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O Natal chegou!
É tempo de renovar as esperanças....



Palavra	da	Presidente

Nesta úl�ma edição de 2020 uso esse espaço para agradecer. Esse foi um ano 

desafiador para todos nós! Tivemos que enfrentar todos os obstáculos e 

todas as mudanças profissionais e, ainda, conviver com o medo ou até mesmo 

a presença de uma doença ainda desconhecida. Por isso mesmo, a união e o 

auxílio foram fundamentais, e sem eles correríamos o risco de ficar pelo 

caminho. 

Por isso, faço questão de aqui ressaltar meu agradecimento a todos que 

es�veram conosco...aos nossos sócios e não-sócios, que confiaram em nosso 

trabalho; aos nossos diretores, equipe interna, parceiros e prestadores de 

serviços, por andarmos juntos e por todo empenho, dedicação, incen�vo e 

trabalho realizado diariamente. Agradeço também a toda população 

saltense, que con�nuou pres�giando e acreditando em nosso comércio, e a 

todas as autoridades, do Execu�vo e do Legisla�vo, reeleitas ou não, que foram parceiras da nossa Associação no decorrer dos 

úl�mos anos. 

Desejo a todos nós, força, energia, garra, sabedoria e, acima de tudo, esperança renovada para a nova trajetória que logo começa. 

Que possamos, mesmo à distância, estarmos unidos em pensamento e boas vibrações. E desejo, acima de tudo, que esse 

recomeço seja de muita saúde e prosperidade!

Vamos con�nuar juntos! Precisaremos muito da ajuda de cada um de vocês, para sermos sempre e cada vez mais fortes.

Um Natal abençoado a todos e um Ano Novo repleto de realizações!

O cenário econômico para 2021 ainda é muito incerto. 
Com as úl�mas no�cias da oferta de vacinas em curto 
prazo as expecta�vas melhoram. Mas o que, de fato, é fácil 
afirmar, é que o comportamento dos cidadãos 
determinará os novos rumos. 
Algumas soluções que se firmaram e cresceram em meio à pandemia poderão ser as grandes heroínas para 
a retomada, como o delivery, o home office, as compras pela internet e as lives, por exemplo. “Até mesmo a 
Disney, com os parques fechados, teve grande crescimento em sua plataforma de streaming - tecnologia de 
transmissão de dados pela internet, principalmente aúdio e vídeo, sem a necessidade de baixar o conteúdo”
Todas essas inicia�vas con�nuaram operando e, assim, sobreviveram, enquanto outras foram ex�ntas. 
“Isso comprova que há soluções diferentes, que podem ser implementadas para fazer a roda da economia 
con�nuar girando de uma nova maneira”.

Conteúdo jornalís�co e Cobertura Fotográfica: 
KR Comunicação (www.krcomunicacao.com.br)

Jornalista Responsável: Karina Camargo (MTB 44332)

Projeto Gráfico e Diagramação:
Adver�se Publicidade (www.adver�se.com.br)

Foto capa: Artem Beliaikin from Pexels

Edição Digital

Periodicidade: Mensal
Distribuição: Gratuita
Todo o conteúdo divulgado nesta edição foi 
aprovado e é de responsabilidade da
ACIAS, bem como todos os textos assinados são
de inteira responsabilidade de seus autores.

Revista periódica da
Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Salto (ACIAS)
aciasalto.com.br

Diretoria e Conselho Consul�vo
Biênio 2019/2020

Francisca Neide Rufino Silva de Lima

Os	negócios	em	2021

Crédito/Fonte: Jornal Página 3 

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


Debate	�inal	entre	os	candidatos	a	Prefeito	de	Salto
foi	mais	uma	oportunidade	de	apresentação	de	propostas	

 O debate final entre os candidatos a prefeito da Estância Turís�ca de Salto, para a gestão 2021-2024, 
foi realizado na noite de 10 de Novembro, no Clube dos Casados de Salto. 

