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Palavra	da	Presidente

Caros leitores.....já estamos no final de mais um ano.....

E que ano foi esse, não é mesmo? Superamos desafios que jamais �nhamos imaginado e 

nos adaptamos a um cenário inédito para a maioria de nós. Vimos que somos capazes, 

somos fortes e vamos conseguir passar por tudo que ainda há de vir. Tenha fé, não deixe 

seu sonho adormecido!

Além disso, muito em breve teremos as eleições municipais que determinarão os 

próximos quatro anos da nossa cidade e que terão influência direta sobre esse novo 

“normal” que viveremos. Sendo assim, mais uma vez venho aqui ressaltar a importância 

de exercermos o nosso direito ao voto, e votarmos consciente. Foi justamente por isso 

que nossa Associação, ao lado de outras duas Associações parceiras – Associação das 

Indústrias e Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Salto, nos unimos 

para criarmos encontros, por meio dos quais a população conferiu as principais propostas 

dos nossos candidatos ao cargo do Execu�vo. E essa foi mais uma demonstração de que, como uma en�dade totalmente imparcial 

e representa�va de classe, temos o dever de estarmos envolvidos nesse processo. 

Também quero chamar a atenção de vocês, lojistas, para que já se preparem para essas úl�mas semanas do ano. A Black Friday 

vem aí e pode ser uma ó�ma oportunidade de impulsionarmos os nossos negócios! 

Vamos juntos..um grande abraço a todos vocês!

 Já sucesso no Brasil, a Black Friday é 
uma das principais datas para o comércio e 
ocorre sempre na úl�ma sexta-feira do mês 
de Novembro.
 A ação tem o obje�vo principal de 
limpar os estoques para abrir espaço para as 
coleções e mercadorias de Natal. Por isso, 
lojas de diferentes segmentos oferecem 
descontos que chegam a até 80% de  
desconto.
 E você, lojista? Já se organizou para a 
Blck Friday desse ano?
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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...

“Encontro	com	Candidatos	a	Prefeito	de	Salto”

Na noite de 21 de Outubro a série de encontros com os candidatos a Prefeito de Salto” chegou ao fim, após 
entrevistas dos quatro postulantes ao Execu�vo da cidade.

Por ordem de sorteio, par�ciparam da inicia�va o candidato Laerte Sonsin, no dia 30 de Setembro, Geraldo 
Garcia, em 07 de Outubro, Gislaine Silveira, no dia 14 de Outubro e, por fim, Sandro Garcia, em 21 de Outubro.

A ação ocorreu 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), e teve o 
obje�vo de apresentar as principais propostas dos candidatos, nas diferentes áreas, contribuindo assim para novos 
conhecimentos e uma análise mais aprofundada dos eleitores.

Os encontros foram realizados na Accord - Câmara de Mediação e Arbitragem da Indústria e do Comércio, e, 
devido aos cuidados necessários com a pandemia, todas as entrevistas foram transmi�das online, em diferentes 
plataformas digitais. As perguntas foram feitas por integrantes das citadas associações de classe, bem como pela 
população saltense.

Crédito fotos: KR Comunicação



Como	votar	na	pandemia

Novas regras para as Eleições 2020

Devido a pandemia, nesse ano as eleições municipais trazem novas e importantes regras, que precisam ser 
seguidas por todos. Confira abaixo quais são elas:

Das 7h às 10h: Horário exclusivo para pessoas com mais de 60 anos

Das 10h às 17h: Horário disponível para o público em geral

Documentos: O mesário não poderá pegar em seus documentos.
Por isso, você deverá mostrá-los. 

Caneta: A caneta, para assinatura, não poderá ser compar�lhada.
Por isso, você deverá levar a sua. 

Lembre-se: além da caneta, lembre-se de também levar
Iden�dade e Título de Eleitor 

Máscara: Seu uso será OBRIGATÓRIO para todos.  



