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Palavra	do	Presidente
Senhores associados, estamos iniciando uma nova fase, onde vamos fortalecer e expandir a 

nossa atuação com o segmento empresarial de forma ampla e responsável. Vamos dar 

con�nuidade ao trabalho desenvolvido, com total empenho, para conceder cada vez mais 

relevância à nossa en�dade. Temos competência e experiência para sermos a voz de Salto.

Com o apoio e a capacidade do corpo diretor vamos fortalecer a cadeia produ�va, olhar a 

cidade como um todo. Não pouparemos esforços para que Salto tenha uma perspec�va 

melhor, com mais oportunidades, para que o empreendedorismo possa se desenvolver com 

segurança e representa�vidade. Neste contexto, firmamos o compromisso de capacitar 

nossos associados para este novo cenário.

A Associação Comercial tem como missão de representar os comerciantes e prestadores de 

serviços de Salto, defendendo e apoiando estes empresários, sob a defesa dos princípios da 

livre inicia�va, da economia de mercado e das liberdades individuais.  Ao ra�ficar a missão da 

nossa en�dade, reitero o compromisso em con�nuar com o que já foi consolidado e ir além, 

ter a inovação com um dos norteadores para fazermos mais e melhor.

Estamos vivendo um momento em que as relações humanas ganharam uma nova leitura. A possibilidade de compar�lhar o dia a 

dia com amigos, colegas e familiares ficou mais restrita e com isso a percepção de convivência foi alterada.

Apesar disto, a família ACIAS se manteve unida, principalmente nos momentos mais di�ceis. Quero reiterar meu agradecimento a 

todos que es�veram com a en�dade, apoiando e contribuindo para esta caminhada de grandes desafios e conquistas. 

Meus queridos amigos e parceiros, já me sinto à vontade de chamá-los assim. A par�r deste momento formamos um �me forte, 

corajoso e maduro. Tenho a certeza de que juntos podemos realizar o sonho de fortalecer o comercio de Salto.

Finalizo agradecendo aos novos diretores e aos que permaneceram com essa gestão pelo apoio, disponibilidade e por 

acreditarem que juntos faremos mais e melhor.
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Localizado dentro da Associação Comercial
Rua 9 de julho, 403, Centro, Salto/SP

Posto de Atendimento SEBRAE Aqui Salto

Atendimento das 8h às 16h de Segunda a Sexta.

Estamos trabalhando ,somente por home-office
atendendo  pelo WhatsApp:exclusivamente

Taynara: (11) 98701-0741
Darlei: (11) 98694-7628

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


Nova	Diretoria	da	ACIAS	é	eleita	para	o	Biênio	2021-2022

 Com a conclusão do mandato da presidente Francisca Neide R. S. de Lima, tem início um novo período da 
Associação Comercial de Salto, com a formação de uma diretoria composta por integrantes que já faziam parte do 
quadro de representantes dessa en�dade, bem como por novos nomes que chegaram para auxiliar ainda mais o 
trabalho realizado até o momento e voltado, principalmente, ao fortalecimento do comércio saltense. 
 Confira, então, a formação completa dos integrantes da nova Diretoria da ACIAS, para o biênio 2021-2022!
 

DIRETORIA EXECUTIVA:
 
Presidente: WLADIMIR LARA (Portec Lara Portas e Serviços)

Vice-Presidente: PAULO TAKEYAMA (Mundo Elétrico)
1º Secretário: FERNANDO SANTANA MARQUES (Anabelle Cosmé�cos)
2º Secretário: JOSÉ CARLOS GENTILE (Loja D´Gen�le Moda Masculina)
1º Tesoureiro: MURILO GRIVOL (Loja Tu� Modas)
2º Tesoureiro: SCHNEYDER BONAFÉ BARROS (Pharmaderma Farmácia de Manipulação)



DIRETORES SEM PASTA:

CLODITE MARIA ROCHA PADOVANI (Clô Calçados)

ROSELI B. DEBLASSI (Loja Zinha)

SERGIO TOME (Niki Restaurante)

CONSELHO CONSULTIVO:

ADILSON APARECIDO PECHIO (Casa & Base Materiais para Construção)

