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A Ace Diadema traz o
o plano perfeito para você, seus 
funcionários e familiares.

Entre em 
contato!

Telefone: 11 4509 1729
comercial@celticsvp.com.br     

Não perca tempo!  Con�ra as vantagens:

PARCEIROS DE NEGÓCIOS

Mesmo que você, sua família ou empresa já tenham plano de saúde,  faça uma 
avaliação de mercado e se surpreenda.

Planos de Saúde SEM CARÊNCIA
Condições especiais para associados

A comercialização dos planos respeita a área de abrangência das operadoras, coberturas e carências poderão ser atribuídas em conformidade com o tipo de plano contratado 
e pela análise da Declaração Pessoal de Saúde de cada participante. Planos de Saúde a partir de 03 vidas ( 1 titular e 02 dependentes) são disponibilizados pela Bradesco Saúde. 
Para demais operadoras consulte as regras de aceitação. O plano é regido por condições gerais, que devem ser lidas antes da contratação.

A partir de 03 vidas ( 1 titular e 02 dependentes);

Melhores Hospitais e laboratórios;

Abrangência regional ou nacional;

Conceito Pool para diminuição do risco e controle dos custos, que 
contribui para a sustentabilidade do negócio.
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F  
.elicidade é a palavra que trago para relatar o que foi 
feito no trimestre e apresentar o caminho que estamos 
projetando para esse final de 2014. Nesse clima de 
alegria e esperança faço saber primeiramente quais os 
projetos que você ainda pode participar conosco antes 

que 2014 chegue ao fim. Esse ano, em parceria com o fundo 
social de solidariedade e sua belíssima primeira dama Sra 
Caroline Rocha, estamos organizando o 1º Baile da Cidade 
para comemorar juntos o aniversário da cidade e seus 55 anos 
(8/12/1958) e o aniversário da ACE Diadema e seus 42 anos 
(20/11/1972). Traga seu glamour para abrilhantar esse grande 
evento de celebração, afinal ser feliz é nossa principal missão 
na terra.

Traga também sua empresa para a principal campanha 
comercial do ano, a promoção do Natal Encantado da ACE que 
esta recheada de prêmios para você encantar seus clientes 
pelos 12 próximos meses de 2015. Seu cliente poderá desfrutar 
de um carrinho de compras por mês no Supermercado Clube 
de Campo ou um bolo por mês da Sôdie Diadema, o que irá 
garantir 2015 com excelente princípio.

E participe das novidades que a ACE preparou pra você, como a 
versão para celular dos produtos de consulta de CPF e CNPJ, via 
o acesso: scpcmobile.com.br e faça já sua adesão a planos de 
saúde sem carência agora pela Bradesco Seguros via nossa nova 
parceira, a Admix, mais uma opção disponível para cuidar da 
saúde de sua equipe. E agradeço muito você por ter contribuído 
conosco na Campanha de Dia das Crianças, a terceira maior 
data comercial (em vendas) onde ACE Diadema organizou a 
promoção de duas grandes festas para 25 crianças sorteadas 
que curtiram com seu melhor amigo nos maravilhosos Buffet 
Festa Fácil e Buffet Circus Play.

Também foi um sucesso o encerramento da Cosmo Beleza, 
muita satisfação relatada pelos expositores e presentes, 
principalmente aqueles felizardos ganhadores dos muitos 
prêmios distribuídos que você acompanha aqui nas próximas 
páginas.

Ficamos entusiasmados com a continuidade na parceria Brasil 
x China que começou em maio e retomou agora em Setembro 
com a apresentação de uma plataforma e-commerce na ACE, na 

FELIZ NATAL E PRÓSPERO ANO NOVO

PALAVRA DA PRESIDENTE

Prefeitura de Diadema e na Agência de Desenvolvimento pela 
comitiva do Deputado Zhu Chuanin.

Comemoramos com o Núcleo de Contadores da ACE o primeiro 
ano de funcionamento do grupo, com o registro de bons 
momentos que já imprimim sua marca na história da ACE 
Diadema, nossa muito obrigada!

Aproveitamos para desejar a Você, sua Empresa, Colaboradores, 
Parceiros e Clientes nossos sinceros votos de um 2015 prospero 
e feliz.

Vera Lucia Rocha
Presidente da ACE DIADEMA 2013-2015
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UM EXAGERO DE AVISOS OBRIGATÓRIOS NOS COMÉRCIOS
Sílvia Pimentel – Diário do Comércio

Mais uma deverá ser fixada em estabelecimentos 
comerciais de São Paulo: o disque denúncia em defesa 
da mulher. A criatividade do Legislativo na elaboração 
de normas não tem limites, exigindo das empresas um 
trabalho extra para acompanhar a proliferação de leis 

publicadas diariamente e as alterações feitas ao longo do tempo 
sem aviso prévio. No caso do comércio, são muitas as exigências 
legais, traduzidas em avisos obrigatórios que devem estar visíveis 
aos olhos dos clientes e consumidores.

Somadas, as normas estaduais, municipais e federais comporiam 
uma vitrine de quadros de avisos. Uma das mais novas exigências 
do gênero saiu do gabinete do governador de São Paulo, Geraldo 
Alckmin, transformada na Lei 15.458, publicada no Diário Oficial no 
dia 19 de junho. A norma obriga os ”estabelecimentos” a divulgarem 
por meio de cartazes os dizeres: “Violência, Abuso e Exploração 
Sexual Contra a Mulher é Crime. Denuncie – Disque 180”.

As placas com a informação devem ser afixadas em locais de fácil 
acesso, no seguinte tamanho: 297 mm de largura por 420 mm de 
altura. Nem mais, nem menos. A origem da legislação é o projeto de lei 
nº 386, de autoria do deputado Rodrigo Moraes (PSC). O parlamentar 
esperou um ano para que a sua sugestão saísse do papel. A proposta 
foi levada à Assembléia Legislativa em junho de 2013 e continha um 
inciso que estabelecia multa a quem a descumprisse, com base em 
VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual). 

O estabelecimento que deixar de obedecer será apenas advertido por 
escrito, por autoridades que serão conhecidas somente depois da 
regulamentação. Por ora, sobra a preocupação com o espaço físico 
para cumprir tal exigência. Levantamento do Sindilojas- SP traz 
algumas das imposições que viraram leis para os estabelecimentos 
comerciais e de serviços. Proibida a entrada com capacete (Lei 
Estadual nº 14.955) e Exija a Nota Fiscal (Lei Estadual nº 9.990) são 
algumas das informações que devem estar visíveis. 

O disque denúncia é só mais uma. ”Dependendo do tamanho do 
estabelecimento, a decoração de uma loja será de placas”, prevê 
Elisângela Matsune, assessora jurídica do Sindicato, que representa 
as lojas do comércio de rua e de shoppings na capital paulista. 

O texto, por exemplo, cita como estabelecimentos sujeitos à 
obrigação pensões, motéis, pousadas, bares, restaurantes, 
lanchonetes, casas noturnas, clubes sociais, salões de beleza, casas 
de sauna e edifícios comerciais e de serviços públicos. ”Shoppings ou 
centros comerciais são considerados edifícios comerciais?”, indaga 
a advogada. Da mesma forma, a resposta para essa questão virá 
depois da regulamentação.

ESDRÚXULAS
O economista Marcel Solimeo, da Associação Comercial de São Paulo 
(ACSP), critica não só a legislação que acaba de sair do forno, mas 
as antecessoras do mesmo naipe. ”Há um número expressivo de 
normas esdrúxulas, incompatíveis com a atividade econômica e 
ineficazes, pois não agregam benefícios para a população”, afirma. 
Para o economista, o setor privado não é repartição pública. Uma 
empresa deve se preocupar com o bom atendimento de seus 
clientes. ”Essas intervenções desnecessárias geram custos, apesar 
de aparentemente simples para serem cumpridas ”, afirma, ao 
lembrar de outra norma estadual que obriga os estabelecimentos 
a informarem o ranking do Procon dos dez fornecedores mais 
reclamados. Ele se refere à Lei nº 15.248, publicada em dezembro 
do ano passado, que também depende de regulamentação. ”Esse 
ranking traz números absolutos, sem uma ponderação que reflita a 
realidade ”, ressalta.

No rol de exigências feitas aos estabelecimentos comerciais e de 
prestação de serviços está a de deixar em local de fácil acesso o 
Código de Defesa do Consumidor, expressa na Lei Federal nº 12.291, 
publicada em 2010. A multa para quem descumprir é de R$ 1.064,10. 
Além disso, a Lei Estadual nº 2.831 obriga desde 1982 a informar 
o endereço e os números do Procon. Em breve, será incorporada à 
vitrine dos estabelecimentos o 180 do Disque Denúncia. Agora, só 
resta ao comércio torcer para a efetiva redução da violência contra 
a mulher.

LEGISLACAO
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O QUE NÃO SE DIZ SOBRE O EBOLA
Michael T. Osterholme - Diário do Comércio

A epidemia de ebola na África Ocidental tem o potencial 
de alterar a história, como todas as epidemias sempre 
alteraram. Já houve mais de 4.300 casos e 2.300 mortos nos 
últimos meses. A Organização Mundial da Saúde alertou que, 

em outubro, houve milhares de novos casos por semana na Libéria, 
Serra Leoa, Guiné e Nigéria. O que não esta sendo dito publicamente, 
apesar das instruções e discussões nos círculos privados das 
agências  mundiais de saúde pública, é que estamos em território 
totalmente desconhecido e que, desta vez, a Mãe Natureza é a única 
força no controle da crise.

Há dois possíveis capítulos futuros para essa história que deveriam 
nos manter acordados à noite. A primeira possibilidade é que o vírus 
ebola se propague da África Ocidental para megacidades em outras 
regiões do mundo em desenvolvimento. Este surto é muito diferente 
dos 19 que já ocorreram na África nos últimos 40 anos. É bem mais 
fácil controlar as infecções do ebola em aldeias isoladas. Porém, 
houve um aumento demográfico de 300% na África nas últimas  
quatro décadas, e boa parte desse aumento ocorreu em grandes 
favelas urbanas. O que acontece quando uma pessoa infectada que 
ainda não adoeceu viaja de avião para Lagos, Nairobi, Kinshasa ou 

Moadíscio – ou mesmo Karachi, Jacarta, Cidade do México ou Daca?