Espaço	do	Diretor

Portec Lara Portas e Serviços 

 De propriedade de Wladimir Lara e Mariluci 

Benvenuto Lara, a Portec foi criada em 1985, 

com o obje�vo de oferecer, primeiramente, 

assistência técnica em portões automá�cos. 

Com o decorrer do tempo, a empresa também 

passou a atuar com fabricação de portões e 

instalações de motores eletrônicos, e em 

seguida com fabricação de esquadrias de 

alumínio e vidros temperados. Atualmente, a 

empresa fabrica diversas peças em alumínio, 

como portões, portas, janelas, corrimões, 

guarda corpos, boxes para banheiro, vidros 

temperados e espelhos, atendendo desde 

clientes que precisam de apenas uma peça, até obras completas. 

Localizada em um prédio próprio, no qual estão instalados escritório e fábrica, proporcionando mais agilidade aos serviços 

oferecidos, além de pra�cidade e comodidade a colaboradores e clientes, a Portec mantém, ao longo dos anos, os 

diferenciais de mão-de-obra especializada e material de ó�ma qualidade. 

Encaza Contrução e Hidráulica

 Criada de forma planejada, mediante análise de mercado, a Encaza surgiu em 2018 para oferecer um espaço no 

qual os clientes pudessem encontrar não somente materiais de construção de qualidade, mas também terem uma 

experiência de compra diferenciada, com variedade de itens e ó�mo atendimento. 

 No local é possível adquirir produtos diferenciados, que vão desde u�lidades domés�cas para o dia-a-dia, até 

reparos hidráulicos, tubos e conexões de pvc, torneiras, linhas de elétricas com fios, caixas de embu�r, interruptores e 

tomadas. 

 “Procuramos sempre dar uma atenção 

especial e suprirmos todas as necessidade dos 

nossos clientes, com preço justo. Também 

pretendemos nos especializar a cada dia, para 

assim conquistarmos, cada vez mais, a 

confiança de todos”, ressaltam os proprietários.

SAIBA MAIS: 
Endereço: Rua Costa do Marfim, 423 – Jd. Planalto
Atendimento: De segunda a quinta, das 7h30min às 17h30min,as sextas, das 7h30min às 16h30min, e aos sábados
(somente escritório), das 8h às 11h
Telefone/WhatsApp: (11) 4028-1186/4029-0587
E-mail: vendas.portec@gmail.com

SAIBA MAIS: 
Endereço:
Rua Floriano Peixoto, 2580 –  Jardim das Nações
Atendimento:
De segunda a sexta, das 7h às 18h, aos sábados,
das 8h às 14h, e aos domingos, das 8h às 11h
Telefone/WhatsApp:
(11) 2840-1852/97471-9185
E-mail: encaza@outlook.com

Crédito foto: Divulgação

Crédito foto: Divulgação



Reconhecimento	e	valorização	dos	nossos	associados
 A cada edição, a Associação apresenta uma lista com os nomes 

de lojistas 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 sorteará um desses nomes para aparecer 

em destaque!

 Conforme já divulgado, a sorteada desta edição é a EDITOGRAF. 

 Então, conheça mais sobre ela!

Nome fantasia da loja:
EDITOGRAF

Instalada em Salto desde:
19 de Novembro de 1996 (prestes a
completar 24 anos na cidade)

Endereço:
Rua Itapiru, 164 – Centro

Telefone e WhatsApp:
(11) 4021-0358 / (11) 99858-5337

Site: www.editograf-brindes.com

Redes Sociais:
Instagram -@editograf 
Facebook – teleguiaeditograf

Principais produtos/serviços oferecidos:
Impressos (folhetos, flyers, cartões de visita, impressões digitais e
talonários, e�quetas, catálogos, rótulos etc.); Brindes (canecas, canetas,
chaveiros, copos, calendários, ímãs, pen-drives, squeezes, agendas e
blocos de anotações); Comunicação Visual (banners, adesivos e placas)

Público atendido:
Todos os �pos de comércio, indústria e consumidor final

http://www.editograf-brindes.com
http://www.editograf-brindes.com


Medidas	trabalhistas	
pós-pandemia

Os	demais	empreendimentos	que	aniversariam	no	mês	de	Novembro	são:	

“Parabéns	e	obrigada	a	todos	vocês!”

