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

Anuncie
na Revista

 ACE!

Como Presidente da ACE ter nesse espaço a oportunidade de 
escrever para nossos associados é sempre muito gratificante, 
pois coloco aqui, a prestação de contas de tudo que por meio 
de nosso melhor esforço, voluntariamente, eu e toda a atual 

diretoria, praticamos no exercício de nossa cidadania.

É com fôlego renovado, que convidamos VOCÊ para JUNTOS fazermos 
um 2015 com muito trabalho e transparência, mesmo que diante de 
cenário não favorável, apostamos num ano de prosperidade e sucesso.
Pra começar bem apresentamos nosso mais novo grupo do Empreender, 
o Núcleo de Beleza e Saúde que irá alavancar as empresas do setor 
de cosméticos e satélites para garantir que o Pólo de Cosméticos da 
cidade tenha cada vez mais projeção no mercado brasileiro.

Arregaçamos as mangas para termos um aplicativo próprio da 
entidade, que possa contribuir com as empresas associadas no mundo 
virtual, alcançando andróides, smartphones e todas as tecnologias 
que fazem parte do nosso dia a dia. Esse ano de 2015 será marcado 
pela pedra fundamental que dá início a sede própria da entidade, em 
terreno próprio na Rua Turmalinas 98, cuja planta contempla um prédio 
de 850m² em 03 pavimentos mais subsolo, numa planta aprovada 
na Prefeitura e com a licitação de obras aberta aos fornecedores 
interessados. A revista é sempre uma oportunidade batendo a sua 
porta para consolidação de sua marca, apresentação de novos projetos 
ou produtos e interação com clientes e potenciais empresas para novas 
parcerias e negócios. Nessa edição vamos enaltecer grandes mulheres 
dos mais diversos setores (comércio, artes, prestação de serviços e 
indústria) por sua relevante contribuição na nossa sociedade e por 
serem exemplos na busca do sucesso.

O calendário de palestra desse ano conta com especialistas falando 
de temas atuais e relevantes nos campos: jurídico, organizacional, 
comportamental, técnico para empreendermos com saúde e 
competência. Nossos agradecimentos a esses profissionais que dividem 
seu conhecimento conosco fazendo networking. Aproveito para 
alertá-los para as palestras: Abrindo os caminhos para prosperidade 
em Fevereiro e Como Criar uma Equipe Motivada em Março. E um 
treinamento voltado a Comunicação: Dicas para falar em Público, com 
o Diretor da MercNews Claudinei Luiz; inscrições limitadas.

Por tudo isso caros associados e leitores, temos a certeza que não 
medimos esforços para fazer nossa parte nesse contexto tão rico que 
é viver e trabalhar pela coletividade.

2015 PROMETE, VENHA COM A GENTE!

PALAVRA DA PRESIDENTE

Vera Lucia Rocha
Presidente da ACE DIADEMA 2013-2015
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A educação financeira faz parte do dia a dia do Sicredi, instituição 
financeira cooperativa com mais de 2,8 milhões de associados. 
O amplo portfólio de produtos e serviços se completa com a 
capacidade de apoiar os associados a identificar as melhores 

escolhas para os seus objetivos. 

A qualidade do relacionamento que a instituição estabelece com 
os associados, o Crédito Responsável Sicredi e os conceitos de 
educação financeira contribuem diretamente para o baixo índice 
de inadimplência. Em setembro de 2014, enquanto o mercado 
apresentava índices de 7,2% para o crédito pessoal, descontado 
o crédito consignado, e de 4,4% para financiamento de veículos de 
pessoas físicas, no Sicredi, os indicadores estavam em 2,4% e 2,3%, 
respectivamente (referência: Indicador de

O Sicredi também promove inciativas para auxiliar pessoas físicas e 
jurídicas a transformar o acesso responsável ao capital em um caminho 
de boas oportunidades. As ações incluem formação permanente 
dos colaboradores para atuar como consultores financeiros dos 
associados, eventos presenciais com a comunidade e a cartilha 
“Educação Financeira: cuidar para crescer”, que traz orientações 
práticas para uma vida financeira saudável e sustentável. A publicação 
foi desenvolvida pela Fundação Sicredi, Organização da Sociedade Civil 
de Interesse Público (Oscip), entidade do Sistema Sicredi estruturada 
para promover a cooperação, a cidadania, a formação dos associados 
e a sustentabilidade. 

A cartilha “Educação Financeira: cuidar para crescer” integra os 
materiais complementares de formação dos associados do Programa 
Crescer, que tem como principal objetivo informar ao associado e 
futuros integrantes das cooperativas sobre as características do 
empreendimento cooperativo. Desde o lançamento, em 2008, 82,1 mil 
associados já foram capacitados pelo Programa Crescer. Em 2014, 15,6 
mil associados participaram das formações.

Além de orientações, os associados do Sicredi contam com soluções 
que contribuem com a educação financeira. Para investir, estão 
disponíveis os produtos poupança, depósitos a prazo e fundos de 
investimento. A instituição financeira cooperativa também oferece 
planos de previdência para que o associado possa investir com 
segurança, rentabilidade e manter o padrão de vida no futuro. Em 
setembro de 2014, o Sicredi registrou 55,6 mil planos ativos e uma 
reserva atual de R$ 350,9 milhões.

SICREDI DESENVOLVE AÇÕES

sicredi
O Sicredi também oferece aos associados planos de consórcios em 
diversos segmentos, para que ele possa adquirir seus bens, por meio 
de pequenas parcelas mensais. Com as soluções em seguros, ele 
protege o seu patrimônio e a sua família, com opções para pessoa 
física e jurídica.

Para os colaboradores, o Sicredi disponibiliza o plano de previdência 
privada, complementar ao sistema de previdência social. Os 
colaboradores podem investir de 1% a 6% da remuneração fixa 
mensal, dependendo do teto estabelecido pela empresa local, em 
Fundo de Aposentadoria Programada Individual (Fapi). O Sicredi 
contribui com a mesma parcela em um Plano Gerador de Benefício 
Livre (PGBL). 
Atualmente, 85,2% das cooperativas oferecem planos de previdência 
aos colaboradores. A reserva oriunda das contribuições realizadas 
pela empresa em nome dos colaboradores soma R$ 69 milhões, 
sendo que 60% deles possuem plano de previdência.

SOBRE O SICREDI
O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa com mais de 2,8 
milhões de associados e 1.316 pontos de atendimento, em 11 Estados* 
do País. Organizado em um sistema com padrão operacional único 
conta com 101 cooperativas de crédito filiadas, distribuídas em 
quatro Centrais Regionais – acionistas da Sicredi Participações S.A. 
- uma Confederação, uma Fundação e um Banco Cooperativo que 
controla uma Corretora de Seguros, uma Administradora de Cartões 
e uma Administradora de Consórcios. Mais informações no site 
sicredi.com.br. 

* Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, 

Tocantins, Pará, Rondônia e Goiás.
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DEMOCRATIZAÇÃO NO E-COMMERCE
Karina Lingnelli - Diário do Comércio

Se o comércio eletrônico no Brasil faturou R$ 16 bilhões no 
primeiro semestre de 2014, e deve fechar o ano na casa dos R$ 
35 bilhões, as micro e pequenas empresas terão participação 
significativa no resultado, já que representam em torno de 

20% de um universo de mais de 20 mil lojas, segundo o relatório 
Webshoppers da consultoria E-bit. Outro dado, divulgado pela 
Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (camara-e.net), mostra que 
as dez maiores empresas de plataforma que terceirizam espaços 
virtuais e fornecem toda a infraestrutura  de e-commerce  para a 
grande maioria de MPEs sob seus guarda-chuvas –representam 70% 
do segmento, que registrou tíquete médio de R$ 248,57 em 2013, 
número muito próximo ao do mercado norte-americano.

E é com foco nos pequenos negócios virtuais que a Rakuten Brasil, 
empresa de origem japonesa considerada uma das líderes globais 
em serviços de internet que hoje tem mais de 600 pequenas lojas 
em seu ”shopping virtual”, anunciou, que durante a terceira edição 
da ”Rakuten Expo”, realizada na Capital Paulista, mais novidades 
para esse público. Um deles é o serviço de televendas, que começa 
a funcionar nos sites de lojas virtuais que já acessam os serviços da 
companhia.

tecnologia

Segundo Ricardo Jordão, diretor de marketing, os lojistas terão 
acesso ao ”call-center Rakuten”, com atendimento formatado de 
acordo com seu modelo de negócio, disponível para atender aos 
clientes 24 horas.

”Nas pequenas empresas, nem sempre tem gente para atender 
ao telefone quando o cliente liga. Mas mesmo sendo e-commerce, 
as vendas por telefone representam 30% do total. Essa será outra 
forma de reduzir custos e melhorar o atendimento, com expectativas 
de um impacto bacana nas receitas”, afirma.

TERCEIRA ONDA

Outra novidade é o Fullfilment, serviço de armazenagem de 
produtos e envio de pedidos que começará a funcionar no final de 
março 2015, com unidade física em Barueri, na Grande São Paulo. 
Para exemplificar possíveis vantagens, Jordão cita a dificuldade do 
pequeno lojista de concorrer com os grandes varejistas virtuais na 
hora de entregar para o cliente, tanto em rapidez como facilidade do 
tipo frete grátis.

”O cliente final poderá comprar juntos dois produtos de lojas 
diferentes, já que estão armazenados no mesmo lugar. Com o custo 
do frete rateado, a tendência é diminuir a competitividade com as 
grandes”.

Com o nosso BackOffice, e tirando os custos de logística, esse lojista 
pode focar em relacionamento e em outras melhorias para o site 
para vender mais, acredita Jordão, que não revela investimentos, 
mas diz que a meta é fechar 2015 com ”pelo menos 20%” das 
lojas cadastradas atualizando o serviço. Plataformas verticais de 
e-commerce especializadas em nove segmentos do varejo, e com 
funcionalidades para atender lojistas de segmentos específicos, 
como moda, móveis, atacarejo, e autopeças, entre outras, são mais 
uma novidade. Segundo Marcelo Terrazzan, diretor comercial da 
Rakuten, ”tudo para todos” é um esquema que não funciona. ”Por 
isso a ideia de criar plataformas que ajudem nossos lojistas e atrair e 
fidelizar clientes, conhecendo as dificuldades do dia a dia da operação 
e que sejam diferentes em cada segmento”, explica.

E ainda tem mais: Segundo Ricardo Jordão, há segmentos que ainda 
não são fortes em vendas pela internet, como o automotivo. Depois 
de livros, CDs, linha branca, vestuário e comida, a terceira grande 
onda da internet será a de venda de autopeças. Mercado é que não 
falta”, sinaliza. 

Imagem: freepik.com
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UM OLHO NO DÓLAR E OUTRO NAS FÉRIAS
Rejane Tamoto - Diário do Comércio

Subida da moeda norte - americana assusta 
quem vai viajar. Como o cenário é de incerteza, 
especialista recomendam ao turista comprar 
dinheiro aos poucos.

Quem tem viagem marcada para o exterior não deve especular 
com a taxa de câmbio. Afinal, o que subiu ontem pode subir 
mais amanhã. Ou cair. E isso faz parte. A grande questão é 
saber para que direção o dólar vai caminhar neste momento  

         de incerteza.Boa parte da volatilidade da moeda tem sido 
causada pelas expectativas pelos indicadores nada animadores 
da economia brasileira, como os altos gastos do governo, o que 
deteriora a imagem do País lá fora. Soma-se ainda a cada vez mais 
próxima recuperação da economia norte-americana, o que resultará 
- em data ainda não conhecida – no aumento da taxa de juros no 
país e, como conseqüência, crescimento do fluxo de capitais para lá. 
Esses fatores tem trazido um nervosismo ao mercado, o que levou o 
dólar comercial a subir para acima do patamar de R$ 2,40, o que não 
acontecia desde fevereiro de 2014.

O momento brusco assustou quem tem viagem marcada para as 

economia

Imagem: freeimages.com

férias de fim de ano. ”Quando vi a cotação R$ 2,41 me arrependi 
de não ter comprado antes. Vou converter R$ 5 mil e dependo da 
cotação para definir o orçamento da viagem. Como será daqui a dois 
meses, minha esperança é que, até lá, tenha caído novamente’’, conta 
Leonardo Pereira, jornalista de 27 anos que vai a Nova Iorque, onde 
passará 17dias. Ele diz, que depois do custo, está acompanhando 
diariamente o preço da moeda, mesmo porque ainda está juntando a 
quantia em reais para fazer a troca. Pereira disse que pretende levar 
as moedas em espécie e no cartão pré-pago, já que acha o cartão 
de crédito muito arriscado. Especialista, no entanto, recomendam a 
compra aos poucos, já que é difícil saber o quanto a taxa pode subir 
ou cair. Ao romper os R$ 2,40, a cotação do dólar comercial também 
assustou o Banco Central (BC), que dobrou a qualidade de contratos 
de swap cambial  (venda da moeda do mercado futuro), e rolou 
todos os 15 mil contratos, além de adiar o vencimento de papéis que 
equivaliama US$740,4 milhões, programados. Para quem vai viajar, 
é importante lembrar que o dólar turismo tem uma cotação  cerca 
de 10% superior ao comercial, que embute o custo de transporte e 
segurança inerentes à importação da moeda física. A cotação do 
dólar turismo também depende de cada corretora ou instituição 
financeira.
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economia

