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Palavra da Presidente

 
Sim... Diadema tem potencial para ser a maior potência 
comercial e empresarial do Grande ABC. A cada evento 
realizado pela ACE, percebemos a movimentação das 
pessoas e o quanto os negócios são potencializados. O 
balanço que fizemos após a 4ª Feira D’Beleza, realizada 
em maio, mostra que estamos no caminho certo, e o feed 
back de expositores e público nos encoraja a alçar 
voos maiores para a edição de 2018. É por este motivo 
que nossa equipe já trabalha para a 5ª Feira D’Beleza 
que virá com o apoio fundamental de uma assessoria 
de imprensa, a fim de divulgar nossos parceiros e 
transformar em notícia nossas ações e daqueles que 
estiverem conosco. 

Satisfação plena ao ver o sorriso estampado no rosto 
dos 17 ganhadores da Promoção “Ela Vale Ouro”. 
Ficamos com o sentimento de dever cumprido, quando 
depositamos em toda Diadema mais de 40 mil cupons que, 
certamente, colaboraram para aumentar as vendas de 
85 comerciantes de diversos portes que acreditaram no 
potencial da campanha do Dia das Mães. 

E para quem está de olho bem aberto para as 
oportunidades, preparamos uma matéria especial 
sobre empreendedorismo e inovação. Gostaríamos de 
apresentar uma receita certa para fazer um negócio 
dar certo, mas fizemos melhor do que isso: entregamos 
a você uma reportagem que traz orientações 
fundamentais e mostra que é possível empreender em 
tempos de crise. Temos muitas pessoas em nossa cidade 
com soluções criativas para o dia a dia das pessoas, a 
exemplo, do Marco Aurélio Magri, do app ACHAQUI. 

O consultor do Sebrae, Caio Cesar Massao Ito, orienta 
o futuro empreendedor para evitar a ansiedade e fazer 
um detalhamento do seu negócio com informações 
fundamentais de mercado. A matéria tem quatro páginas, 
com informações que somarão o seu conhecimento. 

Neste segundo semestre de 2017 prepararemos 
diversas ações para estimular os negócios de nossos 
associados e ajudar a fazer você despertar boas 
ideias para trabalhar em prol do seu sucesso e de seus 
colaboradores. Estamos envolvidos com uma série de 
atividades que incrementarão a nossa programação de 
eventos, seja cultural, social ou empresarial. 

As páginas a seguir da Revista ACE 49 estão quentes de 
informações boas para você. Deleite-se nesta leitura. 

u EDITORIAL

VOCAÇÃO PARA O SUCESSO!
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Quanto maior for a rede de contatos de um 
empresário, maior as chances de sucesso dele! 
É indiscutível que um bom networking gera 
credibilidade e atrai novos negócios. Pensando 

......     nisso, a ACE Diadema organiza mensalmente 
um encontro com os seus associados, a fim de agregar 
informações e tornar os empresários próximos um dos 
outros. 

Ao exercitar a divulgação boca a boca das atividades 
que executa e o ramo de atuação, mais pessoas ficam 
sabendo sobre você, bem como as ofertas e serviços 
que disponibiliza ao mercado, principalmente, os seus 
diferenciais. Quando se faz um bom networking você 
torna a sua empresa objeto de desejo de muita gente. 

O Núcleo de Negócios da ACE é formado por empresários 
de diversos segmentos que tem exatamente este 
propósito: alavancar seus interesses e fazer parcerias 
de sucesso. Com mais de um ano de existência, o grupo 
se destaca a cada encontro realizado e os números 
de negócios fechados crescem exponencialmente. Os 
números comprovam isso! 

As reuniões acontecem na última terça-feira do mês 

u NÚCLEO DE NEGÓCIOS

Saia da caixinha 

na sede da ACE. Associados não pagam para participar, 
porém, é permitido apenas uma pessoa por empresa 
(inscrição); caso haja mais de um representante da 
mesma marca, o valor é de R$ 30,00. Quem não é associado 
também é bem-vindo, e o investimento da rodada de 
networking é de R$ 40,00. Neste valor está incluso o café 
da manhã, oferecido pela associação. 

Venha fazer parte desta equipe de sucesso!

 Mais informações e inscrições pelo email:  
nucleodenegocios@acediadema.com.br
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Ser saudável vai muito além das dietas e rotinas 
chatas de exercícios que logo levam você à 
desistência. Segundo a OMS – Organização Mundial 
da Saúde, ser saudável é um estado de completo 

bem estar físico, mental e social.

Três pilares estruturam o bem-estar: nutrição, atividade 
física e equilíbrio da mente, e nem tudo é destino ou obra 
da hereditariedade... Diversas consequências são frutos 
de nossas escolhas e comportamentos.  

Ao passar uma vida comendo açúcar ou farinhas brancas 
excessivamente, não causará espanto o desenvolvimento 
de uma diabetes. Da mesma forma, o fumante estará mais 
suscetível a ter uma doença respiratória, o estressado a 
ter doenças do coração e o sedentário a ter lombalgias 
e dores articulares que afetarão o seu bem estar. Ou 
seja, evitar muitas das doenças da vida moderna está 
totalmente sob nosso controle através de hábitos mais 
saudáveis. 

Analise os prós e contras, sempre consciente de que você 
quer melhorar a sua qualidade de vida. Avalie o tempo de 
duração da sensação de bem estar causada por um doce 
cheio de açúcar e compare à sensação de levar uma vida 
inteira com bons hábitos. Algumas mudanças de atitude 
podem valer muito a pena, e garanto que, ao olhar para 
trás, você não sentirá falta de muitos comportamentos 
que abandonou. 

Segue ao lado dez dicas de hábitos simples que podem, 
aos poucos, trazer o estilo de vida saudável:

01 Realize tarefas comuns a pé, como ir ao supermercado ou 
farmácia
02 Insira atividades ao ar livre na programação de domingo, 
que não deve ser, necessariamente, ao redor de uma mesa 
farta de comida
03 Seja prático e se antecipe aos imprevistos: tenha alimentos 
saudáveis sempre à mão
04 Carregue sempre uma garrafa de água com você
05 Apague as luzes ao dormir. Além de promover um sono 
reparador, o metabolismo de uma noite bem dormida também 
ajudará nos resultados de perda de peso e ganho de massa 
muscular
06 Estimule o cérebro: leia, faça palavras cruzadas, contas 
sem a calculadora, relembre todas as suas atividades no final 
do dia
07 Faça exames de rotina com a periodicidade recomendada
08 Valorize a convivência social: mesmo que esteja cansado, 
faça um esforço e compareça ao encontro da turma da 
faculdade ou ao aniversário do colega de trabalho. Encontrar 
pessoas em ambientes descontraídos, jogar conversa fora e 
dar risadas podem acrescentar mais alguns anos na sua vida!
09 Pense em algo que gosta de fazer. E FAÇA! Divirta-se!
010 Se cobre menos: “carpe diem”. Apesar da vida corrida e 
cheia de responsabilidades que levamos, tenha em mente esta 
verdade: “Se você não tiver tempo para cuidar da sua saúde, 
precisará encontrar tempo para cuidar da sua doença”

Faça tiques nos itens da lista, e seja uma pessoa mais 
saudável e mais feliz! 