A inicia�va, idealizada e concre�zada por meio de uma parceria entre a Associação Comercial de 
Salto (ACIAS), a Associação das Indústrias de Salto (ASSISA) e a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e 
Agrônomos de Salto (AEAAS), teve início com entrevistas presenciais feitas a cada um dos candidatos, 
seguindo ordem determinada por sorteio: Laerte Sonsin, no dia 30 de Setembro, Geraldo Garcia, em 07 de 
Outubro, Gislaine Silveira, dia 14 de Outubro e, por fim, Sandro Garcia, em 21 de Outubro. Esses encontros 
ocorreram na Accord - Câmara de Mediação e Arbitragem da Indústria e do Comércio, e, devido aos 
cuidados necessários com a pandemia, foram transmi�dos online, em diferentes plataformas digitais, 
contando com perguntas feitas tanto por integrantes das citadas associações de classe, como pela 
população saltense.

O obje�vo principal dessa ação foi apresentar as principais propostas dos candidatos, nas diferentes 
áreas, possibilitando aos cidadãos novos conhecimentos e uma análise mais aprofundada.  

Crédito fotos: KR Comunicação



Resultado	�inal	para	o	Executivo	e	o	Legislativo	da	nossa	cidade

 Após a apuração das urnas, no dia 15 de Novembro, foram divulgados os nomes do novo prefeito e 
vice-prefeito eleitos de Salto, para a gestão 2021-2024: Laerte Sonsin e Edemilson Santos.

Conheça abaixo, então, um pouco mais sobre os novos administradores da nossa cidade, e também 
os 11 vereadores eleitos!

Laerte Sonsin Júnior (prefeito): 50 anos, casado, pai. Formado em Direito e Administração de Empresas. Um 
dos fundadores e 1º presidente do Rotaract Club de Salto Moutonnée; um dos fundadores e 1º vice-
presidente da Associação Amigos do Cinema de Salto; membro a�vo do Ins�tuto de Estudos do Vale do Tietê 
(Inevat) e um dos criadores do Comitê de Bacia Hidrográfica Sorocaba e Médio Tietê (CBH-SMT). Foi docente 
no CEUNSP e também professor da Guardinha por quase 15 anos. Foi secretário municipal de Negócios 
Jurídicos e procurador municipal. Já concorreu ao cargo de vereador em 2012, ao de prefeito em 2016, 
conquistando a segunda colocação, e ao de deputado estadual, em 2018. Em 2020 foi eleito prefeito com 
32.619 votos (54,23%).

Edemilson Santos (vice-prefeito): 45 anos, casado. É estudante de Direito e Vereador pelo segundo 
mandato consecu�vo, sendo um dos mais votados da história de Salto. Há quase vinte anos exerceu suas 
a�vidades em sociedade com a esposa, na área de Comunicação.

Fabio Jorge
Rodrigues

José Benedito de
Carvalho

Marcio ConradoHenrique Balseiros
Chamosa Neto

Vinicius Saudino
de Moraes

Antonio Cordeiro
dos Santos

Cícero Granjeiro
Landim

Edival Pereira Rosa Ezequiel de Souza
Damasceno

Daniel Fraga
Moreira Bertani

Alessandro Dermival
da Silva

Créditos fotos: KR Comunicação, Câmara Municipal de Salto e Divulgação

A	ACIAS	parabeniza	e	dá	as	boas-vindas	a	todos	os	eleitos!!



ESPECIAL	DE	NATAL

 Mesmo com o cenário no qual estamos vivendo e todos os desafios que ele nos apresenta, o Natal ainda é 
uma das datas mais especiais e aguardadas do ano. E para o comércio não é diferente. 
 A tradicional Campanha e sorteios de Natal da ACIAS, infelizmente não poderão ser realizados, mas a 
Associação se manterá ao lado dos lojistas, criando e oferecendo oportunidades especiais para auxiliá-los, ainda mais, 
nesse período. Confira!

ESTACIONAMENTO

Para incen�var as vendas no comércio saltense, o estacionamento do lado esquerdo da Rua Nove de Julho 
está liberado das 18h30min às 20h30min, entre os dias 02 e 31 de Dezembro. 