ATENÇÃO PARA O PERÍODO

O recado que ficou é que a volatilidade vai continuar. ”Acredito que 
esse movimento de sobe e desce continue. E muito em função 
do humor do investidor, mais suscetível aos fatores internos e 
externos. Torcemos para que esses fatores voltem a empurrar a 
moeda para baixo’’, diz Juvenal Marcelo dos Santos, diretor de varejo 
da Confidente Câmbio. Na opinião de Santos, uma atitude mais 
conservadora e recomendada ao viajante é a de comprar dólar aos 
poucos para, no final, pagar uma taxa média de câmbio, ou seja, 
nem a menor, nem a maior. ‘’Sugerimos que o turista leve o recurso 
em cartão pré-pago e em espécie. Dependendo do orçamento e da 
quantidade de pessoas que viajarão juntas, é recomendável levar até 
85% do valor do cartão e deixar o dinheiro para os pequenos gastos. 
Quem ainda não acertou as diárias de hotel deve usar o cartão de 
crédito só para esta despesa, e assim evitar o bloqueio do saldo no 
pré-pago. O   preço do dólar para recarga no pré-pago é cerca de 2% 
menor do que o valor da moeda em espécie e temos outras parcerias, 
que oferecem descontos em locação de carros e compras’’, explica.

Essas iniciativas, ressalta, têm o objetivo de estimular o turista a 
utilizar esse meio de pagamentos, sobre o qual índice a cobrança 
de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) de 6,38%, assim como 
ocorre no cartão de crédito.

Na opinião de Augusto Sabóia, planejador financeiro familiar, quem 
vai viajar deve se proteger comprando aos poucos e um meio de 
fazer essa ‘’poupança’’ em outra moeda é por recargas em cartão 
pré-pago. ‘’Na minha opinião, há mesmo uma tendência de subida 

do dólar para um patamar de R$ 2,45 a R$ 2,50 até o fim ano. O dólar 
deve se valorizar antes todas as moedas, pois o aumento de juros 
nos Estados Unidos já está sendo precificado pelo mercado. Não 
acho que o governo consiga segurar o dólar por muito tempo’’, afirma 
o planejador.

CENÁRIO NOS EUA: ALTA DO JURO
Apesar de que a Federal Reserve (banco central dos Estados Unidos) 
já ter sinalizado que vai aumentar a taxa de juros no segundo 
semestre de 2015, o que provocará um aumento de fluxo de 
investidores para os ativos norte-americanos e uma valorização do 
dólar frente a todas as moedas do mundo, há boatos que dizem que 
isso pode acontecer antes do prazo.

‘’ E estes boatos sobre uma antecipação fizeram o mercado desandar. 
O dólar se valorizou basicamente frente a todas moedas, inclusive 
sobre o euro. O que há de concreto nisso é que a taxa de desemprego 
nos Estados Unidos está diminuindo substancialmente, o que 
sinaliza crescimento econômico e não surpreenderia um aumento na 
taxa de juros antes’’, diz João Medeiros, diretor da Pioneer corretora 
de Câmbio.

No entanto, Medeiros avalia que os leilões no mercado futuro, 
promovidos pelo Banco Central, têm tirado essa pressão do mercado, 
por meio de contratos, mas não fisicamente, o que permite que 
empresas e instituições financeiras fixem o preço de negócios em 
outra moeda. ‘’Com essa atuação, o BC tem segurado de maneira geral 
a expectativa de ter um problema mais sério em relação á pressão 
nas taxas. Além disso, não falta dólar à vista no mercado e dá pra 
ficar tranqüilo. A surpresa do mês passado foi que o investimento 
estrangeiro direto foi considerável’’, afirma diretor. Ele avalia que 
o Banco Central está atento e não deixará a cotação subir demais, 
até porque isso pressionaria a inflação. Por isso, ele recomenda ao 
turista comprar dólar aos poucos. 

Quem também acha que a alta do dólar não se sustenta é Carlos 
Lima, economista chefe da consultoria CMA. Ele diz acreditar 
que esse movimento de alta será de curto prazo. Segundo ele, o 
viajante deve ter cautela ao fazer aquisições da moeda. ‘’A visão que 
compartilhamos é que o dólar está muito valorizado em função de 
especulações e tende a ter movimentos abruptos no curto prazo. 
Mas no longo prazo não vai se manter tão alto assim’’, afirma Lima.

De acordo com o relatório de mercado Focus, pesquisa semanal do 
Banco Central com economista do mercado financeiro, a taxa de 
câmbio esperada para o fim deste ano passou de R$ 2,30 para R$ 
2,34 (de uma semana para outra). Para 2015, a pesquisa mostra 
uma projeção para o dólar que leva em consideração a mudança de 
cenário nos Estados Unidos, a uma taxa de R$ 2,45.
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O QUE MAIS PREOCUPA AS EMPRESAS HOJE?
Diário do Comércio

gestao

(quase um terço de pequeno porte) para averiguar com o que elas 
mais se preocupam. Errou quem apostou em mudanças climáticas 
ou envelhecimento da população temas sensíveis nos países 
desenvolvidos. O que preocupa mesmo as empresas brasileiras é 
emergência de uma nova força de trabalho no Brasil, mais preparada 
e conectada e menos disposta a se submeter a hierarquias e menos 
atraída pelos atrativos da  estabilidade. De caça  passaram a 
caçadores e colocam as empresas em xeque.

Embora os chamados trabalhadores do conhecimento, os grandes 
promotores da mudança, ainda sejam uma minoria, a predominância 
de jovens neste cenário e inegável. Entre as empresas pesquisadas, 
61% dos funcionários estão na faixa entre 18 e 35 anos e refletem 
o anseio por um novo ambiente de trabalho. Os entrevistados 
apontaram quais as expectativas chamam mais atenção e evidenciam 
um alto grau de cobrança sobre as empresas no que diz respeito 
á realização pessoal no trabalho, meritocracia e responsabilidade 
sobre suas carreiras. 