Cris Yamacita
Consultora de negócios – Especialista em Gestão de Academias - 

Personal Trainer - Consultora Independente Herbalife

u BEM ESTAR

O que é ser saudável?
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Falar de empreendedorismo é um assunto que rende 
longas horas de conversa. O Brasil é um reduto de 
bons empreendedores (muitos deles, não sabem disso). 
Para um bom empreendedor, não existe crise e, sim, 
oportunidade

Por Isis Moretti

O Brasil vive um momento instável dentro da 
sua própria crise econômica. Entretanto, 
há uma parcela da população que não dá 
ouvidos as queixas e está fora desta sala 

obscura que muitos brasileiros estão inseridos. Com 
faro empreendedor aguçado e atentos as necessidades 
dos 207 milhões de brasileiros espalhados por todo o 
território nacional, algumas pessoas estão recriando 
seus modelos de negócios ou concebendo algo inovador 
que fará muito sucesso diante de seus públicos alvos. 

Para quem tem o empreendedorismo no sangue, o 
desemprego no País foi o início de uma longa jornada 
de sucesso. Pessoas que não deixaram a “peteca cair” 
e deram um novo sentido à vida profissional. Sim! Eles 
empreenderam em tempos difíceis. 

De acordo com o sócio diretor do Nudempe, Luiz Mendes, 
qualquer crise indica que é preciso fazer mudanças. 
“Quem obteve o sucesso nos negócios, é porque soube 
aproveitar a crise e se antecipar aos acontecimentos, 
aplicando melhorias em gestão, revendo processos e 
diversificando produtos e negócios. Momentos como 
este que o Brasil vive, representam uma ruptura 
com o passado, com uma situação existente que não 
funciona mais”, alertou Mendes, que atua diretamente 
com empresários de micro e pequenas empresas, que 
buscam melhorias na gestão e sustentabilidade.

E foi justamente esse processo que a diretora comercial 
da Neo Turismo, Tarin Flores Ramos, teve que enfrentar 
e, o melhor de tudo, de olhos e coração bem abertos 
para as oportunidades que a mudança em sua empresa 
teria. “Atuo há 15 anos no ramo de turismo, e nossos 
principais clientes são os noivos. Vender pacotes 

para lua de mel é o nosso carro chefe. Porém, 
percebemos que a venda tradicional já não estava 
mais se encaixando, pois muitas vezes, a ‘viagem dos 
sonhos’ era financeiramente inviável para os casais 
e, por vezes, eles faziam uma viagem que não estava 
nos planos, mas que se encaixava no bolso. Foi aí que, 
para não declinar nossos negócios, criamos um novo 
conceito de vendas e surgiu o site Lua de Mel Cotas”, 
contou orgulhosa Tarin, que sempre esteve atenta as 
necessidades do mercado e na busca por novidades. 

 

u CAPA

Em tempos de crise, devo empreender? 
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TARIN FLORES RAMOS
 

Ainda que em tempos nos quais as empresas 
retém investimentos, Tarin foi na contra mão 
e resolveu apostar em algo que, de fato, 
agradasse e conquistasse seus clientes à 
primeira vista. O Lua de Mel Cotas é uma 
startup que ajuda os casais a ganharem a 
tão sonhada lua de mel como presente de 
casamento através de cotas de viagem. 
“Esse projeto tomou corpo nos últimos 
12 meses, quando entrei no ecossistema 
empreendedor. Busquei mentorias 
para alavancar este negócio e a 
mudança foi muito grande. Saímos 
de uma agência convencional para 
adotar um formato totalmente 
digital”, falou consciente Tarin, 
que investiu cerca de R$ 200 mil 
para criar este novo negócio. 
“Nosso faturamento mensal 
gira em torno de R$ 400 
mil/mês, e recentemente 
recebemos um aporte de 
R$ 100 mil, com o qual 
abriremos uma nova 
sede, com uma sala 
específica para as 
noivas e o projeto 
Lua de Mel Cotas. 
Nossa meta é dobrar 
o faturamento em 24 
meses”, completou. 

Tarin ainda reforçou que as crises sempre existiram 
e essa não será a última. “O mercado de casamento 
cresce a cada dia e eu não podia ficar parada diante 
desse cenário. Precisamos sair dessa zona de conforto 
e o melhor caminho para empreender é fazer algo novo 
acontecer”, destacou.

NÃO HAJA POR IMPULSO

O consultor do Sebrae SP, Caio Cesar Massao Ito, alerta que 
tomar uma decisão por impulso não é a melhor saída. Então, 
antes de empreender coloque o seu negócio no papel nos 
mínimos detalhes, com todas as informações pertinentes ao 
mercado de atuação: clientes, concorrentes e fornecedores. 
Desta forma, neste levantamento preliminar, será possível 
compreender melhor o segmento de atuação, saber se o 
negócio ficará conhecido no mercado e quais os diferenciais 
deverão ter para encarar a concorrência.

 “O próximo passo é pesquisar quais produtos e serviços 
se venderão; preços e o tipo de cliente que está disposto a 
pagar por isso. Como será a divulgação e comercialização 
e onde os compradores encontrarão os produtos. Todo 
o negócio necessita de um mínimo de estrutura para 
começar, o que demandará a abertura e funcionamento – 
instalações físicas, equipamentos e pessoas para atender 
a expectativa de venda”, explicou Ito.

E financeiramente, o negócio é viável? Para saber a resposta, 
elabore um plano financeiro estimando o investimento 
inicial, capital de giro, faturamento, custos de matéria 
prima, comercialização, mão de obra, depreciação e custos 
fixos operacionais. A partir dos demonstrativos financeiros, 

CAIO  ITO
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verifique os indicadores de viabilidade: pontos de equilíbrio, 
lucratividade, rentabilidade e o prazo do retorno do 
investimento. “Reflita sobre a oportunidade de negócio 
com base em um planejamento detalhado. Considere 
dez características essenciais do comportamento 
empreendedor: busca de oportunidades e iniciativas; 
correr riscos calculados; exigência de qualidade e 
eficiência; persistência; persuasão e rede de contatos; 
independência e auto confiança; comprometimento; busca de 
informações, estabelecimento de metas; e monitoramento e 
planejamentos sistemáticos”, orientou Ito.