ANDRE PEREIRA DE LIMA IMÓVEIS RURAIS
ALGI - MODA INFANTIL E ADULTO
ATLAS TI
AUTO ESCOLA FERREIRA
BERTAJONI VIDROS
CAMAGUI COMÉRCIO DE PRODUTOS COSMET.
CASTELINHO PET SHOP
CAZELATTO CONTABILIDADE
CLUBE DE CAMPO SALTENSE
CONFORSEG
DENGO DE MOÇA LINGERIES
DROGARIA SÃO PEDRO E SÃO PAULO
EDITOGRAF
ESCOLA RECANTO DO SABER
ESTILO MODAS ARTIGOS E VESTUÁRIO
ÊXODO CONFIANÇA SEGUROS
FIORI DI ZUCCA
FLAMBOYANT
GAUCHO AUTO CENTER
GLOBAL SCHOOL

19/11/2018
03/11/2006
12/11/2018
24/11/2005
19/11/1990
18/11/2011
23/11/2010
17/11/1993
01/11/1972
01/11/2012
28/11/2007
28/11/2012
19/11/1996
21/11/2012
22/11/2004
09/11/1998
07/11/2000
06/11/1997
11/11/1982
26/11/2003

IMOBILIÁRIA LUI
INETVR
KS LASER
LIG CHOPP GERMÂNIA
LIG LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS
LIVRARIA E PAP. SAGRADA FAMÍLIA
LOJA 1001 TONS
MAESTRELLO ODONTOLOGIA
MARIO RUSSO EMPREENDIMENTOS IMOB.
MECÂNICA RENA - ROB LTDA EPP
MICAI AGROPECUÁRIA
MS AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO
OPÇÃO MÓVEIS
ORGANIZAÇÃO BRASÍLIA
OURO E PRATA
PADARIA ESTRELA II
PALICIA PLANEJADOS
PROZELO
REALCE ROUPAS ÍNTIMAS

08/11/1979
07/11/2008
08/11/2000
03/11/2015
06/11/2002
16/11/1989
21/11/2005
06/11/1965
30/11/1990
21/11/1989
21/11/1997
12/11/2009
09/11/1995
26/11/1968
14/11/1990
16/11/1984
23/11/1993
12/11/2013
28/11/1990



Iniciativas	SEBRAE

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

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

Em cada edição a ACIAS divulga e parabeniza os 

integrantes de sua equipe, que aniversariam no 

respec�vo mês.

Em Novembro quem apaga as velinhas é....

Parabéns!!

É pic...
É pic...

Colaborador:

Ariane dia 09/11 

Colaborador:

Sergio dia 20/11

Aniversariantes	ACIAS

De 09 a 13 de Novembro: “DESCOMPLIQUE – PRIMEIRO PASSOS”

voltada aos empreendedores que ainda estão na informalidade ou pretendem empreender.

De 23 a 27 de Novembro: “DESCOMPLIQUE – PRIMEIRO PASSOS”

voltada aos empreendedores que ainda estão na informalidade ou pretendem empreender.                 

De 03 a 06 de Novembro: “ORGANIZE SEU NEGÓCIO”

voltada aos microempreendedores individuais já formalizados.

De 16 a 19 de Novembro: “ORGANIZE SEU NEGÓCIO”

voltada aos microempreendedores individuais já formalizado.

Oficinas
PRESENCIAIS:

Todas as oficinas descritas acima ocorrerão das 18h às 22h no SENAI de Salto, localizado na Rua Rio Branco, 1555 – Centro





A	importância	dos	seguros,	principalmente
em	meio	à	pandemia

 Um dos maiores medos que nós, cidadãos, temos, é perder algo que construímos ou conquistamos com sacri�cio e 

muito esforço. Principalmente em épocas de crises e instabilidades, sejam elas financeiras, de saúde etc., como a que 

passamos, por exemplo, essa insegurança é ainda maior. 