Os pesquisadores constataram que a maioria de executivos está 
dividida entre a consciência da transformação vivida pelo mercado 
de trabalho e a incapacidade de promover mudanças. A justificativa 
mais apontada para o impedimento é o arcaísmo da legislação  
trabalhista brasileira, cujo custo elevado é considerado especialmente  
pernicioso para as micros e pequenas empresas. Cerca de 87 % 
dos entrevistados consideraram que as grandes empresas no 
Brasil conseguem se organizar melhor do que as pequenas para 
cumprir a legislação, com reflexos na contratação e retenção  de 
trabalhadores.  Essa justificação, porém, não explica totalmente a 
impossibilidade de implantar algumas medidas inovadoras nas 
relações entre empresas e funcionários. É o caso do home work 
(trabalho remoto), já  flexibilizado pela legislação, e de iniciativas 
como proporcionar equilíbrio entre vida pessoal e profissional e 
valorizar as diferentes gerações no ambiente profissional, fatores 
não passiveis de regulamentação. Esta atitude demonstra que, em 
alguns casos, o impedimento deve-se muito mais a uma questão de 
cultura empresarial do que de normativo. 

As respostas sobre as dificuldades de lidar com a legislação brasileira 
evidenciaram um dado alarmante, de acordo com o levantamento 
– apenas  37% dos gestores entrevistados afirmam que as práticas 
de recursos humanos de suas empresas satisfazem integralmente  
os requisitos da  legislação. Também foi considerado preocupante 
o amplo desconhecimento demonstrado sobre a legislação e sua 
aplicação.

RESPOSTA: O FATOR HUMANO 

A emergência de uma nova geração de profissionais 
qualificados, com expectativas e atitudes diferentes das 
anteriores, tornou-se  um quebra cabeça para os gestores. 
Isso porque dela depende a capacidade de inovar e ser 

competitivo.

As empresas brasileiras  têm dificuldade de encontrar profissionais 
qualificados porque não inovam no ambiente de trabalho?  Ou 
deixam de inovar porque não encontram profissionais qualificados? 
Este dilema ganha força quando 73% de empresas colocam esta 
dificuldade como a tendência de maior impacto para a competitividade 
nos negócios no futuro próximo. E ao mesmo tempo assumem que 
não estão respondendo ao surgimento de novas expectativas e 
valores em relação  ao trabalho – menos de 20% adota medidas de 
flexibilidade de jornada e local de trabalho, meritocracia ou estimulo  
á diversidade e ao desenvolvimento da carreira. Os dados estão na 
recente pesquisa conduzida pela  consultoria PwC em conjuntos com 
a Escola d Administração de empresas de São Paulo  da PGV(EAESP-
FGV),  depois de tomar o pulso de 113 empresas de diferentes setores 
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CASE DE SUCESSO - VALQUÍRIA 
MEIRA  - Sou proprietária da 
Clínica de Estética Spa Beauty em 
Diadema. Visitando a primeira Feira 
de Beleza da Cidade de Diadema, 
“Cosmo Beleza”, acabei por ficar 
particularmente interessada em um 
dos expositores a empresa Boutique 
do Aroma, eles chamaram muito 
minha atenção. 

Aproveitei o momento da visita para conhecer os produtos 
essências e perfumes desta empresa. Na ocasião, fui atendida 
pela Tatiana Andrade, proprietária da empresa. Consegui neste 
encontro aprofundar muito meu conhecimento sobre os produtos 
deles e perceber nossa sinergia. Apenas duas semanas seguintes 

NUCLEO DE SAUDE E BELEZA

Que alegria é entrar o ano com novas possibilidades e 
um projeto novinho para o Setor de Beleza e Saúde, isso 
mesmo!!! Você que é de da indústria da beleza, fabricante 
de equipamentos ou produtos para beleza, ou você que é        

             empresário (a) na  prestação de serviço na área da beleza e 
saúde tem um novo núcleo de trabalho para se engajar.

Em 2015 vamos colocar em prática uma máxima da administração 
a regra de Pareto 80/20 onde 80% dos nossos resultados dependem 
de 20% da nossa ação. Então em vez de sair operacionalizando 
nosso dia, vamos reservar 20% do tempo para planejar as ações e 
dessa forma ser mais assertivo no nosso trabalho, obtendo mais 
resultados. A ACE Diadema através do coletivismo propõe aos 
empresários a formação de times de trabalho nos seus setores de 
atuação para que através da complementaridade possam ser mais 
que concorrentes, possam ser parceiros que cooperam e buscam 
resultados.

Em reuniões pré-agendadas e específicas para o setor, os 
empresários definem o caminho que será percorrido, prevendo os 
possíveis problemas, identificando os passos, definindo assim os 
prazos e os recursos utilizados. O planejamento ajuda a reduzir 
os riscos e prever resultados visualizando o que deve ser feito e 

e eu já estava recebendo em meu estabelecimento uma visita da 
Boutique do Aroma. Adoramos a proposta de identidade olfativa 
da Boutique do Aroma. O conceito de enviar aos clientes sensações 
positivas através do aroma é muito interessante. Este conceito 
mexe com nosso cérebro e fideliza minha marca. No mesmo dia 
em que visitaram minha empresa, escolhi três produtos que serão 
comercializados por minha empresa. O melhor fruto de ter conhecido 
a Boutique do Aroma na Cosmo Beleza vou contar agora, estes três 
produtos, serão oferecidos em minha loja com a minha marca!

Dificilmente eu conseguiria tamanha condição comercial caso 
não existisse este evento. Minhas clientes, adoraram a essência e 
o aromatizador de ambiente com base de alecrim. O sabonete de 
Glitter e creme para as mãos são maravilhosos. A Cosmo Beleza foi 
um divisor de águas em minha experiência comercial na Cidade de 
Diadema. Parabéns a todos os envolvidos!

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

como será feito, economizando tempo na realização de metas e no 
trabalho diário. E fazendo essa reflexão em grupo os vários pontos 
de vistas diferentes dão maior clareza nos cenários e os esforços 
em conjunto produzem resultados maiores com menores custos.
Juntamente com um mediador, propomos a reserva desse tempo 
de planejamento (quinzenal ou mensal), definido pelo próprio grupo 
para trabalhar sem interrupções nas atividades de planejamento.

Para participar basta ser associado da ACE e inscrever-se para os 
encontros com Ariane no 4054 5400 ou assessoria@acediadema.
com.br. 
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Segurança. Falta de equipamento “ABC” no mercado fez com 
que governo decidisse adiar por 90 dias prazo para substituição. 
Multas aplicadas serão canceladas.
O governo adiou por 90 dias o prazo para a substituição do extintor dos veículos 
para o modelo “ ABC ”. A medida foi anunciada ontem á noite pelo Ministério das 
Cidade e pelo Denatran.  As multas aplicadas até agora serão canceladas.
A exigência do uso do novo modelo começou a valer no dia 1° de janeiro. No entanto, 
a grande procura fez com que muitas lojas zerassem o estoque e ficassem sem  o 
produto.
Em capitais como São Paulo, Rio  de Janeiro e Salvador,  a espera por um equipamento 
chegava a sete dias. Proprietários  de estabelecimento comerciais chegaram a 
vender, na última semana  de dezembro, até 120 equipamentos em um único dia.
A procura de última hora também elevou o custo  do extintor.  Até  outubro, o preço 
variava entre R$ 50,00 e R$ 80,00. Chegou a mais de R$ 100,00.
O  modelo com carga de pó tipo  “ ABC “ dura cinco anos e pode ser utilizado contra 
chamas em estofados, tapetes e painéis.  Ele não pode ser recarregado. O anterior, 
BC, era eficaz apenas contra incêndios na parte elétrica e podia receber uma nova 
carga.
Veículos  fabricados a partir de 2010 já saem de fábrica com novo modelo.

