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Outubro

Rosa
Há muitas formas de diminuirmos
o risco dessa doença, e as principais
delas são a orientação e a prevenção!

 Se toque!



Palavra	da	Presidente
 Chegamos a uma época na qual a democracia se faz presente na sua forma mais 
intensa! Dia 15 de Novembro caberá a cada um de nós exercer nossa cidadania e colocar 
em prá�ca a maior força que temos em mãos: o nosso voto.
 Ressaltamos a todos a importância desse ato, e que saibamos escolher de forma 
consciente e baseada em conhecimento. E é justamente por isso, para que você possa 
ouvir as principais propostas de cada candidato a prefeito de nossa querida Salto, que 
nossa Associação Comercial, em uma parceria com a Associação das Indústrias de Salto e a 
Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Salto está promovendo a 
apresentação desses candidatos. Por isso, convido você a ler as próximas páginas desta 
edição, saber mais e par�cipar dessa fundamental inicia�va!
 Além disso, também convidamos você a conhecer melhor alguns de nossos 
associados, cujos empreendimentos comemoram aniversário nesse mês, a ficar por dentro 
do calendário de capacitações do SEBRAE, que é de suma importância para você fazer a 
diferença, e a ler mais um ar�go preparado pela nossa assessoria jurídica..tudo para que 
você esteja ainda mais preparado em seus negócios.
 Boa leitura! Conte sempre conosco e ah....não se esqueça....você também pode 
ser o próximo a divulgar seu negócio conosco!
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“Encontro	com	Candidatos	a	Prefeito	de	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...

O advogado, administrador e professor Laerte Sonsin (PL) foi o primeiro par�cipante do “Encontro com 
Candidatos a Prefeito de Salto” – ação realizada por meio de uma parceria entre a Associação Comercial de Salto 
(ACIAS), Associação das Indústrias de Salto (ASSISA) e Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Salto 
(AEAAS). 

Os encontros, que acontecem na Accord - Câmara de Mediação e Arbitragem da Indústria e do Comércio, 
ocorrem nos dias 30/09, 07/10, 14/10 e 21/10, com a seguinte ordem de entrevistados, determinada por sorteio: 
Laerte Sonsin, Geraldo Garcia, Gislaine Silveira e Sandro Garcia. 

Devido aos cuidados necessários com a pandemia, as entrevistas são transmi�das online, em diferentes 
plataformas digitais, com perguntas feitas por integrantes das citadas associações de classe, bem como pela 
população saltense, que também pôde enviar ques�onamentos em tempo real. Ao final, os candidatos entregam aos 
representantes das citadas Associações, uma cópia do seu Plano de Governo. 

Intermediada pela assessora jurídica, Dra. Regina Celia de Souza Veloso e pelo advogado Fernando Santos, a 
inicia�va tem o obje�vo principal de apresentar aos eleitores as principais propostas dos candidatos, nas diferentes 
áreas.
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Reconhecimento	e	valorização	dos	nossos	associados
 A cada edição, a par�r desta publicação, a Associação 

apresentará 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 TAÍSA 

ÍNTIMA. 

 Então, conheça mais sobre ela!

Endereço:
Rua Nove de Julho, nº 731 - Centro

Telefone e WhatsApp:
(11) 4028-1836 / (11) 9 7425-6948

Redes sociais:
Instagram (taisain�ma) / Facebook (Taisa Ín�ma)

Principais produtos/serviços oferecidos:
Toda linha de lingerie feminina/masculina,
pijamas, moda praia e fitness.

Público atendido:
Adulto (feminino e masculino)

Nome fantasia da loja:
TAISA ÍNTIMA

Instalada em Salto desde:
01/10/2010

Crédito fotos: Divulgação



MADEIREIRA AMERICA 
MARIA JO ASSESSORIA DE EDUCACAO E T 

 MULHER BRASIL
MUNDO ELETRICO 

 NOVA SALTO IMOVEIS EMPREENDIMENTOS
O BARATAO 

 ODONTOCOMPANY (UNIDADE SALTO)
OPTICA SANTORO 

 OTICAS RIO BRANCO
PADARIA BELA VISTA 

 PASSO LIVRE
PONTO FINAL 

 PRO SORRISO
R.M TRANSPORTES ME 
RUBI 
SANETRAT SANEAMENTO S.A. 