ADILSON DE ARRUDA SAMPAIO 

AGOSTINHO ADELIO RODRIGUES (Madeireira Saltense)

FRANCISCA NEIDE R. SILVA LIMA (FJF Materiais para Construção)

JAQUELINE PILOT GRIVOL (Loja Tu� Modas)

JOSÉ EUTASIO ALVES (Encaza Construção e Hidráulica)

LUCIANA GUSCIKEM (Influx English School)

MASSAAKI SAKAGAMI (Tintas Taperá)

OSVALDO PADOVANI (Papelaria Padovani)

RENATA CRISTINA G. DE OLIVEIRA (DRJ Express Troca de Óleo)

Wladimir Lara

Paulo Takeyama Fernando Santana Marques José Carlos Gen�le Murilo GrivolSchneyder Bonafé Barros Clodite Maria Rocha Padovani

Roseli B. Deblassi Sergio Tome Adilson Aparecido Pechio Adilson de Arruda Sampaio Agos�nho Adelio Rodrigues Francisca Neide R. Silva Lima 

Jaqueline Pilot Grivol José Eutasio Alves Luciana Guscikem Massaaki Sakagami Osvaldo Padovani Renata Cris�na G. de Oliveira 



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, a 

Associação também sorteia um desses nomes para aparecer em 

destaque. 

Conforme já divulgado, a sorteada desta edição é a ELÉTRICA SALTENSE! 

Conheça mais sobre a loja!

· Nome fantasia: ELÉTRICA SALTO

Desde quando está instalada em Salto:
Desde março de 2017

Endereço:
Rua Estado de São Paulo, 394
São Pedro e São Paulo - Salto/SP

Telefone e WhatsApp: (11) 97563-6311

Site: www.eletricasaltense.com.br

Redes Sociais: 
www.facebook.com.br/eletricasaltense
Instagram: @eletricasaltensesalto

Principais produtos/ serviços que oferecem:
Materiais elétricos – do poste ao acabamento

Quais públicos atendem: Construtor, eletricista e
público em geral



Os	demais	empreendimentos	que	aniversariam	no	mês	de	Março	são:	

ARNALDO ZEOLLA JUNIOR
BARÃO IMOVEIS
BAZAR E PAPELARIA REZENDE
CASA DOS PICADOS
CONSULTÓRIO DENTISTA DR. ELMA
CONTI CORTINAS
DGS ASSESSORIA EMPRESARIAL & CONTAB
ELETRICA SALTENSE
FARMÁCIA SANTA RITA - JD DAS NAÇÕES
FRISSON
GRANDE BAZAR SALTENTE
JUJUBA KIDS
KABID / ITU
LOJA BARCO
MAJURYE MODAS
MARTINS CARNES - PQ. LAGUNA
MASTER - TEC ABRASIVOS
MIMODON SALTO
MÓVEIS & ACABAMENTOS
PAPELARIA ESTRELA
PEIXARIA AQUARIUS
PERFIL DESENVOLVIMENTO HUMANO E ORG
PISTA DUPLA SINALIZACAO EIRELI - ME
PLANETA PET
Q BOLO
RELOJOARIA DIGITIME
RONDON COMÉRCIO DE CARNES
TUTTI MODAS

07/03/2019
02/03/1995
22/03/2004
31/03/2011
27/03/2004
24/03/1993
23/03/2011
22/03/2013
25/03/1986
30/03/2016
31/03/1999
09/03/2016
12/03/2008
28/03/1984
30/03/2010
08/03/2012
03/03/1999
08/03/2002
11/03/2003
09/03/1999
20/03/1969
13/03/2016
02/03/2016
08/03/2006
16/03/2018
31/03/1999
09/03/2018
16/03/1988