EXIGÊNCIA DE NOVO  EXTINTOR É ADIADA

abc



16 ACE Revista # 38

MULHERES EM DESTAQUE

capa

A liderança feminina e sua importância para as organizações 
no atual cenário mundial é tema de capa da 1ª edição da 
Revista ACE em 2015. 

Estudos recentes das consultorias McKinsey e Bain & 
Company mostram que as organizações que consolidam suas 
práticas de paridade de gênero da liderança tem uma performance 
financeira melhor.

No cenário mundial vemos o braço forte de Angela Merkel, Chanceler 
Alemã, a frente de toda comunidade européia. Foi nomeada 
Personalidade do Ano de 2014 pela Revista Times, por seu papel 
central na preservação da estabilidade, da recuperação dos 
investimentos na Europa e por fazer frente à agressão russa no Leste 
Europeu. Conduzindo ainda, a Alemanha como país protagonista do 
Euro no momento em que é uma das mais fortes moedas do mundo.

No cenário nacional presenciamos a reeleição da Dilma que dividiu o 
país e suscitou mais debates sobre a corrupção do que propriamente 
propostas de governo. Os escândalos da Operação Lava a jato da 
Petrobrás, do Mensalão  e da aprovação de Contas da campanha de 
Dilma, da quebradeira na Revista Veja entre outros.

Na nossa região temos a 1ª presidente mulher de uma Associação 
Comercial no ABCD reduto masculino há mais de 70 anos; tem sua 
hegemonia rompida pela eleição de Vera Lucia Rocha, no comando 
da ACE Diadema desde 2013.  Única mulher entre os presidentes 
das 07 cidades, comerciante de veículos e presidente de um projeto 
social, O Lutar pelo Futuro, assume a entidade e dá um dinamismo 
diferente no associativismo regional.

Por toda essa inserção que quebra tabus e modifica a dinâmica da 
economia e de toda sociedade, optamos por enaltecer e apresentar 
mais mulheres, que muito próximas a nosso convívio na cidade de 
Diadema, tem mostrado sua força e independente de questões de 
gênero que ainda colocam restrições as mulheres, tem alcançado 
postos de liderança nas organizações que atuam.

É muito fácil perceber a presença feminina nas empresas do Comércio, 
Indústria, Prestação de Serviços, Artes, Esportes e também na 
Administração Pública, e isso certamente inspiram outras mulheres 
na conquista de espaço, voz e vez nas organizações que participam.

Os números demonstram todos os benefícios que esse avanço sem 
volta trouxe para a sociedade, mas são os exemplos que nos tocam, 
envolvem e geram estimulo a buscar uma sociedade igualitária em 
direitos e deveres.

Conheçam algumas dessas mulheres maravilhosas que fazem 
de sua vida e seu trabalho casos de sucesso a serem curtidos e 
compartilhados nesse momento tecnológico das selfies e redes 
sociais.

Apesar do maior número de anos na escola ainda somos em menor 
número nos postos de alto escalão, e ainda cobradas por papéis de 
gerenciamento da casa e educação dos filhos como se  obrigações 
meramente femininas fossem.

Diadema se orgulha muito dessas mulheres que tem um vínculo 
especial por essa cidade e que aqui nos encantam com sua 
competência e sucesso.

EXISTEM COISAS QUE NÃO PODEM PARAR.

Quando a sua empresa está conectada com alto 
desempenho,segurança e garantia de 100% de 
banda contratada, você trabalha com mais 
produtividade e sem preocupações.

LINK DEDICADO CTI, 
CCONECTANDO A SUA EMPRESA AO FUTURO.

cti.com.br

11 4053–2155SMARTMAIL CLOUD COMPUTING POLICEMAIL SONICWALL CO-LOCATION ANTIVIRUSLINK DEDICADO

capa
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ERIKKA
Destaque nas Artes a cantora e compositora Erikka Rodrigues 
nasceu em Diadema no dia 21 de janeiro. Estudou na cidade no Homero 
Silva e no Cardim em São Bernardo. E hoje, apesar da fama, freqüenta 
os parques, as lojinhas do bairro, come pastel na feira e nas  padarias de 
Diadema. Na sua infância em Diadema disputou campeonatos de vôlei, 
futebol, handebol, basquete na escola e cantava rap nas festinhas da 
escola, fazia peça de teatro e afirma que “A escola foi muito importante 
no meu desenvolvimento artístico”.

Questionada como foi seu lançamento na carreira artística, Erikka 
relata: “Me lancei através da televisão, num programa de TV, mas 
tive muito apoio, muitos padrinhos. Raul Gil, Agnaldo Rayol, Eduardo, 
meu empresário novo... Acho que nessa minha nova etapa, consigo 
compreender que tudo que apareceu desde o começo foi importante 
para o resultado que estou obtendo agora”. Conta-nos que o hit “Cara 
de Rica” que hoje toca para a personagem Tuane na novela Império da 
Globo, é uma música que inspira a auto confiança. "Cara de rica" não fala 
exatamente sobre dinheiro, fala sobre conquistar tudo com trabalho. 
Acordar cedo, ir à luta, fazer valer cada dia e jamais se descuidar de você 
mesmo. Ser feliz com o que tem e assim atrair mais.

Perguntada se tem consciência que seu sucesso inspira outras mulheres na 
cidade, Erikka responde: “Eu amo minha cidade e as pessoas que moram 
nela. Diadema sofre preconceito por alguns acontecimentos do passado 
e carrega uma marca de violência. O que eu tento passar para todos é 
que como qualquer cidade tem seus problemas, mas ao mesmo tempo 
a indústria cresce a cada dia, a violência diminuiu muito. Então, estamos 
sempre evoluindo”. Erikka explica-nos que tem muitas pessoas de Diadema 
envolvidas no seu trabalho, e frequenta o salão Pub Beauty que fica próximo 
a Praça da Moça, local que sempre brincava quando criança. 