 Exatamente por isso que os seguros são de suma importância, pois têm o papel principal de cobrir o risco de perda 

de algo valioso. “Ou seja, os seguros servem para ficarmos prevenidos contra qualquer incerteza e risco que a vida pode nos 

proporcionar”.

 Atualmente existem no mercado inúmeros �pos de seguros, sendo os mais comuns os de automóvel, de imóvel, de 

roubo, de vida e de acidentes pessoais. 

 Independente do �po de seguro que escolher, o importante é sempre verificar as condições do mesmo e da 

seguradora, para não ter surpresas no momento que mais precisar. Fique atento, por exemplo, a habilitação do corretor, os 

riscos e coberturas que estão contempladas e as condições de pagamento. 

Celebrado nas escolas desde 2003 e como lei desde 2011, o Dia da Consciência Negra é uma forma de valorização da 

comunidade negra e da sua fundamental contribuição na história do nosso país. 

Oficializada pela lei nº 12.519/2011, a data celebra a resistência do povo negro contra a escravidão e a luta contra o racismo. 

Atualmente o Dia da Consciência Negra já é considerado feriado municipal em inúmeras cidades do Brasil. 

Uma	data	para
homenagearmos

Consciência
negra



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 Outubro, por exemplo, aproximadamente 114 
litros de leite e 103 fraldas geriátricas 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



ESPAÇO	JURÍDICO

Dia 15 de Novembro comemora-se a Proclamação da República do Brasil, quando em 1889, o ex-monarquista Marechal 
Deodoro da Fonseca liderou o golpe militar que derrubou o regime monárquico de Dom Pedro II. Para alguns historiadores, a 
primeira república brasileira não foi proclamada, mas sim aclamada pela pouca resistência que encontrou por parte da 
Monarquia

O aniversário da Proclamação da República propicia avaliações sobre a atual situação polí�ca do Brasil. Em 15 de 
novembro de 1889, quebrou-se o equilíbrio de forças que manteve a Monarquia por quase quatro séculos — 315 anos como 
território colonial do Reino de Portugal, 7 anos como cabeça do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves e 67 anos como Império 
independente.

Com a República, a primeira Cons�tuição da fase republicana foi promulgada em 24/02/1891 inspirada no modelo 
estadunidense. Ou seja, o texto da Cons�tuição de 1891 não foi cumprido, era belo em teoria, mas não refle�a a realidade polí�ca 
e social do Brasil da época. Consequência: Nove meses depois a Carta foi desrespeitada pelo Marechal Deodoro, que publicou 
Decreto dissolvendo  o Congresso Nacional. 

E desta forma o coronelismo cresceu impondo um verdadeiro regime oligárquico, que seria desmobilizado a par�r de 
1930, com a revolução que pôs Getúlio Vargas no poder. Em 1934, nova Cons�tuição. Nada adiantou. Getúlio, em 1937, dissolve a 
Câmara e o Senado, e decreta a nova Cons�tuição, ato ditatorial. O país, mais tarde, redemocra�za e outra Cons�tuição foi 
promulgada em 1946. Getúlio volta ao poder democra�camente e depois suicida. Café Filho assume a presidência; adoece. Carlos 
Luz, presidente da Câmara toma posse e é deposto por golpe militar liderado pelo General Lo�, em 1955. Nesta trilha de 
instabilidades chegamos a 1964 com a revolução militar.

Neste pêndulo chegamos a atual e consolidada democracia com a Carta Cons�tucional de 1988, quando a Assembleia 
Nacional Cons�tuinte, no preâmbulo da Cons�tuição, enunciou que “sob a proteção de Deus”, promulgava a Cons�tuição da 
República Federa�va do Brasil e ins�tuía o Estado Democrá�co de Direito.