O sócio diretor da Nudempe, Luiz Mendes, vai mais além: 
“Você conhece os seus processos? Sabe a importância de 
tê-los mapeados para a maior fluidez? A sua equipe está 
atuando de forma adequada e nas áreas corretas? Está 
usando a tecnologia a seu favor? Otimiza as operações com 
tecnologia adequada?”, indagou. Segundo ele, os sistemas 
de gestão empresarial são os maiores aliados das pequenas 
empresas para evoluir. Eles atuam nos processos  ajudando 
a integrar informações de diferentes áreas , a organizar e a 
extrair dados para a tomada de decisões – e, com isso , contribui 
para os gestores traçarem estratégias mais assertivas. “Para 
assegurar longevidade, os empresários devem mudar a 
percepção sobre o negócio, bem como se apropriarem de 
conceitos e ferramentas que tragam mais produtividade ao 
aperfeiçoar processos internos, promovendo a inovação e a 
garantia de melhores resultados”, apontou Mendes.

O BRASIL NÃO USUFRUI DO POTENCIAL QUE POSSUI
 
Pesquisas realizadas em 2016 pela Endeavor e Sebrae, 
apontam que apenas 20% dos jovens querem empreender, 

e isso é muito pouco dado o potencial e criatividade que o 
povo brasileiro possui. Segundo o presidente do ITESCS – 
Instituto de Tecnologia de São Caetano do Sul –, Benicio José 
de Oliveira Filho, o mercado de trabalho encolheu e a riqueza 
que geramos está parada ou em declínio, porém, o Brasil 
continua sendo um País com muitos problemas para serem 
resolvidos.

As pessoas possuem uma enorme capacidade de gerar 
soluções e serviços novos, e transformar tais inovações 
em negócios. “Partindo desta realidade, empreender 
sempre será um dos caminhos. Nosso País tem um mercado 
consumidor que pode ser explorado de inúmeras maneiras. 
Sempre digo que não basta ter vontade ou uma boa ideia para 
empreender; o correto é analisar o mercado pretendido, 
se destacar dos demais já existentes e, sem glamour, 
trabalhar muito. Com o desemprego, temos hoje milhares 
de excelentes profissionais no mercado com condições 
verdadeiras de criarem negócios fantásticos. Estude, 
planeje, tenha coragem e dê o primeiro passo. Empreender 
é uma jornada transformadora, apenas apreendendo, 
podemos resolver os problemas que temos no nosso Brasil”, 
enfatizou Benicio, que defende que quanto mais luzes forem 
lançadas sobre as oportunidades que existem no campo do 
empreendedorismo, bons negócios surgirão.

“Nosso futuro como País empreendedor depende da 
consciência que criamos nos jovens, de que empreender 
é um excelente caminho para a realização pessoal. Dito 
isso, acredito que os canais como os das associações 
comerciais são excelentes caminhos para levar a mensagem 
do empreendedorismo como opção real de redução das 
misérias e pobreza do nosso País”, disse Benicio.

O ITESCS tem sido um enorme centro concentrador de 
inovação no ABC, apresentando resultados concretos no 
incentivo ao empreendedorismo da região. Desenvolve um 
trabalho focado nas startups, com esclarecimentos sobre 
este modelo de empreendedorismo, fomentando entre os 
empresários, universidades e empresas a possibilidade de 
levar a cultura de startup para os negócios. O ITESCS ainda 
formou um grupo consolidado de empresários que entendem 
o investimento em startup como um importante motor de 
desenvolvimento de novos negócios, e ainda, oportunidades 
incríveis de retorno financeiro. “No ITESCS, dizemos que o 
futuro é agora. Este é o nosso propulsor de trabalho e 
desenvolvimento”, encerrou Benicio. 

BENICIO FILHO
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u NEGÓCIOS

Só não enxerga, quem não quer
Mais uma ótica chegou a Diadema, oferecendo produtos de 
qualidade a preços bem acessíveis. Com lojas espalhadas 
por todo o Brasil, a Óticas Diniz chega à região através dos 
irmãos Rebouças

Por Isis Moretti

Diadema está no radar de grandes marcas nacionais. 
Recentemente, a Óticas Diniz – que nasceu no 
Maranhão e rapidamente se expandiu em todo o 
Nordeste do País –, instalou-se em Diadema através 

dos irmãos Thiago e Leandro Leite Rebouças que, até então, 
moravam em Natal, RN. 

Com mais de 900 lojas por todo o território nacional, abrir 
um novo negócio no Sudeste foi algo que demandou muita 
pesquisa e estudo dos empresários... E diversas foram as 
opções de cidades entre os estados do Rio de Janeiro, Minas 
Gerais e São Paulo. 

”O interior de São Paulo possui uma rede bem solidificada 
da Óticas Diniz, porém, este canto do ABCD ainda estava 
carente da marca, principalmente Diadema e São Caetano do 
Sul. Então, pesquisamos a densidade demográfica, indústrias 
instaladas, renda per capita, análise da concorrência, o 
potencial dos bairros, número de idosos, enfim, fizemos um 
estudo bem minucioso e decidimos abrir nossa primeira loja 
em Diadema, pois temos uma pirâmide etária favorável e 
pretendemos explorar este cenário”, afirmou Thiago. 

Para isso, os irmãos Rebouças investiram cerca de R$ 
300.000,00 (com retorno de investimento previsto para 
até 18 meses), e emprega sete funcionários residentes na 
região, entre 18 e 35 anos. “A primeira visita na cidade 
ocorreu em setembro de 2016, e logo começamos todo o 
processo para a abertura da empresa. Inauguramos no 
início de junho e, agora, o céu é o limite. Temos planos de 
crescimento e esperamos aumentar rápido a nossa equipe de 
colaboradores”, disse otimista Leandro.

Dentro dos projetos destes empresários também estão 
envolvidas ações sociais, com atendimento oftalmológico 
dentro das escolas públicas e doação de óculos para as 
crianças carentes. 

A Óticas Diniz Diadema está localizada na Rua São Judas Tadeu, 
75 - Centro, e funciona das 9h às 19h, de segunda a sábado. O 
telefone para contato é (11) 2311-7637. 
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Precisar precisa...
Oferecemos serviço completo e integrado

Cremação                    Seguro Funerário
Serviço Funerário    Jazigos

www.grupomemorial.net

Ligue para (11) 3096 4040

opcao-escolhida.indd   1 31/05/2017   12:40:25
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Para que uma empresa esteja inserida 
no mercado de forma sustentável, ela 
obrigatoriamente precisa de um Contador 
para gerenciar seus tributos, cuidar das 

documentações necessárias, fazer declarações para 
diversos fins e destinos fiscais, desevolver análises 
de balanços, enfim... A lista de responsabilidades 
impostas pelo código cívil de um contabilista é 
extremamente extensa. 
 