A segunda possibilidade é aquilo que os virologistas relutam discutir 
abertamente, mas que certamente estão examinando em segredo: 
que um dos vírus do ebola possa sofrer mutações e se tornar 
transmissível através do ar. Hoje, o contágio da doença ocorre apenas 
através de contato direto com fluidos corporais. Mas vírus como 
ebola são notoriamente descuidados na replicação, significando que 
o vírus que invade uma pessoa pode ser geneticamente diferente do 
vírus que invade a próxima vitima.

A atual hiperevolução do vírus ebola é sem precedentes: já houve 
mais transmissões entre humanos nos últimos 500 a 1.000 anos. 
Cada nova infecção representa geneticamente trilhões de lances 
de dados. Se certas mutações ocorressem, isso significaria que o 
simples fato de respirar nos colocaria em risco de contrair o ebola. As 
infecções poderiam se propagar rapidamente para todos os cantos 
do planeta, assim como fez o vírus da gripe H1N1 em 2009, após ter 
surgido no México.

Por que as autoridades públicas têm medo de discutir isso? Não 
querem ser acusados de gritar ”incêndio” em um teatro lotado – 

SAUDE



7 ACE Revista # 37

SAUDE

assim como tenho certeza de que alguns irão me acusar de fazer 
isso. Mas o risco é real, e até que o examinemos, o mundo não estará 
preparado para fazer o que é necessário para acabar com a epidemia.

Em 2012 uma equipe de pesquisadores canadenses provou que 
o ebola Zaire, o mesmo vírus que esta causando o surto na África 
Ocidental, podia ser transmitido pelas vias respiratórias de porcos 
para macacos, ambos os animais com pulmões bem semelhantes 
aos dos humanos. O best seller de Richard Preston de 1994, Zona 
Quente (Editora Rocco) narrou o surto de 1989 de uma estirpe 
diferente, o vírus ebola Restum entre os macacos de uma estação 
de quarentena perto de Washington. O vírus era transmitido pelo ar, 
e o surto acabou apenas quando praticaram a eutanásia de todos 
os macacos. Devemos considerar que tais transmissões podem 
acontecer, caso o vírus sofra mutação.

Assim, o que precisamos fazer e não estamos fazendo?

Primeiro, precisamos que alguém assuma a posição de  comando 
e controle. A ONU é a única organização internacional que pode 
direcionar grande quantidade de ajuda médica, de saúde publica 
e humanitária que deve vir de diversos países e de grupos não 
governamentais para acabar com essa epidemia. Até agora a 
ONU teve, no máximo, um papel coadjuvante, e quando todos são 
responsáveis, ninguém é responsável. Uma resolução do Conselho 
de Segurança poderia dar a ONU a responsabilidade total de controlar 
o surto, ao mesmo tempo respeitando a soberania das nações da 
Africa Ocidental.

A ONU poderá, por exemplo, assegurar os direitos das aeronaves e 
de desembarque. Muitas linhas aéreas privadas estão se recusando 
a operar nas regiões afetadas, dificultando a distribuição de 

suprimentos críticos e de pessoal. O apoio militar aéreo e por terra 
do G7 deve ser introduzido para garantir as cadeias de fornecimento 
de itens médicos e de controle da infecção, bem como alimentos e 
água às regiões em quarentena.

A ONU deveria fornecer seja qual for o número de leitos necessários, 
a Organização Mundial da Saúde recomendou 1.500 leitos, porém 
podemos precisar de milhares mais. Ela também deveria coordenar 
mundialmente o recrutamento e treinamento das equipes médicas 
e de enfermagem, particularmente ao inserir residentes locais que 
sobreviveram ao ebola, e que não correm mais o risco de infecção. 
Muitos países estão prometendo recursos médicos, mas as doações 
não produzirão um sistema de tratamento eficiente se nenhum 
grupo individual for responsável pela coordenação. Finalmente, 
temos que lembrar que o ebola não é o único problema da Africa 
Ocidental. Dezenas de milhares morrem a cada ano com doenças de 
Aids, a malaria e a tuberculose. Serra Leoa e Guiné tem um dos mais 
altos índices de mortalidade materna no mundo.

E porque as pessoas agora tem medo de contrair o ebola ao irem para 
o hospital, poucas estão recebendo os cuidados básicos de saúde. 
Além disso, muitos trabalhadores da área da saúde foram infectados 
com o vírus, e mais de 120 já morreram. Sobraram só 250 médicos na 
Libéria, para uma população de quatro milhões de habitantes.

Trata-se de humanitarismo, mas também de nossos próprios 
interesses. Se esperarmos o surgimento de vacinas e medicamentos 
para acabar com a epidemia do ebola, em vez de agir agora, corremos 
o risco de que a doença saia da África Ocidental e chegue ao nosso 
próprio quintal.
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PARCERIAS

BONS RESULTADOS SÃO A MARCA DA 1ª COSMO BELEZA

A1ª Cosmo Beleza foi realizada por meio da parceria da ACE 
Diadema – Associação Comercial e Empresarial de Diadema 
com a Prefeitura de Diadema e promovida pelas empresas 
Arq Plan Construtora de Eventos e AM3 Feiras da família 
Alcântara Machado. O evento contou com o apoio da 

Caixa Econômica Federal trazendo oportunidades de investimento e 
financiamentos e com o apoio da Braskem que é referência no setor 
petroquímico e de plásticos.

A feira teve a participação de 27 empresas que representam cerca 
de 81 marcas além da participação institucional nos shows de 
esmaltaria e cabelo, profissionais como designer de unha, hair style, 
maquiador  entre eles o Junnior Matias do salão Celso Kamura. 
Em paralelo aos shows oficiais, diversos expositores fizeram 
demonstrações de produtos nos seus stands, como por exemplo a 
Mary Kay e o Instituto Embelleze.

Essas empresas representaram praticamente todo o segmento da 
cadeia produtiva de cosméticos como por exemplo: embalagens, 

aromas, matéria prima, produto acabado, linha profissional 
e consumidor, maquiagem, distribuidores, também tivemos 
participações expressivas de empresas inovadoras como a Reaton 
especialista em tratamento de água e recuperação e reutilização da 
água.

Houve o lançamento de produtos com alta tecnologia como a Romãs 
Cosméticos que trouxe exclusivamente o uso de leite de cabra belga 
nos seus produtos e a Suport Cosméticos que apresentou uma linha 
especial para o pré-diabético.

Na linha de produtos profissionais para cabelo podemos destacar 
a Aptera, Bell Hair, Bio Flowers, Extremilly, Lastro Hair. A Amend 
apresentou um óleo à base de Amarula foi outra surpresa agradável 
apresentada na feira.

Outra importante participação foi da Caixa Econômica Federal com o 
oferecimento de microcrédito para micro empresários e empresários 
individuais, financiamento de equipamentos e maquinário bem 
como o lançamento do APL – Arranjo Produtivo Local para o setor 
de cosméticos. Algumas das mais importantes âncoras do setor 
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parcerias

prestigiaram o evento como a Grand Pack Embalagens, a Lipson 
Cosméticos, a Master Pumps, a Bompack e a Decoridea.

No setor de aromas podemos destacar a Fransflor, a FAV 105. Já na 
área tecnológica tivemos destaques como a Marte Cientifica que 
produz estufas de autoclave, balanças e instrumentos de precisão.

Outro grande destaque da feira foi a participação do Magazine do 
Cabeleireiro que além de apresentar lançamentos de mobiliários para 
o setor, ofereceu para sorteio o Kit Básico para salão de cabeleireiro 
composto por: Lavatório, Cadeira Profissional, Bancada com Espelho, 
Cesto de Apoio e o Puff de espera, hoje estimados no valor total de 
R$3.500,00.

E a sortuda foi a Carla Alves de Santana, uma esteticista do Taboão 
na cidade de São Bernardo, que quando contatada expressou seu 
desejo de abrir seu próprio salão já que hoje se prepara cursando 
Tecnologia em Cosméticos na FATEC Diadema Luigi Papaiz.

O Sicredi apresentou na feira possibilidades de financiamento e 
investimento além de doar para sorteio entre os visitantes, uma 
poupança no valor de R$200,00. Outras empresas ofertaram brindes 
diversos aos presentes.
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NATAL, RÉVEILLON, FÉRIAS, VERÃO...
Ronaldo Buscarino

O CLIMA DE FESTA DESSE PERÍODO PODE SER BENÉFICO PARA SUA 
SAÚDE

Caros, li um artigo sobre este período de final de ano (abaixo 
indico as referências do original) e gostaria muito de dividir 
com vocês porque tem tudo a ver com o que acredito para 
essa época. Lá vai: A proximidade do fim de ano deixa muita 
gente nervosa. Bate aquela ansiedade com os encontros 

e festas do Natal, Réveillon e das férias de verão, que todo mundo 
tenta aproveitar com a família. É um estresse capaz de motivar as 
pessoas a fazer algo especial. As cidades ficam mais agitadas e o 
trânsito mais terrível ainda. Todo mundo entra em altíssima rotação 
para poder resolver todos os problemas possíveis e se entregar à 
família e aos amigos; fazer uma pausa para reunir os entes queridos 
e celebrar tanto o ano que se encerra como aquele que está por vir. 
Isso repercute em nossa saúde. 

Cientistas explicam que a iminência das festas de fim de ano 
gera uma expectativa positiva. As luzes típicas dos festejos 

ativam áreas do cérebro que desencadeiam processos saudáveis 
ao corpo. “Nessa época, a amígdala encefálica, encarregada de 
dar significado emocional a fatos e datas, está a mil por hora”, 
explica o psicobiólogo Ricardo Monezi, pesquisador do Instituto de 
Medicina Comportamental da Universidade Federal de São Paulo. “O 
hipocampo, outra região cerebral, também trabalha acima da média 
porque é ele quem atribui importância às informações que a mente 
recebe. 

O resultado é a maior produção de neurotransmissores associados 
à sensação de bem-estar, como a endorfina e a serotonina.” Já na 
versão da neurologista Sonia Brucki, do Departamento Científico de 
Neurologia Cognitiva e do Envelhecimento da Associação Brasileira 
de Neurologia, a proximidade do fim de ano aciona o mecanismo 
de planejamento futuro do cérebro em busca de recompensa. 
“Esse processo envolve os lóbulos frontais e as regiões límbicas, 
responsáveis pelo controle das emoções, e embute sensações 
agradáveis ligadas às emoções. Diante da expectativa de algo 
positivo, o cérebro gratifica o corpo com substâncias químicas 

SAUDE
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Método de Ensino:

DIADEMA

ENTRE NESSA,
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Cunha Bueno, 972
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Telefone: 
011 4047-1602
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Programa de bolsas
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Cursos e
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Orientação

profissional
Cadastro em 

sites de empregos

ENTRE NESSA,
Nossos alunos

são RECONHECIDOs
EM TODO LUGAR!

associadas ao prazer.”