 SAVAGIN
SOCIEDADE DE EDUCACAO NOSSA SENHORA 

 SUPERMERCADO SAO ROQUE LTDA.
TAISA INTIMA 

 TRANSPORTES DAMASCENO
UBM USINAGEM 

 VINTE PRESTACAO DE SERVCOS
VITAL NATUS 

01/10/2001
16/10/2014
26/10/2005
11/10/1989
02/10/2012
09/10/1992
11/10/2017
17/10/2003
06/10/2015
10/10/1978
03/10/2019
27/10/2004
29/10/2010
01/10/2014
07/10/2008
05/10/2006
23/10/2001
29/10/1971
22/10/2014
04/10/2010
30/10/1996
04/10/2002
07/10/2015
01/10/2003

Os	demais	empreendimentos	que	aniversariam	no	mês	de	Outubro	são:	

AMARAL AUTO PECAS P/ CAMINHAO 
AREZZO 
AZUL CALCADOS 
BERTAJONI SOLUCOES EM DECORACAO 
BIJUZINHO 
BOREAL 
BOTICA CHA DA TERRA 
CASA DE CARNES ZAMBOM 
CASA DO CHINELO 
CASAS PERNAMBUCANAS 

 CENTRAL MOTO PECAS
CNA 
DO CARMO MODAS 
EC CONSULTORIA 

 EMPORIO HOMEM
FERRAMENTARIA ON LINE 

 GRUPO NERY
INFOFIX PROQUALIT ESCOLA PROF 
JPO PAPELARIA 
KABID 

 KALLANGUS MODAS
KATIA MODAS 

 LOJA ATUALIDADE
LOJAS VALE A PENA 
LONG WAY STORE SALTO 

28/10/1996
09/10/2017
23/10/1990
30/10/1989
20/10/1999
31/10/2013
02/10/1990
10/10/2014
24/10/2005
16/10/2012
18/10/2002
31/10/2002
14/10/2013
19/10/2015
17/10/2016
13/10/2005
17/10/1997
11/10/2019
19/10/2017
17/10/1997
28/10/2011
06/10/2011
20/10/1993
13/10/2004
22/10/2010

“Parabéns	e	obrigada	a	todos	vocês!”



Espaço	do	Diretor

 Tintas Taperá
 Em 1984 a Tintas Taperá inaugurou sua primeira unidade em Salto e, desde então, 

ampliou sua atuação, tornando-se referência na região, no comércio de �ntas 

automo�vas, decora�vas e industriais. 

Atualmente são 04 unidades espalhadas pelo interior paulista, nas cidades de Salto, Itu, 

Porto Feliz e Indaiatuba.

 Massaaki Sakagami, sócio-proprietário do Grupo, ao lado de Carlos Eduardo 

Meloni, herdou o empreendimento do seu pai e já acumula uma rica experiência nessa 

área. Para ele, alguns dos diferenciais do seu negócio é o atendimento técnico oferecido 

aos clientes. “Muitos produtos que disponibilizamos em nossas lojas exigem um 

conhecimento técnico específico para u�lização”, explica. Além disso, Massaaki reforça 

que a tradição de quase três décadas, a transparência e hones�dade no trabalho, e as 

parcerias de qualidade firmadas ao longo do tempo também são essenciais para essa 

atuação de sucesso. 

 Uma dessas parcerias, por exemplo, é com a Brasilux Tintas, que fornece à Tintas 

Taperá uma linha completa de �ntas automo�vas e imobiliárias. 

Niki Restaurante 
Salto 
Estamos em um novo espaço, 

mais amplo, arejado e clima�zado, 

com ar renovado a cada dois 

minutos.

Tudo feito com muito amor, 

carinho e todos os cuidados para 

você!

Venha nos conhecer....!! 

A família Niki espera por você!

Rua Rodrigues Alves, 522 – Centro 

- Salto/SP(11) 4021-9207

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!

Crédito foto: Divulgação
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Em cada edição a ACIAS divulga e parabeniza os 

integrantes de sua equipe, que aniversariam no 

respec�vo mês. 

Em Outubro, quem apaga as velinhas é:

Parabéns!!

É pic...
É pic...

Wladimir Lara

(Portec)

Diretor:

dia 29/10

Osvaldo Padovani

(Papelaria Padovani)

 Diretor:

dia 11/10

Aniversariantes	ACIAS

Iniciativas	SEBRAE

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

Todas essas a�vidades são divulgadas mensalmente em nossas edições, com o intuito de auxiliar os empreendedores nesse 

momento ainda tão desafiador!

As lives do Sebrae acontecem ao vivo, de forma online,

gratuita e com duração de 02 horas. Durante as mesmas,

os par�cipantes podem interagir com os palestrantes e

com outros par�cipantes, por meio de um chat (bate-papo).  

Tal inicia�va é composta por a�vidades online cole�vas e
consultorias individuais, que trazem soluções prá�cas e
alterna�vas para minimizar os impactos da crise.
Em Salto o Programa Enfrentar já teve início, com a junção
das cidades de Araçariguama, Salto de Pirapora e Pilar do Sul. 