Sobre a atuação no teatro na peça "Emoções que o tempo não apaga 
– uma crônica musical", em cartaz no Maksoud Plaza (2006 a 2009), 
Erikka revela que foi uma experiência engrandecedora, me fez crescer 
como artista, querendo tirar de mim o máximo que eu pudesse oferecer 
ao meu público. “Fiz teatro pra melhorar minha postura de palco, mas 
me encantei”. E para 2015 Erikka afirma: “Tenho algumas metas e já 
estou trabalhando nelas. Espero que seja um ano ainda melhor que 2014, 
que graças a Deus foi maravilhoso”. De forma simpática e bem simples 
aborda a pergunta sobre quantos corações partidos deixou em Diadema 
respondendo: Será? Nem tantos assim, partiram o meu também. Hehe
E para finalizar nos brinda com a seguinte declaração sobre a cidade de 
Diadema, que vem ao encontro de nossa campanha de valorização da 
cidade intitudada “Eu amo Diadema: “Em crescente evolução, acho que 
tem muito o que melhorar, mas consigo enxergar grandes melhoras. 
Tenho muito orgulho da minha cidade. Temos uma cidade bem urbana, 
mas com cara de interior e gosto das pessoas que moram em "Djah" 
(maneira carinhosa que se refere a cidade)”.

 "Ela começou 
no programa 
Raul Gil e 

despontou para 
o Brasil com 

canção tema da 
novela "Império" 

da Globo"
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DESTAQUE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CAPA

Destaque na Prestação de Serviços a nossa associada há 
11 anos, Nivone G. da Cunha Araújo, Diretora do IEMANO, 
escola fundamental e médio, diretoria na atual gestão da 
ACE, Paulista, do Bairro Belenzinho, nascida em 25/Nov/1951, 

representa bem as mulheres empresárias não só da Educação, mas do 
quadro de associados da ACE e do empresariado de Diadema.

A frente do Iemano conta que empreender um negócio desse porte 
não foi algo programado. Aconteceu. Trabalhava em uma indústria no 
centro de Diadema, no Departamento Pessoal. Morava em São Paulo 
nessa época.  Em 1974, quando meus pais mudaram para Diadema, 
surgiu a oportunidade de ser professora na Escola de Educação Infantil 
Patinho Feio. Encantei-me e dois anos após de estar a frente de uma 
sala de aula, os antigos donos me propuseram arrendar a escola, pois 
estavam voltando para sua cidade natal. Em 1978, já casada, a escola 
nos foi oferecida para compra.

Entende que as vantagens de estar numa cidade em franco 
desenvolvimento, como Diadema, onde há vários tipos de comércio 
e indústria; estar localizada no centro da cidade onde as famílias 
têm acesso facilitado e por estar 40 anos no mesmo endereço, as 

famílias são parceiras, confiam em nossa escola, divulgam e são fiéis, 
passando de pais para filhos. Temos vários alunos filhos de ex-alunos. 
O IEMANO educa gerações de várias famílias. E sobre as desvantagens, 
Nivone tem uma visão positiva e diz: “Não vejo desvantagens. As 
oportunidades surgem e vamos aceitando desafios”.

Nivone vê o segmento educacional como um setor muito dinâmico, 
em constante adaptação para novas tecnologias e novas dinâmicas 
familiares. Diz que “Os currículos devem dar abertura para essas duas 
realidades. Nossos alunos são “digitais”, conectados diariamente. 
Por outro lado, pais que não necessariamente estão juntos com os 
filhos. Estão distantes pelos motivos mais diversos possíveis, como 
por excesso de trabalho ou casamento desfeito. Duas realidades de 
muita influência na aprendizagem. Os agentes do setor educacional 
devem estar atentos. Políticas governamentais que, a nosso ver, 
estão distante das salas de aulas e ditam normas que dificultam 
o bom desenvolvimento das instituições, tanto na gestão como 
pedagogicamente”.

Perguntada se tem consciência que seu sucesso inspira outras 
mulheres na cidade afirma: Sim. Já aconteceu. Uma delas é empresária 
da educação muito bem sucedida e parceira. Apesar de ser empresária 
bem sucedida Nivone mostra simplicidade ao relatar que gosta 
dos afazeres de casa, de ser mãe e avó, colaborar com entidades 
filantrópicas,  ler, viajar, passear em parques arborizados e estar 
sempre presente no dia a dia da escola. E seu sonho para 2015 é ter 
a Saúde em primeiro lugar para dar  continuidade no trabalho com 
muito amor e determinação.

Quando fala da ACE Diadema lembra que há 5 gestões participa das 
diretorias: “ Foi um aprendizado maravilhoso no sentido de entender 
todo processo dos comércios em geral e fiz muitos amigos. Agradeço 
de coração a todos que colaboraram comigo durante todos esses anos. 
Sinto não poder ter me dedicado mais do que deveria”.

Para finalizar perguntamos como vê Diadema: “Em franco 
desenvolvimento em todos os seguimentos. Está difícil administrar 
nossos negócios o que dirá administrar uma potência como Diadema. 
Acreditamos que todos os munícipes devem se engajar para que os 
problemas sejam resolvidos, partindo de nossas atitudes. Acredito 
muito que Diadema solucionará todos seus entraves.
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DESTAQUE NO COMÉRCIO

CAPA

Destaque no Comércio a associada Adriana Zaniboni Pasquini 
do Auto Posto Fama na Avenida Fagundes de Oliveira, 1655 
do Bairro Piraporinha em Diadema aderiu em 2013 a ACE 
Diadema.

Nascida no dia 01 de janeiro de 1977 na cidade de Taquaritinga, no 
estado de São Paulo, mãe, esposa e profissional dedicada, que atua 
nesse setor que tradicionalmente foi reduto masculino e hoje acolhe 

sem ressalvas as mulheres. Tem um dia a dia bem dinâmico, com novos 
desafios a cada dia e por estar em um ambiente muito competitivo, 
onde as empresas procuram buscar sair do comum e procurar certos 
diferenciais, juntamente com outros diretores, partiram para a idéia 
do Pit Stop, oferecer em um único lugar, mais produtos e serviços para 
maior comodidade do consumidor.

Segundo Adriana, “Diadema é uma cidade que está em constante 
crescimento, o que é benéfico para qualquer empresa, além disso, 
é uma região muito competitiva, o que motiva os empresários a 
investirem cada vez mais”. As perspectivas para 2015 no seu olhar 
levam os empresários a continuar trabalhando e inovando, visando 
sempre atender da melhor forma possível nossos clientes.

Perguntada se tem consciência que seu sucesso inspira outras mulheres 
na cidade, Adriana responde: “Acredito que não só eu, mas no geral, 
todas as mulheres são fonte de inspiração, pois são trabalhadoras, 
atenciosas e muito dedicadas. Além de sair de casa todos os dias para 
trabalhar, arrumam tempo para cuidar dos filhos, ficar com a família 
e amigos, além disso, hoje em dia as mulheres estão cada vez mais 
independentes e reconhecidas profissionalmente.