Dezembro fecha um ciclo. É um período em que se encerra o velho 
para dar início ao novo. Um momento para renovar promessas e 
esperanças. “Esse movimento mexe com a integralidade do indivíduo, 
que termina uma vida de um ano e começa outra. O cérebro percebe 
a mudança e a mente prepara o corpo para essa transformação”, 
ilustra Ricardo Monezi. O fim do ano também é um momento 
de repouso. Mas, para que a pausa revigore, é preciso realmente 
descansar. Dormir muito, calçar chinelos, desligar o telefone celular, 
sair sem relógio e comer só quando se tem fome são ações que 
indicam ao nosso coordenador fisiológico que o chefão está se dando 
um presente. 

Segundo Monezi, o cérebro retribui o mimo com alívio da tensão 
muscular, diminuição da frequência cardíaca, melhora da qualidade 
do sono, redução da liberação de hormônios ligados ao bom estresse 
e aumento da produção de hormônios associados ao bem-estar. 
Agora, para que tudo isso se concretize, é preciso colaborar, como 
ensina a psicanalista Mara Salla, pesquisadora da PUC-SP: “Temos 
de ser verdadeiros conosco. Rir e amar durante cada ritual, de corpo 
e alma”.

Quem não curte pode se dar mal - O estresse de fim de ano pode 
também ser uma armadilha para o corpo. Encarar celebrações como 
uma obrigação ou ter aversão à data, faz mal à saúde. Assim como 
sair de férias acelerado demais e preocupado com mil pendências. 
É que o cérebro recebe a informação de que está próximo de um 
evento frustrante e, daí, desencadeia a produção de hormônios como 
o cortisol, ligado ao estresse ruim. “A tristeza aumenta a intensidade 
e a permanência do cortisol no corpo, o que debilita o sistema de 
defesa e leva a doenças, principalmente as infecções oportunistas”, 
diz a psicanalista Mara Salla, do Laboratório de Estudos de Saúde 
e Sexualidade Humana da Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo. Em outras palavras, o que era para ser recompensa vira 
punição. 

Então, amigos, gostaram? Boas Festas e lembrem-se: a ordem é 
relaxar a aproveitar!
Texto referência de GIULIANO AGMONT , publicado em  
www.sindgraf-pe.org.br/home/index.php/espirito-de-ano-novo/

SAUDE
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DIGA ADEUS ÀS DÍVIDAS E PREPARE UMA RESERVA PARA 2015
Rejane Tamoto - Diário do Comércio

O décimo terceiro e o bônus estão chegando e este é 
o momento de definir o destino do dinheiro extra. 
Especialistas recomendam quitar dívidas e montar o 
colchão financeiro para entrar no incerto ano de 2015 com 
tranqüilidade. Há pouco mais de três meses para o fim de 

2014 é hora de fazer um planejamento para entrar no próximo ano 
com as contas no azul. Na verdade, isso pode ser feito em qualquer 
época, mas neste momento é preciso dar um destino para o dinheiro 
extra de fim de ano, como o décimo terceiro salário e demais abonos 
e bônus. Especialistas dizem que o ideal é planejar o que fazer com 
os recursos antes de entrarem na conta corrente já que, quem 
espera, acaba gastando tudo com um pouco ou nenhum critério.

E desse jeito acaba esquecendo que, depois do fim do ano, vem 
aquela ressaca de ano- novo para o bolso: os gastos extras com 
rematrícula e material escolar e principalmente o IPTU (Imposto 
Predial e Territorial Urbano) e o IPVA (Imposto sobre Propriedade 
de veículos Automotores). A propriedade do décimo - terceiro que 
já começou a cair na conta dos aposentados pelo INSS (Instituto 
Nacional de Seguridade Social) em Agosto é que começa a ser pago 

economia

para a maioria dos trabalhadores nos próximos meses vai depender 
da situação de cada um. Pode ser usado para quitar dívidas  e iniciar 
uma reserva para emergência ou mesmo para a realização um 
projeto 2015.

Quem estiver muito endividado, ou com a renda muito comprometida 
com prestações de bens de consumo pode aproveitar o recurso para 
quitá-las. ”É preciso colocar tudo no papel. Quando o total de parcelas 
contraídas em compras já chega a 50% do ganho líquido a pessoa 
não consegue mais honrar os pagamentos”, diz Reinaldo Domingos, 
educador financeiro e presidente da DSOP Educação Financeira. 

Ele recomenda, neste caso, a metodologia da faxina financeira, na 
qual é preciso reunir a família e fazer uma avaliação das despesas e 
receitas líquidas, para então definir metas de economia e sonhos. ”O 
mais importante é que, junto com a faxina, a família estabeleça quanto 
poupar para realizar sonhos em prazos curto (um ano), médio (de um 
a dez anos) e longo (mais de dez anos)”, afirma. Segundo Domingos, 
quem precisa economizar deve começar evitando o desperdício de 
energia elétrica e água. Segundo pesquisa do Instituto Data Popular, 
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a redução nas contas de consumo (luz, telefone, água e gás) tem sido 
a principal estratégia de quem está com o orçamento apertado. O 
levantamento, feito com 2.004 pessoas da classe C em Julho, mostra 
que 81% reduziram estes gastos. Para 69% dos entrevistados, esta 
difícil pagar as contas e nove em cada dez pessoas disseram que 
não conseguem comprar hoje, com o mesmo valor, o que consumiam 
no ano passado. Marcio Falcão, gerente de Novos Negócios do Data 
Popular, avalia a inflação, mesmo dentro do teto da meta, está 
afetando o orçamento do consumidor, principalmente por causa da 
alta nos preços dos alimentos.

As dívidas com taxas de juros altas, como o cheque especial e o 
rotativo do cartão de crédito, devem ser prioridades de quem recebe 
as gratificações de Natal, segundo Wilson Muller, consultor de 
finanças do Vida Investe (Programa da Fundação Cesp). ”O ideal é 
relacionar todos os parcelamentos e descobrir a participação deles 
no salário líquido (sem imposto contribuições). O ideal é que a 
parceria de bens de consumo não ultrapasse 10% da renda mensal. 
Isso considerando também quem já tem 30% da renda comprometida 
com financiamento imobiliário” aconselha.

OPORTUNIDADE DE TER UM COLCHÃO FINANCEIRO

Se para algumas pessoas as gratificações de Natal são uma 
oportunidade de organizar as finanças, para outras pode ser o 
momento de começar uma reserva financeira para 2015. Afinal, o 
próximo ano é de incerteza por causa do futuro governo, seja um 
novo ou continuidade do atual. ”Mesmo continuando o atual governo 
no poder haverá mudanças, como houve nos segundos mandatos 
dos ex presidentes Lula e Fernando Henrique Cardoso. Novas 
alianças serão feitas, e o cenário mundial mudará. Não sabemos se 
o período será de mais ou de menos agruras, por isso é bom ter um 
colchão financeiro”, avalia Álvaro Modemell, diretor da consultoria 
Mais Ativos Educação Financeira. Segundo ele, quem tem essa 
reserva pode visualizá-la em emergências sem ter que se endividar. 

Exemplos podem ser a perda do emprego, problemas de saúde ou 
mesmo reparos de urgência em casa e no carro. Quem se prepara 
pode, ainda, aproveitar oportunidades, como comprar algo que 
deseja à vista por um preço menor. Os especialistas lembram que 
este colchão financeiro deve ser reparado do recurso destinado a 
outros objetivos, como o investimento em uma aplicação financeira e 
o acúmulo para a aposentadoria, Modemell diz que parte da reserva 
pode ser usada para fazer uma aplicação financeira, uma forma 
de ganhar com os juros alto. “cometemos mudanças pela frente, a 
palavra de ordem é conservadorismo. Quem tem dinheiro disponível, 
pode avaliar aplicações pós-fixadas (cujo rendimento será conhecido 
no futuro, que acompanha um índice ou taxa de economia). O 
problema do prefixado (que paga um rendimento determinado do 

ato do investimento), neste momento de incerteza, é que o juro pode 
subir e o aplicador perder”, afirma Modemell. Os especialistas em 
finanças dizem que o pequeno poupador pode recorrer aos títulos de 
Tesouro Nacional. Se a opção for aplicar em fundos de investimentos, 
a pessoa deve prestar atenção às taxas de administração que, junto 
com impostos, comem os ganhos.

O diretor da Mais Ativos recomenda que a reserva seja equivalente 
ao montante de três até seis vezes o valor da renda familiar. Já 
Muller, do Vida Investe, aconselha que o colchão seja correspondente 
ao montante de seis a 12 salários. O tamanho da reserva dependerá 
do orçamento de cada um, mas o importante é que ela exista. “Ter 
esse recurso é importante e ele pode ser o correspondente a três 
salários líquidos para cobrir pequenas emergências. O importante 
é que fique na poupança não comprometa a realização de outros 
sonhos. É preciso ter equilíbrio”, diz Domingos da DSOP. Ricardo 
Pereira, consultor financeiro de projeto Consumidor Consciente do 
Mastercard, considera que poupar de 10% a 15% da renda líquida 
mensal é suficiente para formar uma reserva contra imprevistos. 
“Parte do décimo - terceiro pode ser usado para começar. Mas o 
mais importante é que isso se torne um hábito, diz. 

Serviços dedicados em soluções para negócios imobiliários.

A �tillo opera com �nanciamento nos melhores e maiores bancos do país, trazendo toda a comodidade
 e segurança na hora da compra do seu novo imóvel.

Trabalhamos com todas as construtoras e mais de 156 imobiliárias de todo o Grande ABCD.

economia
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A 
CE promove Dia das Crianças com festa para o melhor amigo
Foi à maior festa que 50 crianças tiveram nos  Buffets: Festa Fácil e no 
Circus Play, os pais e amigos fizeram suas compras nas lojas participantes 
da promoção Festa com Melhor Amigo. A campanha de dia das crianças 

teve o objetivo de fomentar as compras nos associados da entidade e fidelizar 
clientes nessa importante data comercial, o dia das crianças (veja abaixo as 
empresas participantes).