Das 19h às 21h “Seu negócio na internet”
Evento gratuito e online, terá o obje�vo de oferecer às pequenas
empresas uma semana de capacitação prá�ca para ingressar ou
melhorar a atuação no modelo de vendas online. 

Crédito fotos: KR Comunicação

Dia 22 de Outubro, às 19h
Live “O Desafio da Construção Civil 2020/2021” 

Dia 09 de Outubro, 10h
Live “Ganhe Mercado”

Dia 13 de Outubro – às 14
Live “Empreendedorismo” 

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

De 19 a 23 de

Outubro:

De 19 a 23 de

Outubro:





ESPAÇO	JURÍDICO

Comerciante:	Atenção	para	não	ser	conivente
ou	participar	de	crime	eleitoral!
O cidadão, no pleno exercício da democracia, tem um forte papel no des�no do  país, cujo instrumento é o voto consciente. 
Logo, o eleitor que exercer o seu direito ao voto,  a par�r de uma decisão madura, refle�da e consciente,  contribuirá para 
impedir a eleição de maus polí�cos e possibilitará o alcance de uma maior legi�midade no processo eleitoral.
Os crimes eleitorais são prejudiciais para o sistema eleitoral, a prá�ca de qualquer deles pode atrapalhar o sufrágio livre. E, 
em regra, são aqueles pra�cados pelos envolvidos no processo eleitoral durante o período de uma eleição ou que tenham 
algum fim eleitoral. Os envolvidos podem ser tanto candidatos quanto eleitores.
Os crimes eleitorais estão previstos em várias legislações, sendo a principal o Código Eleitoral, que é a Lei 4.737 de 15 de 
julho de 1965 e foi  recepcionado pela Cons�tuição Federal de 1988 e con�nua vigente no ordenamento jurídico. Embora 
alguns dos disposi�vos foram revogados por várias leis posteriores, grande parte con�nua vigente e aplica-se aos dias de 
hoje. Sendo que este Código prevê os crimes que podem atrapalhar o bom andamento dos pleitos eleitorais, com o intuito 
de que todo e qualquer ato que prejudique o processo eleitoral deva ser punido com o rigor da lei. Sendo que o  Código 
Eleitoral Brasileiro.

Principais crimes eleitorais:  Coação ou ameaça; Boca de urna;  propaganda irregular, Derrame ou chuva de san�nhos; Uso 

da máquina pública; Inscrição fraudulenta; Fraude do voto; Divulgação de fatos inverídicos; Calúnia; Difamação;  Injúria; 

Inu�lizar ou impedir propaganda eleitoral; Recusar ou abandonar o serviço eleitoral; Divulgação de pesquisa fraudulenta; 

corrupção eleitoral por compra de votos; Gastos além do permi�do pela legislação eleitoral durante o período de eleições; 

Não prestação de contas da forma correta. 
Importante toda atenção dos empresários, comerciantes para não ser conivente ou par�cipar de forma indireta de algum 
crime eleitoral, podendo inclusive responder por tal. Se o crime for pra�cado nas dependências de sua empresa,  com a sua 
concordância, visando captação de votos de funcionários ou clientes. A exemplo do mais comum, que é o oferecimento de 
suposto curso gratuito pelo candidato, acesso a bene�cios de sindicatos ou cartões de desconto, ou ainda café da manhã 
oferecidos por candidatos com reunião e conversa com funcionários. 
Tais atos são considerados crime eleitoral do qual o cidadão pode ser conivente ou par�cipe sem ter a consciência da 
gravidade do ato. Trata da propaganda irregular  através da u�lização de estabelecimentos comerciais, usos de instalações.

São vedadas na campanha eleitoral confecção, u�lização, distribuição por comitê, candidato, ou com a sua 

autorização, de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou 

materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor, respondendo o infrator, conforme o caso, pela 

prá�ca de captação ilícita de sufrágio, emprego de processo de propaganda vedada e, se for o caso, pelo 

abuso do poder (Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 6º; Código Eleitoral, arts. 222 e 237; e Lei Complementar nº 

64/1990, art. 22).

Respondem pelo crime tanto aquele que esta oferecendo a vantagem, considerado aliciador quanto o 

eleitor, ainda que o aliciador não seja o próprio candidato. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu que todos 

os envolvidos respondem, inclusive o candidato beneficiado.
Sendo  considerado crime e dos mais comuns no processo eleitoral a desobediência a Proibição de distribuição de brindes, 
ou outros bens ou materiais, que estão �pificados  como  captação ilícita de sufrágio.
Vale ressaltar  que a regularidade da propaganda par�dária é fato de extrema importância nos processos eleitorais, sendo 
possível, conforme dispõe o ar�go 222 do Código Eleitoral, a anulação da votação, quando viciada de falsidade, fraude, 

coação, uso de meios de que trata o Art. 237, ou emprego de processo de 
propaganda ou captação de sufrágios vedado por lei.