Por tantas demandas e importância dentro do 
cenário empresarial, a ACE mantém há quatro anos o 
Núcleo de Contadores com profissionais de Diadema 
que estão comprometidos em melhorar todas as 
questões da classe. 

O lema deste grupo é inspirador: “Junto Somos Mais 
Fortes” e justifica o objetivo deste projeto que faz 
muito sucesso. Composto por 18 escritórios da cidade, 
os membros se encontram mensalmente (sempre na 
terceira quinta-feira do mês), na sede da ACE. As 
reuniões ocorrem das 8h às 9h30 para debates sobre 
os acontecimentos mais recentes, lançamentos de 
novas ideias para o setor, formatação e concretização 
de projetos que tragam melhorias para seus negócios, 
bem como, para o desenvolvimento do município. 
Ainda, a partir deste grupo, formou-se o Grupo de 
Trabalho, onde alguns integrantes do Núcleo de 

Contadores se reúnem com os responsáveis de setores 
da Prefeitura de Diadema (vigilância sanitária, 
finanças, central de atendimento, desenvolvimento 
econômico), a fim de discutirem as demandas, 
sistemas, projetos de melhorias e informação aos 
empresários (esses encontros são bimestrais). 

Ao longo desses quatro anos, diversas conquistas 
foram alcançadas em benefício da classe contábil 
de Diadema. Sistemas online foram reformulados, 
processos impressos passaram a ser digitalizados, 
alteração na Lei de Desobrigatoriedade da Impressão 
de Livros Fiscais e Registros do Livro 57, criação da 
cartilha do empreendedor para auxílio na abertura 
de empresa. 

No quadro a seguir, confira os escritórios que já 
fazem parte deste grupo de sucesso:

u NÚCLEO DE CONTADORES

Quatro anos lutando pela classe 
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Confira o calendário de reuniões e mais informações:
www.acediadema.com.br ou nucleodecontadores@acediadema.com.br

ANDRADE & MENDONCA CONTABILIDADE
TELEFONE: 11.4071-3348

ATENA ASSESSORIA CONTABIL
TELEFONE: 11.4053-8080

CONTABILDELTA CONTABILIDADE 
TELEFONE: 11.4043-8440

CONTIN ADM DE CONDOMINIO
TELEFONE: 11.4055-2584

DATA FOLHA CONTABILIDADE
TELEFONE: 11.4043-6039

ETICUS CONSULTORES
TELEFONE: 11.2805-3630

FOX ASSESSORIA CONTABIL
TELEFONE: 11.4057-2200

IDEAL CONTABILIDADE
TELEFONE: 11.4057-3314

LEX LABOR CONTABILIDADE
TELEFONE: 11.4044-5778

LIMA ASSESSORIA CONTABIL
TELEFONE: 11.4055-5101

REGENTE ASSESSORIA CONTABIL
TELEFONE: 11.4053-2560

RJ LIMA CONTABILIDADE
TELEFONE: 11.2668-1887

SÃO PAULO CONTABILIDADE
TELEFONE: 11.4044-1640

SOBRAL ASSESSORIA CONTABIL
TELEFONE: 11.4056-2065

SR EMPRESARIAL
TELEFONE: 11.4067-6692

VALMIN CONSULTORIA CONTABIL
TELEFONE: 11.3425-3375

VITAL GESTÃO EMPRESARIAL
TELEFONE: 11.4044-3299

WALDIR XIMENES CONTABILIDADE
TELEFONE: 11.4054-2387
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Sobrou dinheiro e quer investir? Alguns passos 
ajudam a traçar os melhores investimentos 
conforme o seu perfil e situação financeira. 
O ex-atacante do São Paulo, Müller, marcou a 

história do futebol brasileiro pelo seu brilhantismo 
no esporte, mas, posteriormente, chamou a atenção 
pela decadência financeira que amargou. Milionário, 
o jogador precisou morar de favor e o caso repercutiu. 
Entretanto, esta não é uma exceção entre jogadores 
de futebol; também temos conhecimento de artistas 
e outros profissionais que alavancaram a conta 
bancária em um curto período de tempo e logo 
perderam tudo. 

Por outro lado, empregadas domésticas, operadores 
da indústria e sacoleiros de mercado ganham 
destaque quando bancam a faculdade de medicina 
do filho, constroem as próprias casas ou realizam 
sonhos de viajar pelo mundo com uma remuneração 
milhares de vezes menor a dos famosos. 

Há quem diga que a ajuda venha dos céus, mas quem 
não acredita em milagres sabe que isso se chama 
determinação, comprometimento e controle. Para o 
gerente de desenvolvimento da área de investimento 
das unidades da Sicredi Vale do Piquiri ABCD PR/SP, 
Márcio Araújo (administrador, educador e coaching 
financeiro e com várias certificações profissionais), 

não existem milagres no mundo financeiro, e sim, 
uma receita de sucesso que é infalível. Os passos 
seguintes ajudam a traçar um plano de investimento:

IDENTIFIQUE: Você sabe exatamente quanto ganha e 
quanto gasta? Anote tudo e identifique suas receitas 
e despesas.

ANÁLISE: Se as suas receitas são maiores que as 
despesas, ótimo! Você pode começar a investir. 
Mas se você está gastando mais do que ganhando, 
talvez seja o momento de cortar gastos ou encontrar 
alternativas para obter mais dinheiro. 

SONHE: Qual é o seu sonho? O que você quer 
conquistar? Trace metas e objetivos, sem eles você 
dificilmente terá motivação para guardar dinheiro.  

INVISTA: Os ricos ficaram mais ricos investindo o 
dinheiro no lugar certo. É hora de estudar quais os 
investimentos são mais rentáveis e adequados para a 
sua realidade. “Tenha em mente a seguinte premissa: 
ricos não são ricos porque ganham mais, mas 
porque guardam mais dinheiro e investem melhor”, 
destacou Araújo, que orienta aos interessados um 
estudo das modalidades de investimento para 
saber qual se encaixa no seu perfil e situação 
econômica. Alguns testes de API – Análise de Perfil 

u FINANÇAS

Saiba onde investir seu dinheiro para obter maior retorno 
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do Investidor – ajudam a 
decifrar se o investidor tem 
um comportamento mais 
conservador ou agressivo. 
“Na Sicredi realizamos 
estes testes para adequar 
o perfil do investidor ao 
investimento. Um bom 
investidor também é aquele 
que busca informações 
constantemente, pois assim, 
compreenderá as melhores 
opções de investimentos no 
curto, médio e longo prazo. 
Outra dica é diversificar 
as aplicações, procure não 
colocar todos os ovos na 
mesma cesta”, pontuou 
Araújo. 