O sorteio ocorreu no dia 13 de outubro no Buffet Festa Fácil com a presença 
de Diretores, Auditor, Advogado da ACE, Lojistas e Participantes da promoção. 
Vetada a participação de funcionários e diretores da ACE, bem como proprietários 
das empresas participantes, o evento público transcorreu com transparência e 
seriedade. A grande participação foi de moradores de Diadema, que representaram 
80% dos ganhadores (20 premiados), sendo 16% de São Paulo e 4%  de São Bernardo 
do Campo.

Nesse clima de alegria que a data pede, a ACE organizou a campanha de Dia das 
Crianças, com duas super festas nos Buffet parceiros Festa Fácil, do casal Quelli e 
Edmilson, localizado na Rua Alda, 1.405 (dia 23/10/2014) , e no Buffet Circurs Play 
do casal Ivone e Alexandre, na Rua Turmalinas, 68, (dia 21/10/2014) ambos no 
centro de Diadema. Eles prepararam um cardápio de gostosuras que foi oferecido 
as crianças enquanto se divertiam nos brinquedos embalados pela música e alegria 
desses espaços ricamente adaptados a festa. Empresas Participantes: 
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ACONTECEU NA ACE
01 ACE Diadema e Edson Martins da Tampelli Confecções  participam de inauguração 

do Açougue “ Grand Boi” com o proprietário Gilberto.

02 Visita na Ferbon Engrenages com Vladimir Cibulskio

03No dia do Corretor de Imóveis ACE Diadema realiza palestra “Casa Paulista”  junto 

ao CRECI-SP em 27/08/2014

04 Reunião da regional RAS2 da FACESP

05 Funcionária ACE: Andreia Santos realiza doação ao Lar do Ancião.

06 Comitiva Chinesa visita ACE Diadema em encontro com RA2 e associados em  12/09/2014

07 Entrega dos prêmios sorteados na  Cosmo Beleza em 29/08/20141

2

3

4 5
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ACONTECEU NA ACE

7

5 10 14

13

12

11

08Curso  eSocial (SPED Folha) ACE em parceria com Sindicont-SP realizado em 15/10/2014

09 Adesão na Campanha de Dia das Crianças na Espaço Fashion, com Gonçala V Lopes

10 Jubileu do 24°BPM.

11 ACE, 24º Batalhão  e Fundo Social acertam detalhes do 1º Baile da Cidade

12 Inauguração da Odonto Clinic Monica Romero, Vera Lucia Rocha e Fábio Gregoraci.

13 Presidente da ACE participa da Reunião de Prestação de Contas da Sicredi.

14 Felipe Rodrigues da RadioAtive - Palestra “ 18 Dicas matadoras de marketing para sua 

empresa” em 07/08/2014

9

6 8
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capa

NATAL ENCANTADO COMEÇA EM 2014 E DURA ATÉ DEZEMBRO DE 2015

T    .odo fim de ano é a mesma coisa, mas só que não. A ACE 
Diadema a cada ano traz uma novidade para alavancar 
suas vendas na principal data comercial, o natal. Esse ano 
as vantagens em comprar nos associados da Campanha 
Natal Encantado irão literalmente encantar os clientes com 

muitos prêmios, pois os felizardos terão todo o ano de 2015 para 
desfrutar mês a mês de um carrinho de supermercado no valor de 
R$500,00 ou um bolo delicioso da Sodiê por mês no Supermercado 
Club de Campo. 

Além disso, serão mais 06 televisores, 01 equipamento de exercício 
e mais 01 bicicleta irão compor os prêmios para os 10 sortudos. 
Você pode ser um deles basta procurar uma das lojas associados 
(veja no site www.acediadema.com.br) que oferecem os cupons da 
campanha de acordo com as compras realizadas.

Com base no associativismo, que promove a união em torno de 
objetivos comuns, os associados da ACE podem contar com uma 
grande campanha, são 50.000 cupons disponíveis em mais de 50 
empresas participantes da campanha que contam com a divulgação 
de 05 outdoors na cidade, 150 cartazes e 5.000 flyers que informam 
a população sobre as vantagens da promoção.  Faça a adesão de 
sua empresa, nossa campanha é regulamentada pela CEPCO – 
Centralizadora de Promoções Comerciais da Caixa Econômica que 
permite a participação dos associados do comércio, da indústria 
e da prestação de serviços. Ao longo da história da ACE muitas 
campanhas foram realizadas, inúmeros clientes premiados e os 
lojistas dão a atenção que seus clientes merecem.

Essa ação de fidelização da clientela também gera a visibilidade das 
lojas participantes, sendo assim é importante ação de divulgação 
das empresas partipantes, como diz nossa presidente Vera 
Lucia Rocha:  ”Quem não é visto não é lembrado”. O associado e 
diretor da ACE Diadema José Roberto Malheiro, proprietário das 
Farmácias Malheiro declara que como diretor apóia as campanhas 
promocionais mas como responsável pelo marketing das Farmácias 
não perde uma campanha já há anos e afirma quanto essas ações 
são benéficas para o incentivo as vendas. ”Ano passado saiu aqui o 
carro da Campanha de Natal, a publicidade na entrega, com a faixa 
em frente a farmácia, a matéria na revista da ACE e nos jornais locais, 
marcaram nossa farmácia como um local de sorte e isso atrai muitos 
clientes” disse José Roberto Malheiro.

A Campanha Natal Encantado irá de 10 de novembro de 2014 a 05 

de Janeiro de 2015, esse período de 56 dias da mais condições das 
pessoas participarem desde as primeiras compras até o período 
de troca dos presentes depois do natal. Veja abaixo as primeiras 
empresas participantes. O regulamento completo da promoção esta 
disponível no site da ace: www.acediadema.com.br, participe!!!

Certificado da Autorização CAIXA
n° 6-2731/2014
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baile da cidade

ACE DIADEMA APRESENTA o 1˚ BAILE DA CIDADE
Parceria inédita entre a Prefeitura e ACE Diadema irá 
oferecer na cidade um baile do mais alto padrão,  até os 
mais exigentes serão muito bem atendidos.

Providenciamos tudo do melhor para Diadema, da banda 
selecionadíssima que além do agito sonoro irá providenciar 
um belo show, ao cardápio abaixo de dar água na boca.  Os 
últimos convites vão se esgotando na ACE, corra e participe! 

CONFIRA NOSSO SUPER CARDÁPIO!
COUVERT - Cesto de Micro Pães, Antepastos e Manteiga 
aromatizada.
JANTAR FRANCO AMERICANO - Arroz Branco com 
Amêndoas Laminadas,  Rondelli Misto ao Pomodoro 
Basílico, Filé Mignon ao Perfume Silvestre e Duchese de 
Batata ao Gratin de Gorgonzola e Parmesão.
SOBREMESA EMPRATADA - Torta Negra Belga com Cascata 
de Frutas Vermelhas e Coulis de Chocolate.
BEBIDAS - Refrigerante, Suco de Laranja, Água mineral e 
sem gás, Cerveja e Vinho Tinto.
MESA DE FRIOS E SALADAS - Tábua de frios e queijos, 
Carpaccio de Bouef, Salpicão de frango, Salada Ceasar, 
Salada Caprese, Salada Tropical, Tabule de 7 Grãos, Salada 
de Rúcula, Búfala e Tomate Seco, Salada de bacalhau com 
Batata e Bolinha e Azeitona Portuguesa.
MESA DE CAFÉ - Café Nespresso, Petit Four's, Petit 
Chocolat's e Petit.

Anúncie Aqui
Tel. 11. 4053-5400 
assessoria@acediadema.com.br

Anuncie
na Revista

 ACE!
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KAPAMA PARA QUEM GOSTA DE NATUREZA

Para quem gosta de natureza a sugestão é 
fazer um safári na Reserva Natural Kapama 
situada perto do Kruger National Park , é 
uma reserva de animais privada grande 
onde você poderá participar de uma incrível 
expedição de observação dos Big Five.

Os famosos "Big Five" ou "Cinco Grandes" 
são cinco das espécies mais representativas 
da África. Esta curiosa classificação vem 
da época dos safaris de caça, já que estes 
animais eram considerados como os cinco 
principais troféus por serem precisamente os 
cinco mais perigosos para caçar. São o Leão, 
Leopardo, Elefante, Búfalo e Rinoceronte. 
Tem quem substitua o rinoceronte pelo 
hipopótamo. Não à tôa, o hipopótamo é o 
animal africano que mais causa mortes 
humanas no continente. Para acabar com 
esta pequena discussão, há quem fale dos 
"Big six", incluindo assim o hipopótamo

Mas para o turista também encantam a 
beleza das Girafas, das Zebras, Gnu, Impala, 
Repteis, enfim, o contato com animais 
selvagens na exuberante paisagem das 
savanas da África do Sul. Super recomendado 
apesar do valor oneroso do passeio, vale 
cada centavo.

LASANHA COM MASSA DE PASTEL 

Ingredientes 
• 1 rolo de massa de pastel
• 2 latas de molho pronto (ou prepare um 
molho a sua escolha)
• 200 g de carne moída
• 500 g de mussarela
• 500 g de presunto ou apresuntado
• 1 pacote de queijo ralado

• Temperos a gosto

Modo de Preparo 

1. Tempere a carne moída a gosto e refogue 
acrescentando o molho pronto
2. Em uma assadeira ou travessa espalhe 
um pouco de molho, coloque a massa de 
pastel cortada no tamanho da travessa
3. Cubra com molho e coloque uma camada 
de presunto , uma de mussarela, uma 
de massa de pastel outra de molho e vai 
fazendo as camadas até chegar em cima da 
travessa ou o tanto de camadas que desejar, 
sendo a última de mussarela
4. Cubra com queijo ralado
5. Leve para gratinar de 15 a 25 minutos
6. Sirva a seguir

CADA DOIS COM SEUS POBREMA
Depois de dez anos de sucesso com Cada Um 
Com Seus Pobrema, Marcelo Médici estreia a 
nova comédia Cada Dois com Seus Pobrema.

Escrita e interpretada por Marcelo Médici, 
o espetáculo conta com a participação de 
Ricardo Rathsam. Paula  Cohen assina a 
direção e Kleber Montanheiro é responsável 
pelos cenários, figurinos e iluminação.

A comédia Cada Dois Com Seus Pobrema 
não é uma continuação. É uma peça 
independente com novos personagens, 
sendo que algumas criações do espetáculo 
anterior retornam em outro contexto, 
contando histórias diferentes.

