas também toda a 

perseverança que a fez romper barreiras e conquistar seu espaço. E, logo depois, a consultora Lucélia Asevedo falou sobre 

imagem pessoal, explicando os diferentes es�los e dando dicas de vestuário 

e comportamentos.

 O evento contou, ainda, com a presença e parabenização feita pela secretária do Desenvolvimento Econômico, 

Trabalho e Turismo de Salto, Anita de Moraes Leis, e com o sorteio e distribuição de brindes.

Crédito fotos: KR Comunicação
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DIA	DA	MULHER

 Além da presidente e da vice-presidente da ACIAS, citadas acima, a assessora jurídica, Regina Celia de Souza 

Veloso, diversas diretoras e colaboradoras da Associação também pres�giaram o encontro, às quais a ACIAS muito 

agradece!

Fale conosco!
(11) 4028-4118
(11) 98551-3500

Sua empresa tem uma
trajetória para ser

contada?

Memória
Empresarial

contato@krcomunicacao.com.br
www.krcomunicacao.com.br

Não deixe isso se
perder no tempo...

Crédito fotos: KR Comunicação

Para ver todas as fotos do evento, acesse o facebook
da ACIAS, no endereço www.facebook.com/acias.salto



Representantes	da	ACIAS	marcam	presença	em
importante	evento	sobre	Saneamento

Crédito fotos: KR Comunicação

 A presidente da ACIAS, Francisca Neide R. S. Lima, acompanhada da assessora jurídica, Regina Celia de Souza 

Veloso, marcaram presença em um importante evento realizado pela Associação Nacional dos Serviços Municipais de 

Saneamento (Assemae), em parceria com a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Itu, Indaiatuba e 

Salto, cujo presidente dessa úl�ma, Paulo Takeyama, também ocupa o cargo de diretor da Associação Comercial de Salto. 

 O encontro, que aconteceu no Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio (CEUNSP), em Salto, no mês de 

Março, debateu o tema “Saneamento Ambiental”, por meio de diversas palestras, apresentações e debates promovidos ao 

longo de três dias, e na fala de especialistas e autoridades da área, como por exemplo, o Diretor da Associação Brasileira dos 

Advogados Ambientalistas (ABAA), Antonio Fernando Pinheiro Pedro, o Diretor de Engenharia e Qualidade Ambiental da 

Companhia Ambiental do Estado de SP (CETESB), Carlos Roberto dos Santos, e 

o Presidente da Associação Global de Desenvolvimento Sustentado, Nelson 

Reis Claudino Pedroso, dentre muitos outros.



ESPECIAL

De	mãos	dadas	para	enfrentarmos	o	Coronavírus	

 Sabemos e sen�mos na pele o quanto toda essa situação é di�cil e de que forma está afetando diretamente a todos nós! 

 Por isso, queremos ressaltar novamente que nossa en�dade permanece à total disposição de todos os comerciantes 

saltenses, associados ou não, para, juntos, seguirmos em frente e vencermos esse desafio. 

Acompanhe abaixo algumas importantes inicia�vas já realizadas!

*Reuniões constantes 

Desde o início do isolamento, a ACIAS realizou encontros  virtuais e presenciais permanentes, tanto com o Poder Execu�vo, 

quanto com representantes do comércio local, a fim de enviar solicitações, sanar dúvidas, trocar ideias e planejar ações. 

*O�cio à Prefeitura

Mediante as reuniões constantes, citadas acima, e por solicitação da Prefeitura Municipal, a ACIAS entregou um o�cio com 

diversas ações voltadas à possível e grada�va retomada do comércio saltense. A entrega foi feita pessoalmente ao chefe de 

Gabinete da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Eron Zotelli Coelho, na manhã do dia 22 de 

Abril, e contou com a presença da presidente da Associação, Francisca Neide R. S. Lima, dos diretores Murilo Grivol, Ricardo 

Leite de Barros e Schneyder Bonafé de Barros, da assessora jurídica Regina Celia S. Veloso, e dos também comerciantes 

Aparecido Expedito Prodoxio e José Domingos Alves. 