HORÁRIO ESPECIAL

Considerando que a cidade de Salto regrediu para a fase 03 – amarela, novos critérios para abertura gradual 
das a�vidades comerciais não essenciais foram adotados e serão man�dos até que o Governo do Estado 
faça qualquer pronunciamento oficial, alterando tal cenário. Até lá, comércios e serviços deverão respeitar 
as seguintes condições para funcionamento:

CAMPANHA OLINE

A ACIAS dará con�nuidade à campanha online, abrindo espaço para que todos os lojistas saltenses, 
associados ou não, divulguem produtos e serviços nesse mês de Dezembro. Para par�cipar, solicite as regras 
por meio do WhatsApp (11) 94337-7005.

Confira a página no endereço: www.facebook.com/comerciosaltenseACIAS

Bares, restaurantes e similares: 
- Capacidade limitada a 40% 
- Horário de atendimento presencial ao público de, no máximo, 10 horas, com horário limite
de fechamento até às 22 horas;

Serviços
- Capacidade limitada a 40% 
- Horário de atendimento presencial ao público de, no máximo, 10 horas

Comércios em geral
- Capacidade limitada a 40% 
- Horário de atendimento presencial ao público de, no máximo, 10 horas, com horário limite de
fechamento até as 20 (vinte) horas



Espaço	do	Diretor

Mundo Elétrico
 Com plena convicção, adquirida na larga experiência de 23 

anos em uma grande indústria, de que uma boa instalação elétrica, 

seja industrial ou não, consiste em um tripé formado por bom projeto 

+ boa qualidade de materiais + boa execução, Paulo Takeyama 

adquiriu a empresa Casa Verde Materiais Elétricos, que em 1997 

passou a se chamar Mundo Elétrico Salto.

 Desde sua concepção, o novo negócio já era direcionado a prestar 

serviços de eletricidade baseados em um bom projeto, ou seja, obedecendo 

todas as normas da ABNT, na boa qualidade, u�lizando materiais de primeiríssima 

linha, bem como na boa execução, com a aplicação correta dos mesmos.

 Graduado em Engenharia Elétrica, Paulo Takeyama é da turma de 1975 

da Faculdade Federal da Universidade de Uberlândia. Pós-graduado em 

Engenharia Elétrica, Energias Renováveis e Instalações Industriais, hoje trabalha 

com consultoria para indústrias e comércios de materiais elétricos industriais, 

com projetos de eletricidade em baixa e média tensão, e com instalações 

fotovoltaicas. Em sua trajetória se destaca também as atuações como Presidente da Associação Comercial, Secretário de Obras e 

Serviços Públicos da Prefeitura de Salto e Superintendente do SAAE desse município. Atualmente é, ainda, Presidente da 

Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Salto, Conselheiro do CREA-SP (Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia do Estado de São Paulo), Diretor da ASSEMAE Estadual (Associação das En�dades Municipais do Saneamento) e 

membro de vários comitês de estudos da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

Pharmaderma

 “Manipular fórmulas únicas, proporcionando bem-estar às pessoas, é algo mágico, é uma dádiva”. Assim 

Schneyder Bonafé de Barros, sócia-proprietária da Pharmaderma, ao lado de Márcia Pereira, descreve sua inspiração e 

missão. 

 Formada na área, estagiou em uma das maiores indústrias farmacêu�cas do país, na qual adquiriu grande 

experiência em desenvolvimento de fórmulas para cosmé�cos – campo no qual concluiu também sua pós-graduação. 

 Posteriormente firmou sociedade com um 

empresário local, para juntos abrirem uma 

farmácia de manipulação. Assim surgiu a 

Pharmaderma, há quase 20 anos, possuindo, 

desde então, o obje�vo principal de possibilitar 

uma melhor qualidade de vida, por meio de 

medicamentos seguros e de qualidade. 

SAIBA MAIS: 
Endereço: Rua Presidente Epitácio, 125 – Centro – Salto
Telefone/WhatsApp: (11) 99989-6266
E-mail: mundoeletrico52@gmail.com
Atendimento: Horário comercial, por meio do WhatsApp e E-mail descritos acima

SAIBA MAIS: 
Endereço: Avenida Dom Pedro II, 552
Centro – Salto
Telefone: (11) 4028-3601 / 3602
WhatsApp: (11) 98872-2936
E-mail:pharmaderma@pharmaderma.com.brCrédito foto: Divulgação

Crédito foto: Divulgação
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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...