ESPAÇO	JURÍDICO

Março	–	O	triste	aniversário	da	Pandemia	e	os	efeitos	para	os	comerciantes

Neste mês de março completa um ano o Decreto de Estado de calamidade pública e também da autonomia conferida aos Estados pelo STF para 
aplicação de norma restri�vas em razão do Coronavírus. O que vem dando aso a aplicação de quarentena e isolamento social no País com vieses 
ditatoriais assustadores. E um ano depois, tem-se, na economia, um cenário abalado, catastrófico, com alta de preços assustadores, estando as 
a�vidades econômicas absolutamente ameaçadas, e mesmo quando a saúde municipal está com cenário controlado e favorável, pode-se ser 
levado a um fechamento total a qualquer momento por decisão unilateral do governo do estado. 
Sendo certo que no Estado de São Paulo dentre todos os Estados do País, foi aplicado a mais longa e restri�va quarentena e impostas a mais 
severas restrições de funcionamento do Comercio e a�vidades educacionais. E mesmo assim, os números de contaminados superam a da 
maioria dos Estados Nacionais. Pelo qual se conclui que ações extremadas de isolamento e distanciamento social, com restrição ou redução de 
horas de   atendimento dos estabelecimentos comerciais e de serviços, que não resolvem o problema da pandemia sendo necessário considerar 
que a responsabilidade pelo crescimento dos casos de Covid-19 não pode ser atribuída à abertura das a�vidades empresariais.
Como é de fácil constatação pela conferência divulgação de antes e depois da crise do número de leitos no Estado as ações de governo seja no 
campo municipal ou estadual têm se limitado a indicar como único caminho o isolamento. Sem considerar que a parcela da população que 
depende dos comércios e negócios considerados não essenciais são penalizadas em dobro, pagando de forma irracional o ônus da decisão do 
governo do Estado. Numa clara ofensa ao princípio da isonomia, em relação às medidas de proibição de funcionamento  
Como poderia esta pequena porcentagem dos comércios ditos não essenciais, (es�mados em 26 % das a�vidades pelo Governado do Estado de 
SP), em detrimento de outras a�vidades,  com a u�lização das mesmas medidas de segurança,  ser o responsável pelo contágio ou que acreditar 
que unicamente restringir seu funcionamento arrefeçaria a doença?. Consignando que, inúmeras a�vidades sempre se man�veram em 
funcionamento, (percentual es�mado pelo governador do Estado 74 %), de acordo com as conveniências, em confronto com o princípio da 
igualdade e da Isonomia insculpido em nossa Cons�tuição Federal. 
Além das considerações aqui apresentadas, os Decretos Estaduais mencionam “evidências cien�ficas e análises sobre as informações 
estratégicas em saúde”, no entanto, jamais apresentam ditos estudos ou ainda uma RECOMENDAÇÃO TÉCNICA E FUNDAMENTADA DA 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA.
Assim, sem levar em conta a peculiaridade regional dos Municípios, como o caso da Cidade de Salto, o Governo do Estado de São Paulo decide 
que os pequenos comerciantes devem arcar com todo o ônus de prevenção, ou seja, os (26 % segundo o próprio governo) são considerados as 
prováveis responsáveis pela propagação do COVID 19, e por isto quando bem lhe aprouver resolve que estes terão a�vidades comerciais 
suspensas.
Tal situação traz a reflexão sobre as a�vidades essenciais que se man�veram em pleno funcionamento, (drogaria, supermercados, agencias 
bancarias, lotéricas) com a exposição de seus prestadores de serviço em conformidade com as recomendações da Vigilância Sanitária, não se 
constata nesses locais qualquer contaminação em massa que possa indicar risco evidente em caso de abertura do comércio e demais a�vidades 
a jus�ficar a indicação do fechamento daqueles estabelecimentos não essenciais, que pela própria natureza da a�vidade já indica uma menor 
prescindibilidade. Enquanto, o Governo Estadual tem atuado de modo a manter ina�va diversas a�vidades comerciais, que lhe é conveniente, o 
que, repita-se quebra a isonomia entre os envolvidos e gera extrema preocupação na própria manutenção do Estado, visto que o próprio 
Governador alardeou risco iminente na escassez de arrecadação e no meio a pandemia aumentou dras�camente os impostos Estaduais que 
serão pagos pelos já penalizados contribuintes e mesmo por estes que são por ele impedidos de trabalhar.
Conforme indagado por muitos, seria o Coronavírus sele�vo? Não circula em Drogaria, Mercado, Agências Bancárias? Tem uma cepa que visita 
restaurante após determinado horário? Por qual mo�vo os pequenos comércios de rua, o comércio varejista não pode realizar a sua a�vidade 
econômica, seguindo os ditames estabelecidos nos Decretos Estaduais em relação à prevenção do contágio? Onde fica o princípio fundamental 
da isonomia? Neste aniversario de 1 ano ainda os nossos governantes e seus cien�stas ainda não conseguem responder. 
O que se verifica é que os pequenos empresários que se dedicam à a�vidade do comércio varejista foram e estão sendo alvo de notória 
discriminação, eis que a eles NÃO É PERMITIDO SE SUSTENTAR E A SUA FAMILIA. NÃO É PERMITIDO REALIZAR A SUA ATIVIDADE ECONÔMICA E 
CUMPRIR AS MESMAS MEDIDAS DE SEGURANÇA estabelecidas, sempre que editado um Decretos Estadual regulamentado pelo Município, 
para as demais a�vidades, industrial, serviços e de comércio “essencial”.
Cumpre lembrar que o Estado na pandemia se socorreu do Governo Federal e o Município pode se socorrer do Governo Estadual e Federal, ao 
passo que as empresas e comércios da cidade de Salto, não tem quem as socorra. A manutenção das a�vidades já é questão de vida, questão 
alimentar para os proprietários e funcionários. 
Neste cenário catastrófico es�ma-se devido as ações irresponsáveis de Governos populistas, irresponsáveis,  e já previsto pelas Associações 
comerciais Nacionais e numerados pela FECOMERCIO e FACESP, se tenham ocorrido demissões em massa é o fechamento de lojas. Onde se 
es�ma que cerca de 4 milhões de pessoas que trabalham na área perderam os empregos. Neste abre e fecha de portas dos comércios que não se 
sabe até quando vai ser a opção do governo como trata�va da doença as pessoas vão ficar sem trabalhar. A população vai empobrecer mais a 
cada dia. 
Desnecessário assim aduzir que as medidas adotadas pelo Governo do Estado vieram deprimir ainda mais as a�vidades produ�vas e do 
comércio, dada a drás�ca redução do consumo, afetando por completo as a�vidades dos comércios varejistas, o quais, como é cediço, em 
maioria são pequenos comerciantes que atuam em vários segmentos do comércio e que está vendo o tempo passar e sem garan�a de 
manutenção de seu sustento e da família. Muitos Jogados literalmente na miséria, consigo e funcionários sem ter como se sustentar!
Aos Governantes cabe a compreensão da necessidade do diálogo entre o setor público e o setor privado com foco total no equacionamento dos 
problemas inerentes a cada cidade sem interferência externa, cujos atores desconhecem a realidade local. 