Neste sen�do o Brasil cons�tui-se em Estado democrá�co de direito no qual “todo poder emana do povo, que o exerce 
por meio de representantes eleitos.” (art. 1º, parágrafo único, da Cons�tuição Federal de 1988).

Um retrospec�vo olhar revela que conquistamos significa�vos avanços sociais e econômicos na fase republicana, mas, 
no que se refere à efe�vação do princípio de “o poder emanar do povo”, a reeleição de representantes comprovadamente 
corruptos e de mesmos grupos familiares parecem indicar que no imaginário popular ainda está gravada a tese de Campos Sales: 
“a polí�ca e a ação devem ser privilégio de uma minoria” e impera Brasil afora o regime oligárquico de fato, que veio mudando a 
roupagem, mas se mantem firme com reeleições dos mesmos nomes que mantem verdadeiros feudos, principalmente nas 
regiões mais pobres do País.  

Sendo certo, que nestes anos de República o Brasil viveu décadas de incertezas polí�cas, alternando períodos de frágil 
democracia e regência de ditaduras. Vivemos, agora um longo período democrá�co, onde o voto é arma muito importante, 
capaz de mudar rumos e levar uma nação à ascensão ou à decadência, mas muitos de nós ainda não possuímos a plena 
consciência da importância do voto e o poder que ele tem.

A par�cipação popular vem aumentando, como demonstra as enormes manifestações públicas de repúdios a atos de 
corrupção ou a decisões tomadas para beneficiar as classes dominantes e polí�cas, que leva cada vez mais números de pessoas as 
ruas exigindo mudanças, mesmo assim, o Legisla�vo, judiciário e execu�vo insiste em se manter alheio a vontade do povo, 
chamando de an�democrá�co o desejo manifesto nas ruas. Esta mudança de postura dos cidadãos em muito se deve ao acesso as 
informações pelas mídias sociais, portanto,  espera-se a maior compreensão também  do devido valor do voto, criando a 
consciência geral que ele é a expressão da vontade popular, que é soberana em uma democracia, que é a hora da verdadeira 
manifestação de vontade.   

E que fique de lição deste aniversario de República a vital importância de associar a ação do voto à sua consequência. Um 
voto vendido, anulado, ou feito na brincadeira pode ter um alto preço para toda sociedade.  Além de ser uma prá�ca ilegal, tratar 
seu voto como mercadoria é de um descaso inadmissível, pois o cidadão está abdicando de seu papel como cidadão e zombando 
de cada conquista ob�da nestes anos.

A República Federa�va do Brasil ainda está na busca de seu caminho para se tornar uma nação mais justa, que era o 
defendido pelos republicanos históricos, como Quin�no Bocaiuva, Prudente de Moraes, Benjamim Constant e o próprio Ruy 
Barbosa.

Espera-se que, com as eleições Municipais para o cargo de Prefeitos e Vereadores em todo o País ocorrendo justamente 
no dia de aniversário da Republica, este forte direito que se reflete no Voto e consolida a democracia brasileira mo�ve o eleitor a 
votar de maneira consciente e interessada, depositando a sua confiança em candidatos dignos e honestos, pois sua escolha 
refle�rá no futuro da sua cidade.

Seja um cidadão responsável! 

Aniversário	da	República	Brasileira	e	a	democracia	no	Brasil





Campanha	Novembro	Azul
“Cuidar	da	saúde	também	é	coisa	de	homem”

A doença: De acordo com o Ins�tuto Nacional de Câncer (Inca), essa doença é a mais comum do sexo 
masculino.

Quem deve fazer o exame preven�vo: Homens a par�r dos 50 anos de idade devem procurar um urologista 
anualmente para fazer exames.

Como o exame é feito: Um desses exames é o toque retal. Ele é rápido e indica se a próstata apresenta algum �po de 
alteração. Caso isso seja detectado, o médico pode solicitar outros exames para confirmar o diagnós�co.