  RISCO X RENTABILIDADE
 
O risco está intimamente ligado à rentabilidade. Ou seja, os 
investimentos com maior retorno, geralmente, são os que 
apresentam maior risco. Veja abaixo, em escala, algumas 
aplicações citados pelo especialista Márcio Araújo, conforme o 
grau de risco e rentabilidade. 

ABRIR UM NEGÓCIO PRÓPRIO
Todos os dias novas empresas são criadas no Brasil, enquanto 
muitas fecham as portas. Apostas erradas, planos de negócios 
ruins, mudanças econômicas e má gestão fazem parte do risco 
de quem cria uma empresa a partir do zero.  Em compensação, 
várias prosperam tornando o negócio um excelente 
investimento. 

AÇÕES
Para investir em ações, segundo Araújo, é preciso antes de 
tudo conhecer as suas políticas, premissas e acompanhar 
constantemente as nuances do mercado. Ele recomenda o 
investimento para quem deseja diversificar e não precisa 
resgatar o valor em curto prazo. É preciso conhecer sua 
capacidade para enfrentar riscos, já que a modalidade é uma 
das mais arriscadas. A rentabilidade pode ser expressiva, mas 
as perdas também.

IMÓVEIS
O risco desta aplicação é a baixa liquidez, a dificuldade em 
vender o imóvel caso precise do dinheiro de imediato. O 
especialista orienta a ter cautela neste tipo de investimento, 
pois o boom imobiliário ocorreu há apenas dois anos 
durante a Copa do Mundo de Futebol, inflando o valor dos 
imóveis. No momento, a tendência é dos preços caírem.    

  TÍTULOS DE RENDA FIXA

TÍTULO PRIVADOS 
Os investimentos privados mais comuns no mercado são os 
CDBs (Certificados de Depósitos Bancários) emitidos pelos 
bancos e os RDCs (Recibos de Depósitos Cooperativos) pelas 
cooperativas de créditos. São seguros, pois contam com 
a garantia dos FGC (Fundo Garantidor de Crédito) para os 
CdBs e FGCoop (Fundo Garantidor de Crédito Cooperativo), 
respectivamente para aplicações até R$ 250 mil por CPF. A 
rentabilidade é atrativa considerando volume ou prazo. 

TÍTULOS PÚBLICOS DO TESOURO DIRETO
É um investimento seguro com boa rentabilidade, apesar de 
sofrer incidência de Imposto de Renda. Araújo recomenda 
títulos pré-fixados (tendência de baixa da SELIC), mas 
cuidado com o prazo de vencimento, pois os títulos em geral 
possuem prazos de vencimentos de médio e longo prazo. Caso 
precise resgatar o dinheiro, pode sofrer correções de mercado 
(Marcação de Mercado) e cuidado com as taxas cobradas de 
corretagem e custódia.

POUPANÇA 
É um dos investimentos mais seguros e não sofre incidência de 
Imposto de Renda para Pessoa Física, taxa de administração 
e é passível de ser sacada a qualquer momento. É um 
investimento que não apresenta grande rentabilidade, porém, 
tem uma grande importância para a economia, já que por meio 
dela são gerados recursos para o crédito imobiliário e rural, 
sendo o alicerce atual do PIB brasileiro.
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A cidade de Diadema encoraja jovens 
empreendedores a desenvolver soluções 
que facilitem a vida das pessoas e, a mais 
nova ferramenta disponibilizada no mercado 

regional, é o aplicativo ACHAQUI, idealizado por Marco 
Aurélio Magri, morador do município.  O app tem o objetivo 
de facilitar o contato entre empresas e consumidores, 
conectando os serviços e comércios de Diadema aos seus 
públicos finais. 

Ao associar-se a ACE, o CEO do ACHAQUI conquistou 
um diferencial importante no momento de captar 
novos clientes, afinal, todos os associados da ACE são 
potenciais usuários desta solução. “A visibilidade que 
adquirimos junto a ACE tem gerado ao ACHAQUI força e 
credibilidade. Destaco as reuniões mensais do Núcleo de 
Negócios promovidas pela associação, que são bastante 
produtivas para o projeto, afinal, o networking que 
exercitamos torna o nosso negócio mais epidêmico”, 
disse Magri.

A princípio o ACHAQUI atuará apenas em Diadema, mas 
assim que o App atingir a maturação, a ideia é expandir 
para as outras seis cidades do ABC. Com início das 
atividades em março deste ano, a meta é fechar 2017 com 
todas as categorias completas e no mínimo 300 clientes 
em atividade e conectados com seus stackholders. 

“Fizemos um investimento inicial de R$ 30 mil, e 
esperamos alcançar a nossa meta final em no máximo 
dois anos e meio, com 30 mil empresas cadastradas, um 
número bastante possível visto o mercado promissor 
que Diadema possui e a quantidade de companhias em 
operação no momento, que está em torno de 40 mil”, 
afirmou Magri, salientando que o ACHAQUI é uma 
excelente ferramenta de marketing digital, a um custo 
extremamente pequeno para as empresas: R$ 25,00/mês. 

Dada esta facilidade, o ACHAQUI tem sido requisitada 
cada vez mais pelos empresários e moradores de 
Diadema, fazendo deste, um novo recurso para fomentar 
os negócios da região. 

u PALAVRA DO ASSOCIADO

Está procurando algo? Utilize o ACHAQUI

ACHAQUI
Rua Doutor João Ribeiro, 325 - Centro - Diadema - SP

Tel. (11) 4056-7433 / 95801-7488
www.appachaqui.com.br

 e-mail: marco@appachaqui.com.br
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Segurança & Serviços
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Quando se fala de amor sem precedentes, as pessoas que se 
dedicam as APAEs de todo o Brasil são referência no assunto. 
A exemplo disto, a cidade de Diadema está engajada nesta 
missão desde 1979, cujo propósito é oferecer qualidade de 
vida àqueles que possuem deficiência intelectual ou múltiplas

Um universo repleto de amor, paciência e 
aprendizados diários... Espalhadas por diversas 
regiões do Brasil, as APAEs – Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais – são instituições 

filantrópicas voltadas para o bem estar e desenvolvimento 
de pessoas com deficiência intelectual ou múltiplas,  a fim 
de favorecer a sua inclusão social em todos os aspectos 
possíveis. 

Há 38 anos, a cidade de Diadema conta com uma unidade 
da APAE. Atualmente, é presidida por André Antunes 
Garcia e atende mensalmente – nas áreas de educação, 
saúde e assistência social –, cerca de 600 pessoas a partir 
de quatro anos de idade, sejam elas com deficiência 
intelectual ou múltiplas. 