Reconhecimento	e	valorização	dos	nossos	associados
 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, Associação também sorteia um desses nomes para aparecer em 

destaque

 Conforme já divulgado, a sorteada desta edição é a ADVOCACIA 

MARIO DOTTA! 

 Então, conheça mais sobre ela!

· Nome fantasia: ADVOCACIA MARIO DOTTA
·D esde quando está instalada em Salto: Desde 1952
·E ndereço: Rua Monsenhor Couto, 352 - Centro
·T elefone e WhatsApp: (11) 4028-1121 / (11) 98905-9286
·S ite: h�p://advocaciamariodo�a.adv.br
· E-mail: contato@mdo�a.adv.br
·R edes sociais: 
Facebook: www.facebook.com/advocaciamariodo�a
Instagram: mariodo�a_adv

Principais produtos ou serviços que oferecem:
Serviços em Direito Civil, Empresarial, Trabalhista e
Administra�vo / Tributário / Improbidade Administra�va,
com ampla experiência e tradição, conquistadas ao longo
de quase 70 anos de atuação, somadas a atendimentos
personalizados que garantem ainda mais transparência
nas relações e eficácia nos resultados. 

Que público atendem:
Empresas locais e regionais, de diferentes portes e
segmentos.

Crédito foto: Divulgação
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ACIAS 56 ANOS

 No dia 04 de Novembro a Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Salto completou 56 anos de existência e, 

para comemorar essa ocasião especial, a presidente Francisca Neide Rufino Silva de Lima, diretores e colaboradores 

fizeram um brinde online, respeitando o distanciamento e 

demais normas de segurança mediante a pandemia do 

Coronavírus. 

 Foi nessa mesma data que, em 1964, foram apresentados os 

Estatutos Sociais da ACIAS e dada posse à primeira diretoria, 

estabelecendo-se esse, portanto, como o dia de fundação da 

en�dade. Pouco antes, em 02 de Outubro, também foi realizada 

uma Assembleia Geral, comandada por Domingos Antonio 

Lammoglia, que seria eleito o primeiro presidente da 

Associação, para assim conquistarmos, cada vez mais, a 

confiança de todos”, ressaltam os proprietários.

LUMINOSOS MANDI
MAXPEL EMBALAGENS
MERCADO COMPRE MAIS
MM SEMI-JÓIAS
MRS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
NOVA RONDON CARNES
OFICINA DOS PRAZERES - SEX SHOP
ORGANIZAÇÃO ESTRELA
PAPELARIA PADOVANI
SALTO LAR
SICREDI NOSSA TERRA PR/SP
1000 TONS KIDS
KYRIOS LOCAÇÕES
ML SECURITY
ÓTICAS D' LIDI
SORRIR CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS
STELLA IMÓVEIS
SUPERMERCADO DIAS

ADVOCACIA MARIO DOTTA
BALÃO MÁGICO BRINQUEDOS
BATERIAS JA
BRINQ - LAR
C. CAVRIANI
CAMARO ELECTRIC SERVIÇOS
CASA DICO
CELMAR ARMÁRIOS E COZINHAS
DEBORAH MODAS
DIVEL AUTOMÓVEIS
DROGA LEÃO NAÇÕES
DROGA LEÃO PRACA XV
ELÉTRICA SÃO JORGE
EXTRAPAV PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO
FERNANDO PEREIRA DE CASTRO REPRES.
LIEBER TELECOMUNICAÇÕES
LIMÃO VERDE PAISAGISMO
LORITUR AGÊNCIA DE VIAGENS

21/12/2007
13/12/1999
20/12/1999
24/12/2004
06/12/2017
11/12/2017
28/12/2009
03/12/1993
29/12/1999
05/12/1985
12/12/2016
03/12/2004
10/12/2004
12/12/2012
06/12/2018
23/12/1962
27/12/2013
01/12/2011

09/12/1997
16/12/2016
21/12/2016
08/12/2011
23/12/1983
17/12/2013
04/12/1995
03/12/2002
08/12/2000
13/12/2011
13/12/2001
04/12/1979
01/12/1987
15/12/2009
02/12/2014
28/12/2000
17/12/2018
07/12/1993

Os	demais	empreendimentos	que	aniversariam	no	mês	de	Novembro	são:	

“Parabéns	e	obrigada	a	todos	vocês!”



