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Muito boa noite a todos! 

Este é um momento especial para todos nós que fazemos parte 

desta Entidade, a Associação Catarinense de Supermercados. 

Celebramos nesta oportunidade, na presença de convidados tão 

ilustres, a posse festiva dos integrantes da diretoria e conselhos – 

gestão 2018-2020 e comemoramos os excelentes resultados 

alcançados na representação institucional e nos serviços 

prestados aos nossos associados, contribuindo com o 

desenvolvimento do nosso setor. 

A ACATS seguirá trabalhando pelo desenvolvimento e 

crescimento da atividade supermercadista catarinense, 

promovendo eventos, incentivando parcerias com entidades 

públicas e privadas. Também construímos relações sólidas com as 

mais diversas áreas do poder público, selando parcerias que 

resultaram em importantes benefícios para o setor e sociedade 

Participamos ativamente de todas as reuniões de diretoria da 

Associação Brasileira de Supermercados – ABRAS, levando as 

demandas e expectativas do setor supermercadista catarinense. 

Senhoras e Senhoras, ainda com todas essas conquistas, 

enfrentamos um ano atípico, cheio de incertezas e com resultados 

oscilantes apresentados mensalmente em nossos balanços de 

vendas. Vivemos um período de expectativas em relação a um 

processo eleitoral, onde as eleições não foram decididas por 

conteúdos programáticos ou propostas de siglas partidárias. O 



eleitor não aprova mais esse modelo político e optou por eleger 

as pessoas, que, no seu entender, se identificaram com a 

perspectiva de mudança, em se viver num País melhor, mais justo, 

menos desigual e dando condições de trabalho, emprego e 

oportunidades para quem quer empreender. Acima de tudo, o 

eleitor decidiu sobre aquilo que não queria mais e é importante 

que os eleitos não se sintam donos dos milhões de votos que 

receberam e sim, apenas seus portadores. 

É muito importante, essencial diria, que os novos governantes, 

principalmente os eleitos na esfera Legislativa entendam esta 

motivação e deem uma resposta positiva a esse eleitor, esse novo 

cidadão perfeitamente conectado e senhor de suas ideias, 

conceitos e valores.  

O que será preciso, a partir de agora, é recolocar esperança no 

peito das pessoas, gerar a energia de otimismo de que o País 

precisa para que possa se recuperar e diminuir gradativamente 

esse vergonhoso contingente de 14 milhões de desempregados 

que atormenta a todos nós. E isso só acontece com o crescimento 

econômico, com o surgimento de novos negócios, com o 

destravamento da economia e com a simplificação dos processos 

para que empreendedores sintam-se encorajados a investir no 

País, gerando mais massa salarial e fazendo girar a engrenagem 

da economia em bases sólidas. O setor produtivo brasileiro está 

esmagado por uma carga tributária que não pode mais aumentar.  

O que a sociedade espera é acompanhar noticiários relevantes e 

com notícias positivas, com novas ações, obras e conquistas, e não 

horas e horas de reportagens sobre corrupção, violência e outros 

acontecimentos que mancham a trajetória deste País. 



Os poderes públicos precisam se incorporar a essa velocidade de 

mudanças, ser mais efetivos e transformadores, canalizando o 

recurso arrecadado com impostos para investimentos, com 

planejamento e transparência. Não dá mais para suportar uma 

carga tributária tão pesada em que a União, Estados e municípios, 

bem como os demais poderes, somente conseguem usar o que 

todos nós arrecadamos para sua própria subsistência.  

Sempre que nos manifestamos em nome da Entidade, 

enfatizamos a necessidade e urgência das reformas estruturais do 

Estado, como da previdência, tributária e política, que continuam 

em compasso de protelação nas instâncias em que deveriam 

avançar. 

A Reforma Trabalhista, mesmo como todas as restrições quanto à 

proposta original, já consegue mostrar uma nova realidade para 

as relações entre contratantes e contratados, onde ganhou mais 

força o negociado sobre o legislado, fazendo que as 

representações sindicais, tanto patronais como laborais, tenham 

novas responsabilidades e desafios à frente de suas entidades.  

A modernização do Estado ganha caráter de urgência diante do 

sintoma de exaustão da taxa de investimento. Os governos 

precisam diminuir seu tamanho para ficar mais fortes e atuar 

naquilo que se espera, em setores essenciais para a sociedade, 

como Educação, Saúde e Segurança. 

 

Nosso setor tem se esforçado para oferecer a contribuição para 

mover a engrenagem da economia, gerar novos postos de 

trabalho e ser a fonte de impostos para que o governo transforme 

aquilo que arrecada em canais propulsores de desenvolvimento. 

A ACATS renova o propósito de trabalhar pelo fortalecimento do 



setor supermercadista catarinense e brasileiro e estamos 

otimistas.  

Mas é a esperança que nos move. A chegada de um novo Governo  

traz muita expectativa positiva, as perspectivas para 2019 são 

muito promissoras, crescimento do PIB na ordem de 2,5% à 3%, 

dólar em torno de R$ 3,80 sinalizando uma estabilidade cambial, 

o que trará segurança para empresas exportadoras e 

importadoras, inflação também estabilizando no patamar de 4% e 

a taxa de juros, a SELIC na ordem de 7,75%. Com isso teremos um 

ciclo virtuoso, com empresários investindo, gerando novos postos 

de trabalho, fazendo a economia girar, retomando o 

desenvolvimento e trazendo prosperidade para todos os 

Brasileiros.  

E aqui em Santa Catarina não será diferente, por isso conclamo a 

todos os nossos colegas empresários a investirem nos seus 

negócios, pois assim também geraremos novos postos de 

trabalho, ampliando a esperança de muitos Catarinenses. 

Essa noite para mim é muito especial, pois também é uma noite 

de gratidão. Agradeço primeiramente a Deus, que esta acima de 

toas as coisas e é graças ele que tudo é possível de acontecer.  

Agradeço também a toda a Diretoria Executiva e ao Conselho 

Deliberativo da ACATS, que voluntariamente trabalham pelo 

fortalecimento e pelo engrandecimento da Entidade.  

E aqui quero fazer um registro muito importante de um 

agradecimento carinhoso as nossas esposas na pessoa da minha 

esposa a Rose e demais familiares nas pessoas dos meus Filhos 

Paulinho e André, pelas horas de convívio que deixamos de 

compartilhar quando do cumprimento de agendas de trabalho da 

ACATS.  



Agradecer também de forma especial a valorosa equipe de 

profissionais da Entidade, coordenada pelo nosso diretor 

executivo Antonio Carlos Poletini, sempre muito unida e 

mobilizada para atingir as metas da entidade, além de atender a 

todos com zelo, cordialidade e profissionalismo.  

Registro ainda um agradecimento aos nossos patrocinadores e 

apoiadores do evento desta noite:  

Patrocínio Master da Aurora Alimentos, patrocínio da Fruki, 

AquaFast, Melitta, Orquídea, SenfNet e Visual Mix, e ainda o apoio 

da Água Santa Rita, Hbex e Baron Lacroix. 

E nesse compasso cheio de otimismo pelo 2019 que está quase 

chegando, desejo votos de um final de ano com excelentes 

resultados de vendas para todos e um período de festas com 

muitas alegrias compartilhadas com familiares e amigos, com as 

bênçãos de Deus.  

Até 2019 meus amigos, bom evento, bom final de ano. 

“BRASIL ACIMA DE TUDO E DEUS ACIMA DE TODOS” 

Muito obrigado. 

 