Os serviços oferecidos pela APAE são gratuitos e a 
instituição tem uma despesa anual que ultrapassa os R$ 
3,5 milhões – utilizados para pagamento de RH, tarifas 
de consumo, materiais, manutenção, alimentação, entre 
outros gastos institucionais. Os recursos financeiros 
para manter tal estrutura assistencial demandam dos 

u SOCIAL

Ações especiais geram um amor especial
convênios públicos consolidados com órgãos municipais, 
estaduais e federais, que cobrem 70% desses custos. O 
restante vem de doações, eventos, bazares, campanhas, 
telemarketing e pela Nota Fiscal Paulista. 

Um programa criado para cada necessidade

É total o carinho como as pessoas com deficiência 
intelectual ou múltiplas são recebidas e atendidas pela 
APAE Diadema. Cada indivíduo com sua necessidade e 
faixa etária é amparado com o que há de melhor para a 
sua reestruturação social. Sendo assim, a instituição de 
Diadema disponibiliza:

• EDUCAÇÃO ESPECIAL
• CENTRO DE CONVIVÊNCIA
• QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
• SAEDI 

A APAE de Diadema está à disposição para mais 
informações e tem o prazer de receber visitantes. Entre 
em contato.

 
CONTRIBUA E SEJA UM APAExonado 

FACEBOOK.COM/apaediadema        TELEFONE: (11) 4055-6622

SITE: www.apaediadema.org.br      E-MAIL: contato@apaediadema.org.br
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NOVOS ASSOCIADOS
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Participantes da campanha do Dia das Mães 
comemoraram os resultados nos negócios 
durante o período de atuação. E mais do que 
isso... Consumidores felizes com os prêmios 
conquistados 

Por Isis Moretti

D
e incentivar o comércio de Diadema, a 
ACE entende! No dia 30 de maio, foram 
conhecidos os 17 ganhadores da promoção 
“Ela Vale Ouro” – uma campanha para 

potencializar a economia regional em uma das datas 
mais importantes do ano: o Dia das Mães. 

Cerca de 80 empresas da cidade participaram desta 
realização, que distribuiu em torno de 40 mil cupons 
entre as lojas participantes ao longo dos 68 dias de 
atuação. Os prêmios sorteados foram joias, viagem, 
óculos de sol e dia de beleza. 

“Ações como essa tem o objetivo de incentivar o 
consumo local em diversos segmentos. Ao passo que 
concentramos o maior número de associados em 
estratégias comerciais como essa, potencializamos 
as vendas, bem como, fidelizamos os consumidores. É 

um círculo virtuoso onde todos ganham. Na medida 
em que todo mundo se ajuda, evoluímos na nossa 
luta para o desenvolvimento de Diadema”, disse a 
Presidente da ACE, Vera Lucia Rocha. 

A promoção “Ela Vale Ouro” atingiu toda a 
população diademense, com divulgação por meio 
das mídias digitais, jornais, busdoors, cartazes e, 
claro, a revista ACE. 

De acordo com o proprietário da Palombo Sports, 
Ricardo Palombo, a campanha potencializou as 
vendas do período em aproximadamente 8% em 
seu negócio. Localizada na Rua Izaurino Lopes da 
Silva, 39, no Centro de Diadema, o empresário disse 
que a campanha atingiu as suas expectativas. “Eu 
comemoro os resultados, pois, qualquer acréscimo 
nos números já representa algo positivo. Ações 
como essas colaboram bastante com o pequeno 
comércio. Por este motivo, estaremos presentes 
em todas as campanhas da ACE”, declarou ele, que 
completou. “Distribuímos brindes aos nossos 
clientes a fim de que eles tenham a Palombo Sports 
como referência, e saibam que nós temos sempre os 
itens que eles precisam. E quando confeccionamos 
um brinde, também vamos ao encontro da época do 

u CAMPANHA DIA DAS MÃES

Campanha Dia das Mães: Ela vale ouro
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ano em que estamos, ou seja, se é ‘volta às aulas’, 
páscoa, ‘férias’, enfim”.
Para participar da promoção, os consumidores 
efetuaram compras nas lojas  aderentes, e responderam 
a pergunta: “Qual promoção que sorteia mais prêmios 
para você?”. 

A apuração dos resultados começou pontualmente 
às 15h30, do dia 30 de maio. Foram retirados da urna, 
aleatoriamente, 17 cupons. Além da presidente da ACE, 
Vera Lucia, estiveram presentes os auditores Paulo 
Huber do Escritório Águia e Ricardo André Barros de 
Moraes da Advogacia Barros de Moraes, associados e 
lojistas envolvidos. Os prêmios foram entregues pela 
ACE Diadema no prazo de 30 dias contados a partir da 
apuração. 

2º Lugar: DeiseMarques de Faria 
Leal Car Mec. Com. - Bracelete de ouro+ óculos de sol paradise

1º Lugar: Michel Castro 
Sicredi - Viagem p/ Capitólio + óculos de sol Jean Monnier

3º Lugar: Jaqueline Martins 
Inst. Embelleze - Pulseira de ouro 18 quilates

4º Lugar: Joilza Cruz
Duda Auto Center - Pulseira de ouro 18 quilates

PRÊMIOS SORTEADOS
• VIAGEM PARA CAPITÓLIO/MG COM 
ACOMPANHANTE
 + ÓCULOS DE SOL JEAN MONNIER
• UM BRACELETE DE OURO + ÓCULOS DE SOL
• UMA PULSEIRA DE OURO + ÓCULOS DE SOL
• UMA PULSEIRA DE OURO 18K COM PINGENTE 
• UMA PULSEIRA DE OURO 18K COM PINGENTE
• UMA PULSEIRA DE OURO 18K COM PINGENTE 
• UMA PULSEIRA DE OURO 18K COM PINGENTE
• UMA PULSEIRA DE OURO 18K COM PINGENTE
• UMA PULSEIRA DE OURO 18K COM PINGENTE
• UMA PULSEIRA DE OURO 18K COM PINGENTE
• UMA PULSEIRA DE OURO 18K COM PINGENTE
• UMA PULSEIRA DE OURO 18K COM PINGENTE
• DIA DE BELEZA NO STUDIO 80
• DIA DE BELEZA NO STUDIO 80 
• DIA DE BELEZA NO STUDIO 80
• DIA DE BELEZA NO STUDIO 80
• DIA DE BELEZA NO STUDIO 80
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12º Lugar: Selma Santos Silva 
Contender - Pulseira de ouro 18 quilates

14º Lugar: Wires Augusto A. Damasceno 
Farmácia Malheiro - Dia de Beleza no Studio 80

15º Lugar: Sandra Paques Santos 
Céltic Gestão em Beneficios - Dia de Beleza no 

Studio 80

10º Lugar: Brenda Isabelli Coelho 
ABC Contabilidade - Pulseira de ouro 18 quilates