O espetáculo estreia dia 10 de setembro, 
quarta-feira, às 21h no Teatro Frei Caneca e 
fica em cartaz às terças e quartas até 26 de 
novembro

DICA DE VIAGEM DICA DE CULINÁRIA DICA DE ENTRETENIMENTO
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ECONOMIA

REGIÃO VAI GASTAR R$ 527 MILHÕES NA INTERNET NESTE ANO, DIZ ESTUDO
Anderson Amaral – Diário do Comércio

Os consumidores do ABC vão desembolsar R$ 524,3 milhões 
no comércio eletrônico ao longo de 2014, o que equivalente 
a 1,35% do volume nacional  previsto para este ano (R$ 
39 bilhões) e a 0,91% do potencial de consumo da região, 
calculado em R$ 58 bilhões pela consultoria IPC Marketing.  

Os dados constam no estudo inédito “mapa do E-commerce no Brasil”, 
realizado pela Conversion, empresa especializada na otimização de 
sites que possui grandes players de comércio eletrônico em sua 
carteira de clientes. De acordo com a pesquisa, ao longo de 2014 os 
moradores da região farão 2,25 milhões de compras pela internet, 
com tíquete médio de R$ 233,91. Para chegar a esses resultados, a 
Conversion analisou mais de 100 milhões de visitas a lojas virtuais 
nacionais de diversos segmentos. As estimativas consideram 
também os dados do Produto Interno Bruto (PIB) e a projeção 
de receitas do e-commerce em 2014, divulgada pela Associação 
Brasileira do Comércio Eletrônico (ABComm). 

Dos sete municípios, quatro aparecem no ranking de 100 cidades 
que mais vão movimentar o comércio eletrônico brasileiro neste ano. 
São Bernardo ocupa a 21º colocação, em compras estimadas em R$ 
230,6 milhões distribuídas em quase um milhão de pedidos. 

O tíquete médio do município e de R$ 235,57 e a taxa de conversão 
(percentual de visitantes do site de e-commerce que compram um produto 
ou serviço) é de 0,97%.  Também figuram no ranking da Conversion Santo 
André, na 42ª colocação, com compras estimadas em R$ 133,8 milhões; 
Diadema, na 60ª posição, com desembolsos de R$ 75,4 milhões , e São 
Caetano, na 84ª posição, com compras estimadas em R$ 49,4 milhões. 
A surpresa do levantamento é o Rio Grande da Serra que segundo o 
estudo, deve somar 17,4 milhões em compras virtuais em 2014, montante 
ligeiramente inferior ao de Mauá (R$ 18,6 milhões) e superior ao Ribeirão 
Pires (R$ 2,5 milhões). Diego Ivo, CEO da Conversion, explicou que, vai de 
regra, a receita do e-commerce tende a ser maior nas cidades onde o poder 
aquisitivo da população é maior, mas a adesão ao comércio eletrônico 
também acompanha a cultura local. O Executivo citou, por exemplo, o caso 
de Araraquara, no Interior Paulista, cidade com taxa de conversão acima da 
média (1,27%), mas tíquete médio relativamente baixo (R$ 248,58).

”Trata-se de cidade com grande concentração de estudantes universitários, 
que estão familiarizados com tecnologia e, por isso, compram muito pela 
internet, mas gastam pouco”, disse.

O que, então, explica os R$ 17,4 milhões estimados para Rio Grande 
da Serra? Para Diego Ivo, a resposta está na distancia do município 
para os grandes centros comerciais. ”Como o comércio local não é 
muito diversificado e a cidade está afastada de grandes polos de 
varejos, seus moradores se sentem mais estimulados a comprar 
pela internet”,  explicou.

NACIONAL

A Capital Paulista é a primeira da lista em receita, com previsão de 
compras de R$ 5,6 bilhões em 2014 pela internet, quase um terço de 
todas as transações do Estado. O tíquete médio é de R$ 233,51 e a 
taxa de conversão é de 1,23%. Na sequência aparecem Rio de Janeiro 
e Belo Horizonte. A taxa de conversão mais alta do país é a de Barueri 
(2,05%), na região metropolitana de São Paulo. Diego Ivo ressaltou 
que o e-commerce brasileiro tem crescido e taxas superiores ao do 
varejo físico porque, diferentemente de países como os Estados 
Unidos, o formato ainda não esta totalmente amadurecido. ”Nos 
EUA, por exemplo, a taxa de conversão é superior a 3%. Ocorre que 
o brasileiro ainda está se familiarizando com o comércio eletrônico 
e há muito preconceito”, afirmou. O executivo destacou que o maior 
desafio para a expansão do comércio eletrônico no país é a logística. 
Diego Ivo lembrou que o atraso na entrega ainda é a principal fonte 
de reclamação – e de dor de cabeça do e - consumidor brasileiro. 
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COMPORTAMENTO

O E-CONSUMIDOR ESTÁ MAIS DESCUIDADO
Rejane Tamoto – Diário do Comércio

As compras pela internet são cada vez mais populares entre os 
paulistanos. Entretanto, os cuidados contra furto de informações 
e outros ataques diminuiu. Do ano passado para cá, mais 
pessoas estão fazendo compras pela internet e, apesar desse 
dado positivo para os sites de e-commerce, o medo de fraudes 

ainda impede que mais consumidores façam compras online. Além disso, 
quem compra pela web está se protegendo menos. As constatações são da 
pesquisa sobre o comportamento dos usuários na internet realizada pela 
Fecomercio de São Paulo. O estudo foi apresentado durante o VI Congresso 
de Crimes Eletrônicos.

De acordo com o levantamento, que ouviu mil entrevistados em São Paulo, 
em maio, 58,6% realiza compras pela internet, percentual maior do que o 
apurado na pesquisa do ano passado, que era de 55,9%. O principal motivo 
para as aquisições pela internet, apontado por 55,5% dos consumidores 
digitais, foi a praticidade. Outros 34,5% disseram que o atrativo para comprar 
pela web foi um bom preço. Por outro lado, entre os entrevistados que 
negaram fazer compras online, 25,7% apontaram que o motivo é o medo 
de fraudes. Do total dos entrevistados, 80,8% revelaram temer ataques 
de hackers e fraudes em dispositivos móveis e computadores pessoais. 

Neste ano, 18% dos entrevistados disseram que foram vítimas de crime 
digitais, um percentual praticamente estável na comparação com o do ano 
passado, que foi de 17,9%.

Do total, 44,5% responderam que a clonagem de cartão de crédito ou de 
débito foi o principal crime do qual o entrevistado ou alguém de sua família 
foi vítima. No ano passado, o percentual de pessoas que revelaram ter sido 
vítimas deste crime foi de 31,8%. O segundo principal problema, para 16,5% 
dos entrevistados, foi ter comprado de empresas fantasmas na internet. 
Já outros 14,8% dos entrevistados tiveram os dados pessoais furtados e 
usados.

Para Renato Opice Blum, presidente do Conselho de TI (Tecnologia da 
Informação) da Fecomercio SP, a pesquisa trouxe dada mais positivos 
esse ano, já que a proporção de pessoas que passaram a comprar na 
internet foi maior do que o crescimento dos problemas na rede. O que 
chamou a atenção, segundo Blum, foi que as pessoas demonstraram estar 
mais descuidadas ou relaxadas em relação à própria segurança. "Para se 
proteger, o consumidor deve tomar uma série de medidas conjuntas. Deve 
utilizar softwares de proteção contra vírus, ler inteiramente os termos de 
uso dos sites nos quais fazem compras e adquirir em sites de empresas 
com boa reputação na web. O Procon tem uma lista de empresas idôneas, 
que o consumidor pode consultar. Quando compra em uma empresa 
fantasma, geralmente o faz pelo preço", explica.

A pesquisa mostra que 34,4% dos usuários da internet não têm nenhum 
software para proteger os seus dispositivos. Outro dado que mostra o 
consumidor um pouco mais relaxado revela que diminuiu a quantidade de 
pessoas que lêem integralmente os termos de uso dos sites de e-commerce. 
Neste ano, apenas 33,4% disseram que sim, contra o percentual de 39,5% 
em 2013 e de 53,7% em 2012. A maioria dos entrevistados, ou 65,7%, 
disseram não saber a razão pela quais muitos serviços de busca e e-mail 
são gratuitos. Por outro lado, 69,6% disseram que não confiam na guarda 
de seus dados pessoais nestes mesmos sites. Mais um fator de risco no 
comportamento do consumidor na rede é o aumento do percentual de 
pessoas que se interessam por produtos e serviços por e-mail sem tê-los 
solicitado, que avançou de 41,3% para 46,9%.

Neste ano, a decisão de compra dos usuários foi mais influenciada pelas 
redes sociais. O percentual dos que assumiram que essa influência 
Patrícia Cruz /LUZ existe passou de 36,3%, em 2013, para 41,9% este ano. 
"O maior problema dos usuários é a falta de conhecimento. Com o Marco 
Civil isso tende a melhorar, já que as pessoas terão educação digital nas 
escolas",conclui.
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A PAN Soluções para Sua Vida é correspondente no país do Banco Panamericano S.A,  nos moldes da Resolução
n.º 3.954/11,  do Conselho Monetário Nacional. Para mais informações consulte o site www.bancopan.com.br, 
o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) 24 horas por dia, 7 dias por semana 0800-776-8000 
- Atendimento para deficientes auditivos e de fala 0800-776-2200 e Ouvidoria 2ª a 6ª,
 das 08h as 18h. 0800 776 9595.

Empréstimo com veículo como garantia:
Você continua com o seu veículo na garagem e tem dinheiro
na mão para organizar suas finanças e concretizar seus planos.
PAN Soluções para Sua Vida – Diadema
Av. Nossa Senhora das Vitórias, 64 - (11) 4178-6229 

Facebook.com/BancoPan
bancopan.com.br

ATUALIDADE

DOIS TERÇOS DAS FAMÍLIAS NÃO PENSAM EM POUPAR
Diário Regional

Guardar parte da renda é uma preocupação que passa 
longe de mais de dois terços dos lares brasileiros, segundo 
pesquisa realizada pelo instituto Ipsos para avaliar a 
percepção do brasileiro sobre poupança de longo prazo. 
O levantamento, feito em 1.500 domicílios, revela que 68% 

não têm tal preocupação.Importante destacar: 65% dos respondentes 
tinham renda até três salários mínimos. 