Como denunciar crimes eleitorais: O cidadão que �ver ciência da prá�ca de um 

crime eleitoral deve buscar meios de denunciar, seja por meio eletrônico ou 

diretamente na Jus�ça Eleitoral ou Ministério Público.

Grande parte das ações ajuizadas pelo Ministério Público Eleitoral decorre de 

denúncias dos cidadãos. Assim, para que possamos par�cipar do processo de 

fiscalização, denunciando crimes eleitorais, o primeiro passo é saber iden�ficá-los.

Presenciando algum crime eleitoral denuncie. Seja um cidadão responsável!





CAMPANHA	OUTUBRO	ROSA

“Quanto	antes,	melhor”

 A Campanha Outubro Rosa é uma inicia�va que tem o principal obje�vo de conscien�zar população, empresas e 

en�dades sobre a importância da prevenção e do diagnós�co precoce do câncer de mama.

 A inicia�va surgiu em 1990, na primeira Corrida pela Cura, realizada em Nova York, e desde então diversas ações 

ocorrem anualmente em todo o mundo, sempre no mês de Outubro, trazendo, como símbolo, o laço rosa.

 Nesse ano de 2020, o tema nacional da campanha, definido pela Sociedade Brasileira de Mastologia é “Quanto 

antes, melhor”. 

Saiba mais:
A doença: Também conhecido como neoplasia, o câncer de mama é caracterizado pelo crescimento de células 

cancerígenas na mama. Segundo dados do Ins�tuto Nacional do Câncer (INCA), esse é o segundo tumor mais 

comum entre as mulheres, atrás apenas do câncer de pele.

Dados: Segundo o Ins�tuto Nacional de Câncer (Inca), mais de 66 mil casos novos de câncer de mama estão 

previstos para cada ano entre 2020 e 2022.

Prevenção: O diagnós�co precoce é a principal causa de prevenção. Por isso, o autoexame, as consultas regulares e 

realização de mamografias anuais a par�r dos 40 anos são algumas das principais recomendações. As chances de 

cura do câncer de mama, quando diagnos�cado e tratado na fase inicial, chegam a até 95%.

Fatores de risco: Não existem regras para essa doença, mas de forma geral, alguns fatores indicados como de risco 

são: 

*Ser mulher: Apesar de ser possível também em homens, a doença é muito mais frequente em mulheres; 

* Histórico: se a paciente já foi diagnos�cada com a doença anteriormente ou possui histórico familiar da 

doença, precisa redobrar os cuidados;

*Avanço da idade, obesidade, vida sedentária: esses também são fatores significa�vos de risco;

*Nunca ter engravidado ou ter passado pela primeira gestação após os 30 anos.



A ACIAS mantém à disposição de seus
associados, uma advogada para prestar

serviços de assessoria jurídica destinado
as empresas. Onde os empresários podem

recorrer aos serviços de consultoria gratuita.

Anuncie na
revista 
ACIAS!

Uma revista digital de grande
abrangência, enviada pelo

WhatsApp, Telegram, Facebook,
Instagram, aplicativo ACIAS,

Site e E-mail.

+ 7 mil pessoas
atingidas diretamente
com nossas publicações

Alcance incalculável
de público de forma indireta
Através de compartilhamentos
nas redes sociais e canais específicos,

como WhatsApp e Telegram,

no site da entidade, e também no
aplicativo especial da ACIAS,
disponível e acessado por toda
a cidade de Salto.

A revista  também
está disponível

Saiba mais:

(11)4602-6767

(11)4602-6762 Sérgio

(11)4602-6760 Eduarda

(11)94337-7005

comercial@aciasalto.com.br

comercial1@aciasalto.com.br

As edições são mensais e intercaladas, sendo um mês com notícias
gerais, e um mês focado em temas segmentados de mercado, por
exemplo (alimentação, vestuário...),porém por conta do covid-19, as
edições seguimentadas estão supensas temporariamente.

Assessoria
Jurídica 

Agende a sua assessoria entrando
em contato com a ACIAS através do telefone:

(11) 4602 - 6767 falar com Neila ou Ariane.

Revista
Julho/Agosto 2020

Distribuição Gratuita

Campanhas

Digitais

As campanhas promovidas pela ACIAS

agora são digitais e disponíveis a todos

os lojistas saltenses. 

Participe!

RevistaJunho/2020
Distribuição Gratuita

O varejo
pós-pandemia

A hora e a vez da valorização

do comércio local
Revista

Setembro 2020Distribuição GratuitaQuestões trabalhistas no
mundo pós-pandemiaConfira conteúdoelaborado por nossaassessoria jurídica!