Crédito fotos: Prefeitura de Salto
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ESPECIAL

 *Conquistas

 Mediante o trabalho de contato e cobrança permanente com 

o Execu�vo, a ACIAS solicitou e obteve a prorrogação de taxas e 

impostos (Taxa de Licença, ISS e IPTU) e a inclusão dos comércios 

varejistas de ar�gos ó�cos e de ar�gos 

médicos e ortopédicos na lista dos 

comércios autorizados a funcionar, por 

serem considerados essenciais.

 * Divulgação Gratuita

 Para auxiliar todos os comerciantes locais, associados ou não, 

com a divulgação online de produtos e serviços, a ACIAS também 

colocou em prá�ca outras importantes inicia�vas! A primeira delas, em 

parceria com o Restaurante Niki, foi a criação de uma listagem completa 

dos estabelecimentos que estavam trabalhando com delivery. Já a 

segunda foi o desenvolvimento de uma página no Facebook, por 

intermédio da qual foram exibidas promoções específicas dos 

estabelecimentos, de diferentes ramos, com foco no Dia das Mães. Tais 

conteúdos também foram transmi�dos por WhatsApp e divulgados no 

Instagram e no Telegram.

De	portas	abertas
 Gostaríamos de ressaltar novamente que a ACIAS está de portas fechadas, mas não está ina�va, 

permanecendo à total disposição de todos os comerciantes saltenses, associados ou não, nesse momento. Então, 

para qualquer dúvida ou orientação, nossa en�dade disponibiliza os contatos abaixo:

WhatsApp/e-mails:
Comercial:

(11) 9-4337-7005 / comercial@aciasalto.com.br

Financeiro/Administra�vo:

(11) 9-4308-2950 / financeiro@aciasalto.com.br

SRC (Serviço de Recuperação de Crédito):

(11) 9-7131-8295 / src@aciasalto.com.br

Sebrae Aqui Taynara:

(11) 9-8701-0741 / taynara.sebraeaquisalto@aciasalto.com.br

Sebrae Aqui Darlei:

(11) 9-8694-7628 / darlei.sebraeaquisalto@aciasalto.com.br

Telefone: (11) 4602-6767





ESPAÇO	DIRETOR

Loja	Zinha

 Em toda edição, a ACIAS apresenta o estabelecimento comercial ou local de trabalho de cada membro da diretoria, 

que se dedica, de forma totalmente voluntária, em prol de mais desenvolvimento, união e prosperidade do nosso comércio 

e da nossa cidade. Confira!

 Inaugurada em 16 de Julho de 1973, por Antônio Deblassi e Luiza Rocchi 

Deblassi, a loja Zinha atravessa gerações, tanto pelo fato de ser uma empresa 

familiar, como por marcar e fazer parte da história de vida dos saltenses, ao longo 

dos anos. 

 Localizada sempre no mesmo prédio, também na tradicional Rua 7 de 

Setembro, a loja conta com inúmeras opções de vestuário, para crianças, jovens e 

adultos, com numerações femininas do 0 ao 58, e masculinas do 0 ao 68, e também 

ar�gos e acessórios de moda, como lenços, meias, bolsas, carteiras, bijuterias, etc.    

Além de roupas casuais, como blusas, calças, saias, bermudas e pijamas, a Zinha 

também oferece trajes formais, para ocasiões especiais, como ves�dos para festas 

e formaturas, por exemplo. 

 “Já estamos atendendo a quarta geração de clientes, e, como eles mesmo 

nos dizem com frequência, nosso principal diferencial é o atendimento próximo, 

amoroso. Aqui formamos amigos  e fazemos questão de 

sempre os acolher e deixar bem à vontade, como se 

es�vessem em casa,  mantendo o conceito de família como 

principal pilar do nosso negócio”, explica Roseli Deblassi, uma 

das proprietárias. 

 A qualidade, aliada a um preço justo, também já se 

tornaram marcas registradas da Zinha, que possui o propósito 

de seguir ainda mais adiante, ampliando a atuação, mas 

mantendo sempre a excelência, em todos os quesitos. 