Iniciativas	SEBRAE

Acompanhe abaixo a agenda de ações do SEBRAE para esse mês de 

Dezembro!

Todas essas a�vidades são divulgadas mensalmente em nossas edições, com 

o auxílio principal de auxiliar os empreendedores em diferentes aspectos dos 

negócios! Confira!

Os interessados podem ligar para o SEBRAE, instalado na sede da ACIAS, e solicitar
mais informações sobre inscrições: (11) 4602-6764 / 6765

10/12 (quinta-feira), às 18h: “Como anda a cria�vidade da sua empresa?”

15/12 (terça-feira), às 18h: “A taxa de câmbio e os efeitos no meu negócio”

17/12 (quinta-feira), às 18h: “Preciso descobrir o propósito da minha empresa”

Palestras



Boas	Vindas!
Acompanhe abaixo a relação dos novos associados da ACIAS, que a 
par�r de agora, além de serem representados por uma en�dade 
forte, séria e comprome�da, também terão direito a todos os 
bene�cios oferecidos pela mesma, como orientações profissionais, 
par�cipação especial em campanhas periódicas, convênios 
exclusivos, parcerias para aquisição de produtos e serviços com 
condições diferenciadas, dentre outros.

Ilda Pães Artesanais
Rua Antonio Cardoso de Barros, 65
Jd. Santa Marta I – Salto

Valle Web
Avenida Eusébio Matoso, 690 – CJ 21/22
Pinheiros – São Paulo

Sugestão	de	Leitura
Livro: Fábrica de Milionários
Autor: Marcelo Veiga

Assunto: Liberte-se dos inves�mentos medíocres dos bancos e ingresse no 
“mundo dos inves�mentos sofis�cados”. Essa publicação fala sobre a Bolsa de 
Valores, que faz milionários todos os dias, e o ensina a inves�r de forma segura. 

Contribuir com o próximo sem esperar nada em troca é uma das mais 
importantes formas de amor e de transformação social! E a campanha 
permanente realizada pela Associação Comercial, em prol dos idosos do 
Lar Frederico Ozanam, possui exatamente esse propósito: contribuir 
com a comunidade local e, assim, oferecer ferramentas capazes de 
mudar uma realidade. 
Para que isso aconteça, a ACIAS conta com a sua colaboração! Faça uma 
doação de leite e/ou fralda, levando os itens até a sede da Associação, 
em dias e horários comerciais. Se preferir, a entrega pode ser anônima. 
Somente no mês de Novembro, por exemplo, aproximadamente 72 
litros de leite, papel higiênico, amaciante, sabão em pó, sabonete 
líquido e água sanitária foram arrecadados. Contamos com você!

Colabore!
Contamos	com	você. (11)	4602-6767

Entre em contato conosco e veja como pode ajudar:

Crédito fotos: KR Comunicação

Campanha	solidária	permanente	da	ACIAS





Em cada edição a ACIAS divulga e parabeniza os 

integrantes de sua equipe, que aniversariam no 

respec�vo mês.

Em Dezembro quem apaga as velinhas é....

Parabéns!!

É pic...
É pic...

Colaboradora:
Neila dia 23/12 

Aniversariantes	ACIAS

Diretor:
Murilo dia 03/12 

Diretor:
Massaaki dia 17/12





ESPAÇO	JURÍDICO

Mulheres	e	o	Direito	no	Brasil:	

 Nos úl�mos anos, as mulheres têm conquistado cada vez mais espaço no mercado de trabalho e em pouco tempo 

no mercado, menos ainda em igualdade, a competência e comprome�mento não deixam dúvida.  E isso não é diferente no 

mundo jurídico. As mulheres já são em maioria como advogadas, públicas e privadas, juízas e promotoras enfrentando 

desafios diários em um universo que a poucas décadas era predominantemente  masculina. 

 

 Foi em 1898 que a primeira mulher brasileira a exercer a advocacia concluiu o curso de Ciências Jurídicas e Sociais, 

nome que então era dado à graduação em Direito. Seguindo os passos de Myrthes Gomes de Campos. E em  1897 a  

fluminense Maria Augusta, ingressou na Faculdade do Largo São Francisco em 1897, tornando-se a primeira figura feminina 

a  frequentar o curso de Direito da faculdade.