Esse é um dos fatores que explica o resultado, na avaliação de Osvaldo 
Nascimento, presidente da Federação Nacional de Previdência Privada 
e Vida: preponderância de pessoas nessa faixa de renda, aliado ao 
modelo de Previdência Social brasileiro, que garante benefício a todos 
os cidadãos.Embora percebido como baixo pelas classes A e B, o 
valor pago pelo INSS está dentro da faixa de até três mínimos. O teto 
atualmente está em R$ 4.390,24. ”A população, com renda até três 
mínimos, entender ser obrigação do Estado dar uma renda para velhice 
digna, o que desestimula reserva financeira”, afirma Nascimento. 

O professor de finanças Gilberto Nobre, da BBS business School, 
acrescenta que colabora ainda a falta de cultura de poupança do 
país.

METADE DOS BRASILEIROS NÃO FAZ ORÇAMENTO

Outro lado da pesquisa ajuda explicar porque tantos brasileiros não 
pensam em guardar dinheiro: 55% não fazem orçamento doméstico. 
Sem saber qual destino está tendo o dinheiro fica mais fácil guardá-
lo. Porém, montar um orçamento não requer prática, apenas 
organização. Não é preciso ter computador, ou aplicativos no celular. 
Papel e lápis bastam. Como estímulo para começar, o economista 
Reinaldo Domingos, recomenda criar um motivador, estabelecendo 
um sonho ou meta. ”Pagar uma divida pode ser um sonho”, diz.

1. A primeira etapa consiste em anotar receitas e ganhos. 

2. A seguir, deve começar a anotar seus gastos. Cada despesa, por 
menor que seja, precisa ser anotada.

3.Com ganhos e gastos anotados, o próximo passo é fazer conta para 
checar se a pessoa consegue ter dinheiro para guardar, tende a ficar 
com divida ou fica no zero a zero.

4. A seguir, uma analise dos gastos vai fazer a diferença. 
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Sérgio Augusto Barbosa da 
Silva
Idade: 36
Natural: Diadema
Formação: Engenharia Química
Onde trabalha: Brasmetal 
Waelzholz
Cargo no LPF: Vice presidente e 
coordenador das aulas
Quanto tempo no LPF: Desde 
o início em 2007, quando ainda 
era apenas um sonho
Prêmios no esporte: Campeão 
Paulista, Brasileiro e Bronze 
Mundial de Ju-Jitsu.

ENTREVISTA

ACE DIADEMA - Quantos alunos têm o LPF e de onde são?
SÉRGIO AUGUSTO - Temos cerca de 180 alunos, nos Centros Públicos 
Eldorado e Thereza Lino, e no Centro Comunitário Serraria.
.
ACE DIADEMA -Porque escolheram as Artes Marciais?
SÉRGIO AUGUSTO - Escolhemos as artes marciais devidos aos 
princípios de disciplina e respeito, que são os seus pilares, além 
de serem ótimas ferramentas de inclusão social, pois ensina que 
o praticante deve buscar o auto desenvolvimento, os objetivos 
pessoais e coletivos, competir segundo às regras, a ser humilde na 
vitória e a se levantar na derrota, e também que são todos iguais, 
independente de raça, credo ou condição social.
.
ACE DIADEMA -Vocês buscam formar atletas? 
SÉRGIO AUGUSTO - Nosso objetivo principal é formar cidadãos de 
bem, ensinando aos alunos a vencer na vida, mas é claro que surgem 
alguns atletas promissores, como a Bárbara Alves, uma jovem de 14 
anos, faixa roxa, que se destacou no último campeonato brasileiro 
de Morganti Ju-Jitsu, em Florianópolis-SC, e foi escolhida a melhor 
atleta feminina juvenil. Temos também alguns alunos que podem se 
tornar grandes professores de Morganti Ju-Jitsu, tendo suas rendas 
oriundas de aulas às academias e escolas.
.
ACE DIADEMA -Resumidamente como nasceu o LPF?
SÉRGIO AUGUSTO - Em 2007, numa conversa com minha mãe sobre a 
situação do país, com tanta criminalidade, muitos jovens nas drogas 
e todos esperando alguma ação dos nossos governantes... Então 
resolvemos agir e fazer a nossa parte para tentar mudar o mundo 

Entrevista com Sérgio Augusto, que ajuda a promover o 
esporte  e a inclusão social em Diadema

ao nosso redor, foi quando tivemos a ideia de fazer um trabalho de 
inclusão usando o Morganti Ju-Jitsu como ferramenta. Conversamos 
com a Priscila Yoshio, responsável pela ONG Organização Cidadão, e 
com o Ricardo Morganti, fundador do Morganti Ju-Jitsu e presidente 
da Federação Paulista, que decidiram prontamente apoiar a iniciativa. 
A Organização Cidadão nos cedeu o espaço e a FPMJJ nos autorizou 
a vender comes e bebes, para arrecadar fundos para a compra dos 
primeiros tatames, no Campeonato Paulista de 2007. Iniciamos 
as aulas em Fevereiro de 2008, numa garagem de um sobradinho 
localizado na rua Carati, no bairro Eldorado, em Diadema.
.
ACE DIADEMA -Levar 8 alunos para o Chile em 2014 foi o maior feito 
até agora?
SÉRGIO AUGUSTO - Não sei se foi o maior feito, mas com certeza 
foi um dos maiores, junto com a nossa ida à Santa Catarina nesse 
ano, para disputar o Campeonato Brasileiro, pois levamos alunos 
que nunca tinham tido oportunidade de voar na vida, muito menos 
ir a outro país. Eles treinaram duro e conquistaram um resultado 
impressionante para jovens vindos de um projeto social, no 
Campeonato Sul Americano de Morganti Ju-Jitsu 2013, foram 6 
medalhas de ouro, 3 de prata e 1 de bronze. Sem dúvida, foi uma 
experiência única, pois convivemos juntos por vários dias, treinando, 
passeando por Santiago em pontos turísticos como o Mercado 
Central, a Plaza das Armas, além de brincar na neve em Farellones e 
no Valle Nevado.
.
ACE DIADEMA -Como vocês conseguiram organizar agora está 
viagem com 31 alunos para Santa Catarina?
SÉRGIO AUGUSTO - Foi outro grande feito. Mesmo sendo no Brasil, 
em Florianópolis-SC, levar essa quantidade de alunos para competir 
no Campeonato Brasileiro foi um grande desafio, que só foi possível 
graças às contribuições dos patrocinadores, em especial da Cooper 
Lider, que nos doou o transporte, e ao empenho dos alunos, familiares 
e voluntários, que nos ajudaram a vender rifas de uma televisão 
para conseguir pagar as hospedagens, alimentações e inscrições.  O 
resultado foi surpreendente, conseguimos conquistar 28 medalhas, 
sendo 11 de ouro, 10 de prata e 7 de bronze.
.
ACE DIADEMA -Vocês recebem apoio de algum órgão do governo ou 
iniciativa privada para manter as atividades?
SÉRGIO AUGUSTO - A prefeitura de Diadema cede os espaços para 
ministração das aulas, mas até o momento não dispomos de nenhum 
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tipo de verba pública para manter as atividades. Conseguimos os 
recursos através de patrocínios pontuais, eventos beneficentes 
promovidos em parceria com o Rotary Club de Diadema Floreat, 
doações e rifas.
.
ACE DIADEMA -Como as empresas pode ser tornar um patrocinador?
SÉRGIO AUGUSTO - A Associação Lutar Pelo Futuro conseguiu 
cadastrar um projeto na Lei Paulista de Incentivo ao Esporte, assim, 
toda empresa que recolhe ICMS pode destinar 3% do total do valor 
para nossa entidade e abater do montante total.
.

Untitled-4   1 08/10/2014   16:48:43

ACE DIADEMA -E as pessoas físicas como podem ajudar?
SÉRGIO AUGUSTO - As pessoas físicas podem contribuir mensalmente, 
através da adesão ao Plano de Contribuição Voluntária, onde recebe 
12 boletos para pagamentos mensais, ou através de doações 
pontuais depositando diretamente na conta-corrente da entidade.
.
ACE DIADEMA -Quais os planos para 2015?
SÉRGIO AUGUSTO - Planejamos levar nossos alunos para compe-
tir no Campeonato Brasileiro, que será disputado em Recife-Pe e 
iniciar as atividades em pelo menos um núcleo novo.

ENTREVISTA
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ACE E PREFEITURA DE DIADEMA RECEBEM COMITIVA CHINESA

No dia 27 de Agosto, a Associação Comercial e Empresarial 
(ACE) de Diadema realizou um encontro entre o deputado 
estadual da China Zhu Chuanin e o prefeito de Diadema, 
Lauro Michels, no gabinete da Prefeitura.

O encontro teve o objetivo de apresentar as possibilidades da 
plataforma e-commerce Brasil-China, que servirá de ponte virtual 
para negócios e resultará na plataforma física.  De acordo com o 
deputado, todos os serviços para escolha e compra de produtos, bem 
como o detalhamento dos produtos,  taxas e análise mercadológica 
estarão em português, inglês e chinês.

O deputado destacou que o negócio é uma oportunidade de aproximar 
os dois países. ”É uma plataforma de intercâmbio de negócios para 
aproximar Brasil e China, já que precisamos ter mais conhecimento 
mútuo”, disse.

Segundo o deputado, a plataforma fará com que as empresas de 
Diadema possam comprar direto da produção da China, e vice-
versa. Além disso, a proposta é que o modelo de negócios também 
funcionará como uma ponte entre os países, com divulgação de 
projetos, licitações e até mesmo o projeto de trazer empresas 
chinesas para o município.

Com o objetivo de dar sequência aos negócios, o prefeito de Diadema 
propôs que fosse feito um Tratado Internacional entre o município 
e a China. ”Vamos estar sempre de portas abertas e fiquei muito 
honrado por estarem com esse olhar para a cidade”, afirmou.

A presidente da ACE Diadema, Vera Lucia Rocha, ressaltou a 
importância do encontro e comemorou a ação, fruto de sua missão 
para a China em maio deste ano.

Essa é a primeira etapa da negociação que a ACE Diadema encabeça 
no Brasil como entidade certificadora das empresas participantes 
da plataforma com todos os critérios exigidos para quem deseja 
exportar para China. A próxima fase é apresentar o projeto para as 
empresas da região.

NEGOCIOS
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www.spabeauty.com.br
Praça Presidente
Castelo Branco, 34
Centro • Diadema • SP
Lojas 211- 212 4308 8009

contato@spabeauty.com.br

CLÍNICA DE ESTÉTICA

Tudo para você
ficar linda!