11 Lugar º: Camila F. Vitor
Ravel Tecnologia - Pulseira de ouro 18 quilates

13º Lugar: Elizete Aparecida 
Farmácia Malheiro - Dia de Beleza no Studio 80

17º Lugar: Alcione F. Nunes 
Tupperware Dinâmica - Dia de Beleza no Studio 80

6º Lugar: Marcio Silva dos Santos
Uniforja - Pulseira de ouro 18 quilates

7º Lugar: Gustavo Soares de Mello 
Bradesco - Pulseira de ouro 18 quilates

8º Lugar: Ágata Novikovas 
Odonto Company - Pulseira de ouro 18 quilates

5º Lugar: Evani Mata 
Palombo Sports - Pulseira de ouro 18 quilates



27ACE REVISTA# 49



28 ACE REVISTA# 49

A quarta edição da Feira D’Beleza 
superou todas as expectativas e 
comprovou o potencial que possui para 
tornar-se uma grande referência do 
setor e levar o nome do ABCD as cinco 
regiões do País

Beleza precisa ser cultivada... 
É algo que merece cuidados 
especiais e nos mínimos 
detalhes. E foi com este 

mesmo apego e sensibilidade que 
a ACE – Associação Comercial e 
Empresarial de Diadema – organizou 
a 4ª Feira D’Beleza, realizada entre 
os dias 20 e 22 de maio, no Shopping 
Praça da Moça, em Diadema, SP. 

Grandes marcas do segmento estético 
marcaram presença no evento, 
sendo: a Felps Cosméticos, Unique 
Hair, Mary Kay, Sun Gold, Clorofitum 
Cosméticos, Decoridea/Fav 105, 
Contém 1g, Spectra Profissional, Soul 
Hair Profissional, Brog Semi Jóias, 
Uniellas, Tupperware, Mercadão dos 
óculos Diadema, Royal Prestige, L Bel 
360º, Extremelly Cosméticos, entre 

outras empresas que, inclusive, já 
confirmaram participação na feira de 
2018. 

A Feira D’Beleza contou com 
presenças ilustres, como a assistente 
de palco Valentina Francavilla, 
o maquiador e ex-BBB Dicesar, 
a cantora Erikka Rodrigues e as 
bailarinas do Faustão, do Ballet da 
Felps, além é claro, do Prefeito de 
Diadema, Lauro Michels. Pessoas 
de diversas localidades do ABCD e 
São Paulo passaram pelo local em 
busca de novidades, e aproveitaram 
os cursos e palestras técnicas 
ministrados por Cris Kulkkamp e 
Wander Lima da Gama Italy.

A presidente da ACE Diadema, Vera 
Lucia Rocha, afirmou que a feira 
incentiva a economia de Diadema 
e traz visibilidade para a região. 
“Tivemos um crescimento de 37% 
frente ao ano passado. Desta 
forma, torna-se gratificante 
organizar um evento que envolve 
várias indústrias, comerciantes, 

prestadores de serviços e governo 
em torno do mesmo objetivo: 
movimentar a economia regional”, 
disse Vera, que se mostrou satisfeita 
com os resultados conquistados. “A 
feira supriu nossas expectativas, 
visto que todos os expositores de 
2017 estão confirmados para a edição 
de 2018. Isso facilitará o nosso 
trabalho junto a outras empresas 
que queiram criar e aproveitar as 
oportunidades que este nicho de 
mercado oferece”.  Para descontrair 
aqueles que estavam presentes, a 
ACE proporcionou um espetáculo com 
samba, porta-bandeira e mestre-
sala. 

CAMINHOS ABERTOS

De acordo com consultora 
independente da Mary Kay, Raquel 
Martinelle, a receptividade da 
organização foi um dos pontos altos 
deste encontro. “Já havia participado 
de outras feiras, porém, fiquei 
encantada com o tratamento que 
recebemos. Estou agradecida pela 

u DESTAQUE

A beleza que transcende 
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oportunidade, principalmente à Vera que acreditou 
em nosso potencial e a toda equipe da ACE que 
nos prestou o suporte necessário com atenção e 
carinho. Meu sincero agradecimento em nome do 
time da Mary Kay”, declarou Raquel. 

Quem também fez questão de salientar o êxito da 4ª 
Feira D’Beleza foi o diretor de comércio exterior da 
Felps Profissional e Super Bonita Cosméticos, Teodoro 
Malta, que destacou o seu treinamento no Exército 
e fez uma alusão ao evento. “A tropa é um espelho 
do guia. Realmente, os resultados obtidos por um 
conjunto de pessoas dependem muito daqueles 
que estão no comando. Assim, parabenizo a ACE 
e a Prefeitura que atuaram com determinação, 
profissionalismo, garra e simpatia, sem 
economizar esforços e energia para atender 
e organizar a feira”, apontou Malta. 

A 5ª Feira D’Beleza tem data marcada: 26 a 
28 de maio em 2018, no Shopping Praça da 
Moça. Segundo Vera, a ACE Diadema já está 
trabalhando para potencializar ainda mais 
as oportunidades para a cidade de Diadema 
através de novas atrações, programação, 
expositores etc. “Contaremos com o suporte 
fundamental de uma assessoria de imprensa 
para a divulgação de nossas atividades; 
será mais um braço forte para 2018. A feira 
terá um escopo mais detalhado, visando 
atingir as expectativas de novas marcas 
expositoras, bem como, de um público 
maior desde ao profissional da área ao 
consumidor final”, encerrou a Presidente 
da ACE.

Serviço: 
Confira mais detalhes sobre a 4ª Feira 
D’Beleza em https://www.facebook.com/pg/
feiradbeleza/photos/?ref=page_internals
Informações: 4053-5400
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Para reter talentos, as empresas já entenderam que é preciso 
pensar além de seus funcionários... É preciso olhar para as 
famílias deles 

Seguro de vida é um produto antigo... Antes de 
Cristo, quando as caravanas atravessavam as 
areias do Oriente Médio, os comerciantes de 
camelos garantiam a sobrevivência do negócio 

se comprometendo a restituir um determinado valor 
pelos animais que, por ventura, morressem durante a 
viagem. Posteriormente, quando os mares passaram a 
ser o principal meio de trocas comerciais, as companhias 
de navegação ofereciam a construção de um navio, 
caso acontecesse naufrágio.  Esse tipo de serviço foi 
aperfeiçoado com o tempo, até tornar-se indispensável 
na vida das pessoas. Com cobertura que oferece diversos 
tipos de assistência, o seguro de vida é hoje um produto 
bastante procurado pelas empresas que buscam reter 
seus talentos. 