E mais, seu sonho para 2015 é continuar trabalhando, buscando 
conhecimento pessoal e profissional, a fim de ser uma pessoa melhor.  
Hoje já se define como sendo uma pessoa simples e tranqüila, que 
gosta de aproveitar o tempo livre para ficar com os filhos, a família e 
amigos.

Adriana relata que para o sucesso do Auto Posto Fama muitos 
contribuem e a maioria é da própria cidade de Diadema como a 
equipe de trabalho do Auto Posto Fama, desde o operacional até o 
administrativo, os clientes em geral, os fornecedores e também a 
Associação Comercial e Empresarial de Diadema. Vê Diadema como 
uma cidade em desenvolvimento e crescimento social, cultural e 
comercial, porém que necessita de atenção em certos setores, assim 
como todas as cidades brasileiras.

E ressalta também o  trabalho realizado pelo Rotary Club de Diadema, 
que tem um papel importantíssimo nas áreas social e cultural, onde 
muitas vezes não são valorizadas pelas pessoas, empresas e os 
próprios administradores da cidade.
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DESTAQUE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

CAPA

Destaque na Administração Pública é nossa dedicada primeira 
dama Caroline Rocha que nasceu em Diadema no dia 
12/10/1983, que aos 31 anos dá um show de competência 
a frente da administração do Fundo Social de Solidariedade. 

Médica Veterinária, com pós- graduação em Higiene e Inspeção de 
Alimentos e MBA em marketing encanta funcionários públicos e 
munícipes que tem a felicidade de tratar com ela seja nos corredores 
do paço municipal ou nas ruas da cidade onde facilmente é 
encontrada trabalhando.

Ela mesma nos relata que ”Encaro o fato de ser Primeira Dama 
com muita responsabilidade, sei que tenho uma missão para 
cumprir com as pessoas do nosso município e não posso passar 
esses 4 anos em branco. Por isso, estou trabalhando muito e com 
o Fundo Social, que foi instituído em 2013, estamos oferecendo 
cursos de qualificação rápida para a população que se encontra fora 
do mercado de trabalho e ampliando nossas ações e parcerias”. 
Parceira da entidade em muitas ações como nas comemorações 
do Dia Internacional da Mulher e mais recentemente no I Baile da 
Cidade, Carol fala sobre a entidade: ”A Associação Comercial tem um 
trabalho muito importante, pois do comércio e indústria sai grande 
parte da riqueza de nosso município. Por isso é necessário termos 
uma Associação forte, empenhada no sucesso de seus associados 

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

e do município, trabalho esse, que vocês vem desempenhando 
brilhantemente e auxiliando no crescimento de nossa cidade”.

Questionada sobre o espera para 2015 afirma sem pensar como 
quem já definiu o que quer: ”Para este ano quero ampliar nossa 
capacidade de atendimento nos cursos, se possível trazer novas 
atividades, dentro das necessidades dos nossos munícipes. Desejo 
também uma sociedade mais justa e pacífica. Estamos tentando 
contribuir desta forma, com nossos eventos (Arraial da Gente e Natal 
Iluminado), onde proporcionamos uma festa familiar, onde todos 
se sentem muito bem no ambiente com boa comida, boa música e 
ainda, podemos ajudar as entidades beneficentes do município.

Assim como nas demais entrevistas da matéria mulheres em 
destaque, perguntamos sobre o fato de seu sucesso inspirar outras 
mulheres e de forma clara e muito humilde mostrou-se consciente 
de seu papel, afirmando: ”Eu sei que nossas ações refletem no 
nosso entorno, e que todos nós servimos de exemplo. Me preocupo 
muito em mostrar boas atitudes às crianças, que afinal serão nosso 
futuro. Caroline sabe da importância dos parceiros e registrou alguns 
agradecimentos a empresas que contribuem para as ações do Fundo 
Social “como as empresas que colaboraram para o Natal Iluminado, 
nas duas edições. Também a Papidel, que nos dá desconto nas 
compras dos materiais de artesanato, Bezerra Gessos que deu 
aula gratuitamente para 45 alunos, AES Eletropaulo e Tigre que 
fornecem palestras para os alunos” . E aproveitou para convidar os 
interessados a participar e patrocinar também essas ações sociais: 
“Estamos batalhando parcerias para remuneração dos monitores, 
pois alguns trabalham de forma voluntária”.

Como auto se define  uma pessoa muito exigente e bastante agitada, 
procura nos momentos de lazer passar seu tempo com suas filhas, 
brincando em casa, indo ao cinema, passeando no shopping  quando 
dá. ”Praticar caminhada, levar o cachorro pro Parque também é 
uma opção que adoro fazer. E aos domingos, tomar café da manhã 
na padaria também é um ótimo programa”, declara Caroline, que 
também freqüenta o Shopping Praça da Moça, os restaurantes 
da cidade, o Parque do Paço e prestigia as atividades culturais da 
cidade. Para finalizar abre seu coração sobre a cidade de Diadema 
dando um recado de cidadania, dizendo: ”Vejo que Diadema está se 
tornando cada vez mais uma grande cidade, mas temos limitações 
físicas, principalmente se pensarmos em espaço de território. 
Por isso, precisamos da colaboração de todos no que tange a 
responsabilidade social, como educação, respeito ao próximo, 
cuidado com o meio ambiente e outras ações que refletem o que 
somos e o que seremos”.
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•  Alinhamento e balanceamento
•  Ar-condicionado
•  Diagnóstico de freios 
•  Direção hidráulica
•  Escapamento
•  Injeção eletrônica 
•  Mecânica em geral 
•  Parte elétrica básica 
•  Regulagem do motor 
•  Suspensão
•  Troca de óleo e lubrificantes

DIACAR CENTRO 
AUTOMOTIVO

É BOM EM  TUDO, ATÉ NO PREÇO
www.diacar.com.br

contato@diacar.com.br

Avenida Presidente Kennedy, 420
Centro - Diadema - Tel.: 4043-0111

Avenida Prestes Maia, 1302 - Jardim das Nações 
Diadema - Tel.: 4091-7467 

Arte_diacar_21x14.indd   1 12/18/14   9:53 AM
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MULHERES CONQUISTAM ESPAÇO, MAS IGUALDADE DE DIREITOS AINDA ESTÁ DISTANTE
Ronaldo Buscarino - Diretor Executivo da Céltic Gestão de Benefícios

A participação cada vez mais atuante da mulher no mercado 
de trabalho é uma conquista fundamental da luta pela 
emancipação feminina na sociedade, fruto da alteração 
de valores econômicos, sociais e culturais. Só que essa 

participação ainda acontece em condições de desigualdade com 
relação aos homens.