ο Carboxiterapia
 Realizado por fisioterapeuta
ο Estética Corporal e Facial
ο Nutricionista
ο Design de sobrancelha
  Micropigmentação
ο Depilação descartável
  e Egípcia

Rosi Silva     .                 
Junto ao balcão de atendimento da ACE, 
dá andamento nas suas necessidades de 
consulta CPF/CNPJ ou demandas com a Junta 
Comercial. Com o frescor da juventude te 
espera na recepção da ACE.

    ANDRÉA Santos
Faz do setor financeiro um ponto de 
solução, seja na negociação dos débitos 
ou na emissão de uma 2ª via de boleto, 
com ela sua fatura fica sempre redondinha 
juntamente com um sorriso largo.

Você sabia que pode contar na ACE Diadema com profissionais treinados para melhor atende-lo? 
Conheça abaixo duas colaboradoras:

POLO DIADEMA
TEL 2758-7156 - 2758-7157
RUA ESTADOS UNIDOS, 40
VILA MULFORD - DIADEMA

Nossos ColaboradoresNOSSA GENTE
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nucleo de contadores
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SERVICOS ACE

PACOTES DE SERVIÇOS DA ACE

Qtd Serviços Padrão Bronze Prata Ouro

1 Dez consultas SCPC nacional X X X X

2 Cursos e Palestras X X X X

3 Um exemplar da Revista ACE X X X X

4 Inclusão gratuita de inadimplentes X X X X

5 Uma locação de auditório (conforme disponibilidade) X X X

6 Clube de Vantagens no site da ACE X X X

7 Um disparo por mês de E-mail Marketing X X

8 Um cupom de desconto na  Revista ACE X X

9 Banco de Currículos com 22 Mil cadastros X X

10 ANÚNCIO DE 1/2 NA  REVISTA  ACE, NAS EDIÇÕES PARES X

11 Distribuição de Panfletos nos eventos da ACE e no Balcão X

12 Banners nos Eventos X

13 ANÚNCIO NO TOPO DO SITE DA ACE X

VALORES R$35,00 R$50,00 R$70,00 R$100,00

Anúncio no TOP do Site 

Banner Rotativo

Acesso ao Banco de 
Currículo com mais de 22 

mil cadastros.

Os associados da entidade tem necessidades diferentes de produtos e serviços. Para eles, preparamos pacotes que quanto maior a parceria, 
maiores as vantagens em realizar negócios com ACE Diadema. 
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transformando vidro em arte

Av. Luiz Merenda, 555 - Diadema  55 11 5562 000

A Cartório Postal se tornou correspondente de crédito 
imobiliário para os financiamentos de imóveis (residenciais, 
comerciais, industriais, terrenos ) e saque do FGTS* junto 
as instituições financeiras.

O Cartório Postal  está cadastrado como Correspondente 
pela Caixa Econômica Federal, sendo assim, proporcionando 
agilidade e segurança aos serviços prestados.

O Cartório postal dará andamento em todo processo 
desde a documentação, cadastro e finalização do credito 
imobiliário.

Dentro do modelo automatizado o cliente somente vai 
até a agência para a assinatura do contrato, os demais 
procedimentos são efetivados com o Cartório Postal.

O CARTÓRIO POSTAL DISPONIBILIZA  
UM ATENDIMENTO RÁPIDO E EFICAZ:

• Emitimos Certidão do Serasa
• 2º Via de Certidão de Nascimento, Casamento e Óbito de 
qualquer lugar do Brasil.
• Certidão para compra e venda de Imóvel;
• Certidões para consorcio como Porto Seguro e etc.

Deixe as burocracias por nossa conta!!!

Rua das Esmeraldas, 186 - Centro - Diadema/SP
Fone: (11) 4043-0107 / 4044-6601

E-mail: cartoriodiadema@gmail.com 
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ROBERTO MALHEIRO
• Nasceu em 1952
• Profissão: Farmacêutico 
• Atualmente 2ª Tesoureiro da ACE Diadema 
• Filhos Luciano, Marcelo e esposa Elaine.

Veja quem acertou o palpite.
Milton Almeida Marques - Leme Souza Comércio de Toucador
Fábio Vital - Vital Assessoria Contábil
Cleuza Maria Fonseca - Apolinario Imoveis

Aqui nessa seção você pode participar adivinhando quem é a criança da foto e aparecer na revista, dê 
seu palpite no e-mail: assessoria@acediadema.com.br. Nesse espaço homenageamos personalidades que 
fazem parte da ACE e se dedicam voluntariamente ao empresariado. Nosso agradecimento se eterniza na 
memória e nas páginas dessa revista. “Sem memória perdemos nossa história”.

memória

Próximo desafio!
Na homenagem, quem sabe o nome 
deste MENINO. Quem se arrisca?
 
• Atua no ramo do Turismo.
• Casado e tem dois filhos.
• Primeiro emprego foi em uma Gráfica.
• É natural de Tabajara – SP.
• Convive em Diadema há mais de 30 anos.
• Costumava caminhar no Parque do Paço, frequentava os Restaurantes Vaz Gomes, 
Churrascaria Boiadeiro, Restaurante O Franciscano, Shopping Praça da Moça entre outros.

RESULTADO NA PRÓXIMA EDIÇÃO! Envie sua resposta para: assessoria@acediadema.
com.br

MEMORIA ACE
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 SINAL DE  VERDE PARA
SUA EMPRESA!

Conheça mais no site:
www.tecnologialimpa.com.br

Telefone: 011 4308-8088
contato@tecnologialimpa.com.br

LIGUE E FAÇA JÁ UM ORÇAMENTO - 011 4308-8088

Limpeza e higienização equipamentos de informática
interna e externa (CPUS, notebooks, servidores  e similares)

Consertos e Manutenção preventiva

Analise de Park de PCs e Notebooks 

"As oportunidades pequenas são o principio das grandes empresas." 
(Demóstenes). Empresas que focam nas pequenas oportunidades, 
otimizam seus processos, trabalham com o pensamento voltado 
à satisfação de seus clientes e tem parceiros com trabalho sério e  
confiável, a parceria com a ACE é sinônimo de bons negócios e de 

gente competente.

Marilene Rodrigues – Depto. Contábil

A Espaço Editorial, vem nessa caminhada associada a ACE DIADEMA, 
e sabemos que a parceria é algo que estabelecemos  e que com a 
colaboração das duas partes atingimos um interesse comum. Com a 
decisão da ACE DIADEMA de cobrar o valor somente na retirada do 
nome do nosso cliente dos registros do SPC, após a negociação da 
dívida, ficou mais uma vez confirmado que esta parceria veio para dar 
ótimos resultados. Muito obrigada equipe ACE DIADEMA. 
 

Silvia Cássia Orosco Borges - Diretora

PALAVRA DO ASSOCIADO 
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NOVOS ASSOCIADOS

• OMEGA BELT BRASIL COMÉRCIO ATAC. DE 
 MAQUINAS E EQUIP. INDUSTRIAIS - TEL.: 
  4054-3101
• DOK TECH CONTABILIDADE E ASSESSORIA - 
   TEL.: 4072-3027
• DIFA SERVICOS EMPRESARIAIS EM  
   PROCESSAMENTO DE DADOS - TEL.:  
   4071-3348
• BILLY DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA - 
  TEL.: 3367-8400
• SECRET COSMETIC - TEL.: 98781-0825
• SS CONSULTORIA CONTABIL LTDA - TEL.: 
   2356-4960
• IMPÉRIO CABELEIREIROS - TEL.: 96500-9853
• INNOVA ASSESSORIA CONTABIL - TEL.: 
   4092-3580
• SÔDIE DOCES - TEL.: 4044-8244
• JUDA DEDETIZADORA - TEL.: 2815-9779

• LINDALVA REPRESENTACAO COMERCIAL DE 
• TUPPERWARE - TEL.: 4056-4637
• RENOVE DISTRIBUIDORA - TEL.: 3715-3800
• OTICAS CAROL DIADEMA - TEL.: 4048-2352
• AVS SERVICE INDUSTRIA DE BOMBAS - 
   TEL.: 4055-4067
• DANTAS & FLORIANO CONTABILIDADE - 
   TEL.: 4044-1266
• LAUTON INFORMÁTICA PRODUTOS E 
    SERVIÇOS - TEL.: 3806-0867
• EJ INFORMÁTICA E LANHOUSE - TEL.:
   5673-3053
• MJ UTILIDADES E REFRIGERAÇÃO - TEL.:  
   4044-9656
• FERHARI FERRAMENTARIA E USINAGEM -
   TEL.: 4053-3260
• RESTAURANTE  CLOROFILA- TEL.: 4043-3505
• EBCCARD EMPRESA BRASILEIRA DE 
   CARTÕES E SERVIÇOS - TEL.: 3181-6210

Conheça os novos associados da ACE, são empresas 
preocupadas com o cliente, por isso buscam na ACE 
atualização, gerenciamento e treinamento de sua 
equipe. Faça como elas e participe 4053 5400.

Novos
Associados
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PUBLICIDADE

ACABA PRAZO PARA DESMANCHES OBTEREM LICENÇAS AMBIENTAIS DA CETESB

Empresas que comercializam partes e peças usadas de 
veículos desmontados deverão se adequar conforme 
Lei dos Desmanches 15.276/2014 e Portaria Detran SP 
942/2014. A Lei dos Desmanches tem por objetivo quebrar 
a cadeia econômica do crime de roubo e furto de veículos, 

cujas peças são comercializadas em desmanches. Na Argentina, 
onde medida semelhante foi implantada, os índices de roubo caíram 
em 50%. 

O setor de regularização da REVERSA AMBIENTAL esta com um 
pacote de serviços de apoio aos desmanches. Nesse pacote estão 
inclusos; Certidão de uso de solo, Parecer técnico Ambiental e 
Certificado de Movimento de Resíduos de Interesse Ambiental, além 
de orientação sobre a adequação do local de desmonte das peças 
com controle de contaminação e orientação na instalação do sistema 
de tratamento de água com separador de água e óleo.

Os estabelecimentos comerciais que não se adequarem ou que não 
comprovarem as origens dos veículos e peças, perderão os produtos, 
a lei prevê também, a cassação do credenciamento no Detran-SP, 
cassação da inscrição da empresa no cadastro de contribuinte do 
ICMS, interdição e lacração do estabelecimento comercial além de 
multa de R$ 30 mil.