Saiba Mais:
Endereço:
Rua 7 de Setembro, 153 – Centro
Atendimento:
De segunda a sexta, das 8h30min às 18h,
e aos sábados, das 8h30min às 13h
Telefone: (11) 4028-0869
Facebook: loja Zinha
Instagram: @lojazinha73

Crédito fotos: Loja Zinha



ACIAS	e	SEBRAE	de	mãos	dadas,	ajudando	você!!

OS	 5	 PILARES	 ESTRATÉGICOS	 PARA	
VENCER	ESSA	NOVA	CRISE

ACIAS: De que forma o Sebrae pode auxiliar micro e 

pequenos empresários nesse momento?

R: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas. Esse é o significado da sigla Sebrae. Em tempos 

de crise econômica, como essa gerada pelo novo 

coronavírus, a razão de exis�r da nossa en�dade se torna 

ainda mais necessária. E são justamente em momentos 

como esses que as equipes mul�disciplinares do Sebrae, 

em todo o Brasil, estendem suas mãos ainda mais para 

auxiliar os micro e pequenos empresários. Sendo assim, para enfrentar essa nova crise, o Sebrae preparou soluções 

baseadas em cinco pilares estratégicos.

ACIAS: Quais são esses pilares e como eles são transmi�dos aos empresários?

R: Os cinco pilares são: Proteção de caixa, Soluções de crédito, (re)Negociação com fornecedores e clientes, Vendas online e 

Atenção às medidas governamentais. Assim como explica o gerente regional do Sebrae-SP na RMS, Alexandre Mar�ns, 

“esses pilares estratégicos estão sendo trabalhados pela nossa equipe de Salto e também em toda a Região Metropolitana 

de Sorocaba (RMS), por meio de atendimentos pontuais e consultorias gratuitas. Além disso, os cinco tópicos também são 

ofertados juntos, por meio do programa Enfrente!, formatado exclusivamente para a situação atual. O empreendedor 

par�cipa de encontros online com especialistas e pode trocar experiências com outros par�cipantes, além de receber uma 

mentoria individual”. Em Salto, o programa Enfrente! tem data prevista de início para o dia 29 de Junho.

ACIAS: Por favor, nos explique um pouco sobre cada pilar!

R: Proteção ao caixa: o empresário vai aprender como analisar a situação financeira da sua empresa e avaliar seu nível de 

endividamento.  

Soluções de crédito: qual seria o crédito certo para cada �po de empresa? Aqui o empresário aprende a calcular sua 

necessidade real de capital e conhece as principais linhas de crédito para o seu negócio.

(Re)negociação com fornecedores e clientes: o empresário u�lizará técnicas de negociação para renegociar com bancos, 

fornecedores e clientes.

Vendas online: aqui serão apresentadas as estratégias que as empresas podem adotar para con�nuar vendendo e se 

relacionando com seus clientes.

Medidas governamentais: entender seus direitos é fundamental! Por isso que aqui será possível compreender os 

bene�cios, aspectos trabalhistas e decisões do governo estadual e federal que podem beneficiar o seu negócio.

ACIAS: E como os empresários podem entrar em contato com o Sebrae?

R: O Sebrae-SP segue à disposição das micro e pequenas empresas de várias formas. Nas páginas do Facebook e YouTube, 

por exemplo, todos os dias da semana são realizadas lives com temas per�nentes ligados à crise, sempre às 17h. O 

escritório do Sebrae na região também possui uma agenda de lives que podem ser acompanhadas no grupo do Facebook: 

Grupo do Escritório Regional Sorocaba e região.  

Além desse conteúdo online, você pode procurar atendimento do Sebrae ou agendar consultorias gratuitas pelo telefone 

0800 570 0800 ou pelo WhatsApp (15) 3229-0276 diretamente com o escritório regional do Sebrae em Sorocaba, 

responsável pelo atendimento em Salto.

Mediante todo o cenário de interrupções das a�vidades varejistas, a Associação Comercial de Salto entrou em contato com 

o SEBRAE para transmi�r um conteúdo especial, com dicas prá�cas para micro e pequenos empresários. Tais matérias, que 

serão divulgadas em toda edição desta revista, possuem o obje�vo principal de não somente auxiliar os lojistas nesse 

momento tão delicado, mas também ajudá-los a passar pelo mesmo e retomar os negócios, com eficiência. Confira, então, 

o primeiro conteúdo!