 Estas mulheres abriram as portas para as inúmeras mulheres que passariam a ingressar nos cursos de Direito, 

tornando-se advogadas e, mais tarde, também juízas (a primeira mulher a se tornar juíza foi Auri Moura Costa, em 1939).

Desde então, a presença feminina nas carreiras jurídicas é crescente, hoje já são a metade dos inscritos nos quadros da OAB 

e já  a maioria nas faculdades de Direito. E assumindo o topo das carreiras jurídicas nos Escritórios, criando suas próprias 

bancas, e claro que logo  alcançamos  os mais altos cargos do meio jurídico das carreiras públicas, representando um 

momento inédito na nossa história. A Exemplo das  várias Ministras  do STF, Ministras do STJ,  Procuradoras da AGU. Etc. O 

Céu é o limite.

 A luta por igualdade de direitos é longa e, a cada dia, um novo capítulo é escrito e por certo que, depende mais e 

mais de cada uma de nós. Estas mulheres de séculos, décadas atrás enfrentaram os desafios. Cabendo as mulheres do agora 

parar e  ter coragem de seguir desbravando... Sem medo .... O céu é o limite. 

Regina Celia de Souza Veloso

pixabay.com



Homenagem

Em homenagem ao Dia da Mulher Advogada, comemorado em 15 de Dezembro, a ACIAS fez uma entrevista especial com a 

assessoria jurídica da en�dade, Regina Célia de Souza Veloso, para que você, leitor, conheça mais sobre a trajetória dessa 

profissional. Acompanhe abaixo!

Cidade e data de nascimento: Rio Espera – MG, 

em 17 de Maio de 1973

Casada: com Álvaro Luis Veloso 

Formação Acadêmica: Letras, em Belo Horizonte, 

e Direito, pela USM de São Paulo. 

Pós-Graduações: Pós-graduação Stricto Sensu em 

Direitos Difusos e Cole�vos pela UNIMES; 

Especialização em Direito Ambiental - Pós-

graduação Lato Sensu pela PUC.SP; Pós-graduação 

Lato Sensu com Título em Especialista em Direito 

Público, com Capacitação para o Ensino no 

Magistério Superior, pelo Ins�tuto Jurídico 

Damásio de Jesus; Especialização em Direito das 

Relações de Consumo pelo COGEAE - PUC.SP; Pós-

graduação em Direito Público, com ênfase em 

Direito Urbano pelo Complexo Jurídico Damásio 

de Jesus. 

Atuação: Sempre atuante em en�dades de classe 

e associações. É Presidente da Comissão de 

Infraestrutura, Logís�ca e Desenvolvimento 

Sustentável e Meio Ambiente da OAB/Salto; 

Membro da Comissão de Direto Ambiental e 

Sustentabilidade da OAB Santo André; Membro da 

Comissão do Meio Ambiente da 93ª Subseção de 

Pinheiros; Membro Efe�vo da Comissão do Meio 

Ambiente da OAB/SP (2010 a 2018); Membro 

Efe�vo da Comissão Especial de Infraestrutura, Logís�ca e Desenvolvimento Sustentável da OAB/SP desde 2014; Possui 

diversos Trabalhos Técnicos e Publicações na área do Meio Ambiente. 

ACIAS: “Vim de São Paulo para Salto em 2014, buscando mais qualidade de vida, mais atenção à família, maior atenção à 

projetos sociais e mais tempo para estudos. Em 2019 aceitei o convite da ACIAS para assumir o Departamento Jurídico da 

en�dade, o que me deixa tempo para a vida pessoal e, ao mesmo tempo, posso exercer a minha paixão, que é a advocacia 

de forma dinâmica e conciliatória. E, com esse desafio desenvolvi uma relação de amor absoluto com a cidade, seu 

comércio e seu povo”. 

Contatos: (11) 4028-2601 / (11)99952-0672 e reginacsveloso@hotmail.com
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A união das pessoas é
que torna tudo melhor

Um Feliz natal a todos
nossos associados,

colaboradores e amigos