Setor de Licenças e Alvarás 
Telefone (11) 2668-2600 
www.reversa.eng.br 
licenças@reversa.eng.br
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PUBLICIDADE

EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
LANÇA PROGRAMA DE COLETA SELETIVA EM CANTEIROS DE OBRAS NO ABC PAULISTA"

O Ministério do Meio Ambiente, por meio da deliberação 
CORI Nº 9, de 29/09/2014, determina que os fabricantes, 
importadores, distribuidores, comerciantes e consumidores 
de embalagens em geral, são obrigados a estruturar e 
implementar sistemas de logística reversa adotando 

como meta o recolhimento e a disposição final ambientalmente 
adequada de, no mínimo, 3.815 (três mil, oitocentos e quinze 
toneladas por dia), em média, de embalagens até o final do ano de 
2015. O setor da construção civil é co-responsável na cadeia de 
produtos embalados e ensacados, e terá que buscar soluções de 
coleta e destinação final.

  A REVERSA AMBIENTAL – Setor de soluções para construção civil, 
com sede em Diadema, lança o serviço de coleta seletiva e logística 
reversa em canteiros de obras nas Cidades de Diadema, Santo André, 
São Bernardo, Mogi das Cruzes, Santana do Parnaíba, Alphaville e 
Barueri, o serviço compreende o planejamento da coleta seletiva 
no canteiro; disposição de suporte personalizado para Big Bag; 
manutenção, coleta periódica e a destinação correta com declaração 
ambiental (garantia de rastreabilidade do resíduo).

O serviço compreende o planejamento da coleta seletiva no canteiro; 
disposição de suporte personalizado para Big Bag; manutenção, 
coleta periódica e a destinação correta com declaração ambiental 
(garantia de rastreabilidade do resíduo).

A inovação da empresa é a disponibilidade dos Coletores Reversa de 
Recicláveis com placas ecológicas e o treinamento de conscientização. 
Segundo diretor André Luiz “A estratégia é inovadora, pois damos 
toda a estrutura. O valor é abaixo do praticado no mercado e a obra 
tem vários benefícios, como economia com custos de caçambas, a 
organização do canteiro e o atendimento as legislações ambientais 
que determinam a segregação e destinação correta dos resíduos, 
principalmente dos recicláveis”.

A Central de Triagem dos Recicláveis fica na divisa de Diadema 
com São Bernardo e atuará com 10 obras pilotos coletando Papeis 
e Plásticos, todos os resíduos serão triados e destinados para 
Recicladoras da Região.

Setor de Soluções 
Ambientais em  
Construção Civil 
Telefone (11) 2668-2600 
www.reversa.eng.br 
contato@reversa.eng.br
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Tel.: 4048-2352
Av. Antonio Piranga, 123- Loja 17 – Centro –Diade-

ma- SP - (Shopping Floreat)

DISTRIBUIDORA DINÂMICA
Rua Manoel da Nobrega,1026- Centro- Diade-

ma/SP - (11) 4056-4637/ (11) 4056-4638
twdinamica@gmail.com (11) 4054.4747 - Rua Felipe Camarão, 400 - Cen-

tro- Diadema- 09911-340
ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO!

CALDEIRA E MANUTENÇÃO DE FORNO INDUSTRIAL
TELEFONE (11) 4071-5222

RUA TOMIKO NAKAJIMA,34
VILA NOGUEIRA – DIADEMA- 09942-200

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA 
Rua das Turmalinas, 88- Jd Donini - Diadema

Tel. 11-4053-5555 - www.active.com.br

CUPONS DE DESCONTO
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Uma licença de para uso de nosso Sistema on-line de 
Gestão Financeira e Fiscal, enquanto nosso cliente.

Av. Dona Ruyce Ferraz Alvim, 2014 - Sala 10 - 
Serraria - Diadema - SP

TEL. 11.4043-3434
R. SALGADO DE CASTRO, 205 - CENTRO - DIADEMA

WWW.CONTABILIDADEDIADEMA.COM.BR                                      

INÍCIO DAS ATIVIDADES 07/1998

Colégio Iemano
Telefone: (11) 4056.2224

Rua Manoel da Nobrega, 521 - Centro- Diadema

Av. São José, 341 - Sala 31
Centro - Diadema/SP - 09910-380

Tel: 11-4054-2650 - 4051-1569 - 3425-3375

(11) 4054.1676
rchacaragrill@yahoo.com

Av. Sete de Setembro,531- Pq. Sete de Setembro
Diadema- 09912-010

Serviços de 2ª Via de Certidão. Certidões para 
compra e venda de Imóveis e Negativa de 

Protesto em qualquer lugar do Brasil. 
Tel.: 4044-6601 

R. das Esmeraldas,186 – Jd. Donini 
5% DE DESCONTO

Aproveite para financiar seu novo imóvel nos
melhores bancos e com as taxas de juros mais
atrativas do mercado.

Av. Fábio Eduardo Ramos Esquível,261 
Sl.11 - Centro - Diadema - SP.

WWW. GRUPOSTILLO.COM

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 2822-8048
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CUPONS DE DESCONTO
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Fdr Comercio de Produtos Industrializados
Tel: (011) 4044-7642 / 3409-0255

www.fdrcomercio.com.br
gerencia@fdrcomercio.com.br

 (11) 4053-3922
www.schimitd.com.br

(11) 4056.3876
contato@equilibrio.arq.br

Rua Almirante Barroso,04- Centro – Diadema
09912-170

(11) 2135-5151
compras@decoridea.com.br

www.decoridea.com.br

Rua Regente Feijo, 116 - Centro - Diadema
Tel.: 4057-3985 - 4044-6725

Associados ter Desconto de 50% valor da 
matrícula para 2014 e 15% desconto nas 

mensalidades.
Telefone (11) 3085-0633

clayton@chefnetdelivery.com.br
www.chefnetdelivery.com.br

R$249,50
2x

10
Sessões

CLINÍCA DE ESTÉTICA

XÔ! Olheiras

XÔ

Carboxiterapia para claraemento das olheiras  
RUA BANDEIRANTES, 696 - CONCEIÇÃO - DIADEMA

WWW.DINAMICAEXTINTORES.COM.BR
5% DE DESCONTO

CUPONS DE DESCONTO
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DOK TECH CONTABILIDADE
Rua Noruega, 29 Cj 4  

Taboão - Diadema - 09940-010 

Fone: 11 2875-7460 - 4072-3027 
93013-5074 

paralegal@doktechcontabilidade.com.br 
juridico@doktechcontabilidade.com.br

MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO
Av. Fabio Eduardo Ramos Esquivel, 123 - Diadema

 www. jopama.com.br
Tel 11-4044-4600 - 4044-5858

UNOPAR 
Praça Joviniano de Castilho, 33 - 8° Andar 

Centro – Diadema - Tel. 11.2758-7156 - 2758.7157
ISENÇÃO DA TAXA DO VESTIBULAR

SEGUROS • CONSÓRCIO • FINANCIAMENTO • IN-
VESTIMENTO • CARTÃO DE CRÉDITO 

Rua Vinte e Três de Maio, 272 A – Anchieta – SBC 
- Tel. (11)2598-7333

Telefone:  
(11)4075-1721

Av. Presidente Jus-
celino,879 

Piraporinha 
Sala 3 

Diadema

(11) 4055-5619/4054-1051
WWW.contabilidadebenelli.com.br

Rua Jau, 45- Jd Maria Leonor – Diadema –SP
contabilidadebenelli@uol.com.br

Tel 4092-3643 - 4092-3580
Rua João Theodoro Ginesi, 154 - Sala 1 - Diadema - SP

Av Fábio Eduardo R Esquivel, 849 - Centro - Diadema
Delivery (11) 4044-8244 - 4044-9868

CUPONS DE DESCONTO
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Av Fábio Eduardo Ramos Esquível, 845 
Centro - Diadema - SP

Telefone (11) 4044-7175
www.odontoclinic.com.br (11)4051.1733/ 4051.4015

financeiro@fixaroma.com
Rua do Verão, 303  - Jd Ruyce – Diadema

09980-090

CETESB - ALVARÁS – RESÍDUOS CONTROLADOS - 
GESTÃO DE OBRA - CERTIFICAÇÃO - ASSESSORIA 

AMBIENTAL - PROJETOS
Av. Alda, 995 – Sala 301 - Centro - Diadema -SP

Celular (11)94968-1578 - Fixo (11)2668-2600

(11)4053-2155
Rua Salgado de Castro,46 – Centro – Diadema

(11) 3628.2300/ 3628.2400
Máster.hidro.banheiras@gmail.com

Rua Ranulfo Prata, 242- Jd. Itacolomi - São Paulo

AV. NOSSA SENHORA DAS VITÓRIAS, 64 - CENTRO 
DIADEMA – SP - 09910-140

TEL.:  (11) 4178-6229
WWW.BANCOPAN.COM.BR

CUPONS DE DESCONTO

Nós da ACE 
Diadema 

parabenizamos 
nosso Diretor o Dr 
Diego Fernandes 

Ruiz e Esposa pelo 
nascimento da Alice.

Parabéns pela 
chegada de 
tão esperada 
princesinha!

Diretoria ACE 
Diadema

CHEGADA DA CEGONHA
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Disponibilizamos aos associados e a comunidade uma programação repleta de ações promocionais e palestras para alavancar 
você e seu negócio.  Uma gestão planejada rende muitos mais frutos,  acompanhe e participe!

Mês Dia Horário Tema Palestrate

Janeiro 12/01/2015 09:30 Assedio Moral Dr. Reinaldo Guirão

Fevereiro 26/02/2015 15:00 Abrindo o Caminho para Prosperida-
de Master Coach Rogerio de Caro

Março 17/03/2015 09:00 Como criar e manter uma equipe 
motivada SEBRAE

Abril 10/04/2015 19:00 Motivação em Vendas Marcos Pulga - Palestrante Motivacional

Maio 21/05/2015 09:00 Segurança Publica e MKT de Serviços Marcel Lacerda Soffner- Tenente Coronel PM- Coman-
dante

Junho 25/06/2015 09:00 Divulgue sua empresa SEBRAE

Julho 16/07/2015 09:00 Análise de Crédito ACE DIADEMA

Agosto 18/08/2015 09:00 Como lidar com a inadimplência SEBRAE

Setembro 17/09/2015 09:00 MEI - Micro Empreendedor Individual SEBRAE

Outubro 22/10/2015 15:00 Envelhecimento com saúde Dr. Joseph Kunihiro - Cirurgião Hospital Municipal de 
Diadema

Dezembro 15/12/2015 15:00 Diabetes Mellitus - Como evitar e 
cuidar do Doente

Dr. Joseph Kunihiro - Cirurgião Hospital Municipal de 
Diadema

EVENTOS