Ao deixar seus funcionários cobertos com este tipo 
de serviço, a companhia garante que a família do 
titular não fique desamparada em caso de morte 
ou acidente. É fato que a cultura brasileira mudou 
bastante na conscientização da importância deste 
seguro, e o mesmo já faz parte da cesta de benefícios 
oferecidas pelos departamentos de recursos humanos. 
Um item que está incluso dentro do seguro de vida e 

é de fundamental valia, é a assistência funeral. Quem 
tem cabeça para se preocupar com burocracias na hora 
que perde um ente querido? É obtenção de atestado 
de óbito, remoção do corpo, local para velório, enterro 
etc... Várias são as providências essenciais que seguem 
um falecimento.  Nesta hora, basta uma ligação para a 
seguradora e receberá toda assessoria para formalidades 
administrativas do sepultamento, urna/caixão; coroa de 
flores; ornamentação de urna e muito mais. 

Além disso, os seguros de vida contemplam indenizações 
por acidentes com invalidez parcial ou total, e claro, 
mortes (natural ou acidente). Os valores a serem 
recebidos pelas famílias dependerão da operadora e 
cobertura contratadas pela empresa do funcionário. 

Os associados da ACE Diadema possuem um pacote de 
serviços completos com coberturas excepcionais. Saiba 
mais: (11) 4509-1729 ou comercial@celticsvp.com.br.

                                                        RONALDO BUSCARINO
                                                      Diretor executivo da Céltic 
                                                               - Gestão em Benefícios

u CONSUMO 

O que existe de mais essencial que a família?
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ELEVOLT MATERIAIS ELÉTRICOS 
(11)4044-5565 (11)2897-9295

ELÉTRICA / AUTOMAÇÃO/HIDRÁULICA FERRAMENTAS 
E ILUMINAÇÃO

AV.DOM PEDRO I, 440 - VILA CONCEIÇÃO -DIADEMA

ELEVOLT

PLAFONS LED

EMBUTIR E SOBREPOR

ILUMINAÇÃO
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ACONTECEUNA ACE

Presidentes e executivos das 
setes cidades do ABCD se reúnem 
para parceria junto a VALID

Palestra para os expositores 
da IV Feira D' Beleza – "Como 
participar de Feiras e Eventos", 
com Caio Ito, do SEBRAE SP

Alessandro Vasconcelos da Evooc Profissional em 
reunião com a Presidente Vera Lucia Rocha

Encontro mensal do Núcleo de Negócios ACE 
Diadema
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Palestra com Luiza Trajano em comemoração 
aos 79 anos da ACISCS

Almoço de negócios entre as 
7 cidades

Reunião mensal dos Presidentes e 
executivos das sete cidades

Reunião de organização do Mutirão 
do MEI em parceria com Caixa 

Econômica Federal, Sebrae SP e 
Secretaria de Desenv. Econômico

Reunião de parceria com equipe da Beauty Fair/ 
Ikesaki

Reunião mensal com Núcleo de Contadores ACE Diadema
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Lindas praias emolduradas por montes verdejantes, 
uma população simpática e descontraída. O 
bondinho que sobe uma montanha e descortina 
paisagens panorâmicas de cair o queixo, 

restaurantes com saborosos frutos do mar remetem a 
descrição do Rio de Janeiro, mas, na verdade, falamos 
da Cidade do Cabo, a capital legislativa da África do Sul, 
fundada em 1652 – coração cultural e histórico do País. 

A Cidade do Cabo é digna de ser referenciada pelo 
turismo mundial. Com qualidade de vida comprovada, 
tem como um dos principais pontos turísticos a Table 
Mountain (Montanha da Mesa) – um platô de 1.086 
metros de altitude, que revela uma linda paisagem. A 
montanha tem mais espécies vegetais que todo o Reino 
Unido. 

É uma cidade cosmopolitana, com influência das 
culturas holandesa, francesa e malaia. Possui excelentes 
museus, igrejas, castelos e um centro turístico a beira-
mar chamado Victoria&Albert Waterfront, no qual 
estão instalados diversos bares, restaurantes e lojas. Os 
bairros ajudam a contar a história de Cidade do Cabo, a 
exemplo de Bo-Kaap com casas bem coloridas  (é redulto 
muçulmano).

Dias incríveis podem ser vividos na Cidade do Cabo. 
Conhecer a Boulders Beach é uma das dicas de passeio – 
trata-se de uma praia habitada por pinguins. Degustar 
dos premiados vinhedos de Stellenbosch é um passeio 
imperdível; e desmistificar o famoso Cabo da Boa 
Esperança que, diferente ao que se pensa, não é o ponto 
mais ao sul do continente africano e nem a divisão dos 
Oceanos Atlântico e Índico. Também vale a visita na Ilha 
Robben, onde Nelson Mandela ficou encarcerado em 
uma prisão por 18 anos. 

A Cidade do Cabo reserva muitas oportunidades e 
qualidades que só conhecendo pessoalmente, por 
isso, a empresa Prepara Malas pode ser uma excelente 
parceira nesta sua viagem! Aproveite e viva momentos 
inesquecíveis. 

Telefone 3996-9736 - 4044-4218
www.preparamalas.com.br

u DICA DE VIAGEM

SuRpreenda-se com a África do Sul
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G R U P O   P R O S E G
Segurança  do  Trabalho  e  Meio  Ambiente.

R. Homero Fabrini, 135  
Cep: 09960-140 / Diadema - SP
Tel: (11) 4066-6707 / 4067-3990

www.grupoproseg.com.br 

24 Anos

Contamos com parceria em 
assessoria jurídica empresarial

dep.tecnico@grupoproseg.com.br
vendas@grupoproseg.com.br

PERITO ASSISTENTE TÉCNICO
 PROCESSOS TRABALHISTAS DE INSALUBRIDADE E 

PERICULOSIDADE;
 ACIDENTES DO TRABALHO;
 CIVIL / AMBIENTAL;
 MÃO DE OBRA TÉCNICA – POR HORA

ASSESSORIA E CONSULTORIA
 P. P. R. A. / L. T. C. A. T. ;
 VASOS DE PRESSÃO / CALDEIRAS;
 LAUDO ELÉTRICO / PARA-RAIOS;
 LAUDO ERGONÔMICO (Software 3D);
 LAUDO TÉCNICO DE INSALUBRIDADE E 

PERICULOSIDADE (LTIP);
 P. C. M. A. T. ;
 P. G. R. ;

ENTRE OUTROS.

CURSOS E TREINAMENTOS
 C. I. P. A. NR-05
 NR-10, NR-17, NR-31, NR-35;
 OPERADOR DE EMPILHADEIRA;
 OPERADOR DE PONTE ROLANTE;
 BRIGADA DE INCÊNDIO;
 S. I. P. A. T.
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