Regina Celia de Souza Veloso





Boas	Vindas!
Acompanhe ao lado 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.

Sugestão	de	Leitura
Livro: O Código da Inteligência
Autor: Augusto Cury

Assunto: Analisando o comportamento humano sob os pontos de vista psicológico, 
filosófico, psicopedagógico e sociológico, Cury aborda os hábitos dos bons 
profissionais e os compara com os hábitos dos profissionais excelentes – aqueles 
que decifram os códigos da inteligência.

Mondo Dei Bambini
Av. José Maria Marques de
Oliveira, 247
Vila Norma - Salto

WTG Corretora de Seguros
Av. dos Migrantes, 816 –
Sala 61
Jd. das Nações - Salto

Mercearia Sula
Rua Marechal Deodoro, 2578
Jd. das Nações - Salto

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...

Serafim Modas & Acessórios
Rua dos Curumbatas, 664
Salto de São José - Salto

Jump Burger
Av. José Maria Marques
de Oliveira, 1026
Jd. Delegá - Salto

É pic... É pic...

Aniversariantes	ACIAS

Diretor: José Eutásio
dia 29/03 

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

que aniversariam no respec�vo mês. Em Março  quem apaga as velinhas é....



Conheça nossos

PARCEIROS
Salto / Itu

Clínica Rollo
Assessoria em Saúde Ocupacional

Convênio médico Convênio odontológico Posto de atendimento

Corretora de seguros Medicina do trabalho

Concessionária de veículos

Concessionária de veículos

Cooperativa bancária Rádio local

Webdesign e jornalismo Centro universitário Escola de idiomas

Os interessados devem entrar
em contato com a acias pelo telefone

(11)4602-6767

acias.salto aciassalto