Fatores de Risco: Ainda sabe-se pouco sobre os principais fatores de risco dessa doença. Porém, alguns já conhecidos 
são:

*Hereditariedade: Principalmente se houver dois ou mais parentes de primeiro grau portadores da doença e se esta 
for descoberta antes dos 60 anos de idade. 

* Idade: Tanto a incidência como a mortalidade aumentam exponencialmente após os 50 anos. 

*Alimentação: Evidências apontam que uma dieta rica em frutas, verduras, legumes, grãos e cereais integrais, e 
pobres em gordura, principalmente as de origem animal, não só ajuda a diminuir o risco de câncer, como também o 
risco de outras doenças crônicas não transmissíveis. 

*Maus hábitos: Outros fatores perigosos são consumo excessivo de álcool e tabagismo, e também sobrepeso

Prevenção: Há 90% de chances de cura quando a doença for diagnos�cada precocemente. Sociedades médicas 
recomendam que homens a par�r dos 50 anos de idade façam o exame de próstata anualmente, e acima dos 45, caso 
esteja inserido nos fatores de risco. 

Créditos/Fontes: Portal ladoaladopelavida e Saúde Abril

Após o Outubro Rosa, chegou a vez de também alertarmos os homens sobre a 
importância de cuidarem da sua saúde. Por isso, o Novembro Azul vem para 
reforçar que exames preven�vos frequentes são fundamentais para diagnos�car o 
câncer de próstata logo no início, aumentando significa�vamente as chances de 
cura. 

Saiba mais:



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 
série e comprome�da, também terão direito a todos os bene�cios 
oferecidos pela mesma, como orientação jurídica gratuita, 
par�cipação em campanhas especiais, com valores exclusivos, 
convênios médicos e odontológicos, parcerias para aquisição de 
produtos e serviços com condições diferenciadas, dentre outros. 

Saltense Embalagens
Av. José Maria Marques de Oliveira, 392 B
Vila Norma – Salto

TCRS Cobranças
Rua Margarida, 114
Jardim Independência – Salto

Sugestão	de	Leitura
Livro: Nós queremos que você fique rico
Autor: Robert Kiyosaki, Donald Trump
Editora: Alta Books
Assunto: Sua segurança não pode mais ser delegada ao governo ou à empresa 
para a qual trabalha, simplesmente porque nenhum deles pode lhe dar o que 
fomos acostumados a buscar: garan�a. E não pense que sem essa suposta 
salvaguarda suas finanças estão entregues ao acaso... pelo contrário: é hora de 
tomar as rédeas de sua vida, instruir-se e ser dono de seu futuro.



Saiba mais

(11) 4602 - 6767

O que é bom ficou ainda melhor: 

Conheça o Define Positivo e Acerta Positivo,

os relatórios de consulta à PJ e PF, ideal para

o seu negócio, só eles contam com todas as

informações negativas mais os dados positivos.

Com eles você pode analisar a pontualidade de

pagamento dos consumidores e empresas e definir

os melhores prazos de sua negociação e tomar

as melhores decisões para o negócio.

Define
Positivo

Acerta
Positivo

Positivo
Score Positivo muito mais
detalhado (positivo + negativo)
baseado no hábito de pagamento.

Indicadores de comprometimento
e pontualidade de pagamento.

Recomendação para quem não
possui uma política de crédito.

Visão completa com histórico de
comportamento e comprometimento
de pagamento.

Testes comprovando a ecácia do
nosso Score Positivo com aumento
de aprovação de até 60%

Cerca de 100 milhões de pessoas
já fazem parte do Cadastro
Positivo da Boa Vista.

Venha para o
Positivo e dê
um up nas
suas vendas

Estamos	comemorando	mais	um	ano	de	muito	trabalho,
muita	dedicação	de	todos	e	muitas	realizações.

Vamos	celebrar	e	agradecer	o	empenho	de	toda	a	equipe
e	associados	que	trabalham	com	entusiasmo	por	um	bem
maior.	Família	ACIAS	56	anos!

Atuando	�irmemente
junto	ao	comércio	local!

ANOS