Estudos apontam que mulheres com nível superior de escolaridade 
recebem salários correspondentes a cerca de 60% menores de seus 
equivalentes do masculino. 

Também é menor o índice de formalização do emprego. 35,5% das 
mulheres no mercado de trabalho no Brasil têm carteira de trabalho 
assinada contra 43,9% dos homens (PNAD 2011).

O que chama atenção é o impacto na saúde das trabalhadoras, 
em razão da ausência de condições adequadas para o exercício da 
profissão e o acúmulo de responsabilidades no trabalho e em casa.

Muitas mulheres não têm tempo de descanso adequado. Ficam 
sujeitas a dores, doenças e vários tipos de sofrimento (físico e 

comportamento

mental). São mais suscetíveis ao estresse, nervosismo, angústia, 
insônia, problemas na coluna, LER/DORT, aumento de problemas 
relacionados à saúde sexual e reprodutiva, problemas no 
relacionamento com a família.

Exemplos de situações que impactam na saúde da mulher e dizem 
respeito ao ambiente de trabalho são: longa jornada; assédio sexual 
e moral; tensão e exposição a produtos químicos que provocam 
irregularidades no ciclo menstrual, cólicas mais fortes e até aborto; 
interrupção da amamentação; falta de berçário e creche no local de 
trabalho.

Isso precisa mudar. Apesar da extensa lista de leis que dizem respeito 
à seguridade social, promoção da saúde e melhores condições de 
trabalho, ainda é preciso avançar muito no que diz respeito aos 
direitos das mulheres.

Na CLT, por exemplo, existe um capítulo exclusivamente destinado à 
questão da proteção do trabalho da mulher, que detalha obrigações 
do empregador para garantir um ambiente saudável ao trabalho da 
mulher, elenca atitudes contra a discriminação, consigna os direitos 
relativos à maternidade, entre outros.

Mesmo assim, muitos empregadores ignoram esse direito da 
trabalhadora e promovem desmandos como diferenciação salarial 
no mesmo cargo entre homens e mulheres, exigência de boa 
aparência, dificuldades de ascensão profissional, proibição para o 
direito de amamentar, entre outros constrangimentos que expõem 
as profissionais em situações humilhantes, exaustivas e prejudiciais 
à saúde durante a jornada de trabalho.

As garantias de direitos da mulher exigem luta permanente e 
vigilância constantes. Precisam ser respeitados e aplicados. As 
trabalhadoras merecem respeito e dignidade pelo seu esforço, sem 
que isso comprometa sua saúde física e mental. Cabe destacar que a 
Céltic disponibiliza em seu site uma cartilha sobre a saúde da mulher.

Imagem: freepik.com
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Ganhadora Verailde Pedroso, Sr. Morivaldo Pires Carneiro, 
Regina Bianchi e Rosana Rodrigues Carneiro da Ótica Versat.

 Valeria e Elaine da Tampelli Confecções, a ganhadora Severina 
Ambrozina e seu esposo e Edson da Tampelli Confecções.

Adriana do Auto Posto Fama, ganhadora Daniela Amara da 
Silva e Jean do Auto Posto Fama.

Ganhadora Manoelina Menchon 
e seu esposo.

Helga da Farmácia Malheiro e  
a ganhadora  Oswaldina Marques.

Ernestina Barros da Reluss Contabilidade, a 
ganhadora Yara Almeida, Roberta e Simone da Relus

Dez felizardos foram prêmiados com um aparelho de ginástica, uma bicicleta aro 20¨, seis televisores de 32¨, um bolo por mês da 
Sôdie Diadema, e um vale supermercao de R$500,00 por mês durante todo o ano de 2015. Ganhadores e lojistas começaram o ano 
com a alegria de dar e receber e assim será 2015. Agradeçemos a participação de patrocinadores, associados e os participantes da 
promoção.



27Ernestina Barros da Reluss Contabilidade, a 
ganhadora Yara Almeida, Roberta e Simone da Relus

O ganhador Roger Vinicius e Roberval Pereira  
da Contass Contabilidade.

Wladimir da Sodiê Diadema, o ganhador de 1 ano de bolo 
Gilmar Servio e André Reis da ACE Diadema

Entrega da TV para a ganhadora Janaina Araujo cliente do  
Supermercado Club de Campo

Ganhadora de 1 ano de Supermercado em sua 1º compra 
patrocinada pelo Banco Sicredi.

Dez felizardos foram prêmiados com um aparelho de ginástica, uma bicicleta aro 20¨, seis televisores de 32¨, um bolo por mês da 
Sôdie Diadema, e um vale supermercao de R$500,00 por mês durante todo o ano de 2015. Ganhadores e lojistas começaram o ano 
com a alegria de dar e receber e assim será 2015. Agradeçemos a participação de patrocinadores, associados e os participantes da 
promoção.

 André, Lucia Maria e funcionária da LM Equipamentos, e o 
ganhador da bicicleta, Aguinaldo de Oliveira.
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ACONTECEU
NA ACE
01 Confraternização Núcleo dos Contadore - 11 de dezembro de 2014.

02 Visita a Cônsul Geral Adjunta da China Hu Ying em SP  - 24 de outubro de 2014

03 Parceria com a presidente da OAB Dra. Marilza Nagasawa  - 20 de Janeiro de 2015

04 Café da manhã com o setor de cosméticos de Diadema - 1 de novembro de 2014

05 Sorteio da Campanha Natal Encantado 2014 - 5 de janeiro de 2015

06 Celso Ruiz representa a ACE em apresentação do Natal Iluminado com Caroline Rocha - 2 

de dezembro de 2014

07 Novos projetos para 2015 com o Observatório de Diadema e a UFABC - 6 de janeiro de 2015

08 Reunião do Núcleo de Saúde e Beleza - 19/01/2015

09 Treinamento interno da equipe ACE Diadema - 20/01/2015
1

4

7 8
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historia

MATRIZ

TRÔLEBUS

PIRAPORINHA

TRANSPORTE

Foto de uma procissão 
 em frete a Igreja Matriz 
 no centro de Diadema.Av Antonio Piranga,  

sendo preparando  
para a chegada dos 
trôlebus.

Foto área da contrução e entorno 
do Terminal Piraborinha.

Ônibus da década de 70. 

Fotos de 
Diadema
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CAIXA 2 DEVE SER DENUNCIADO AO COAF
Safire Fortunato Simão

nucleo dos contadores

O que é o COAF?

O Conselho de Controle 
de Atividades 
Financeiras (COAF) 
é um órgão de 

deliberação coletiva com 
jurisdição em todo território 
nacional, criado pela Lei 
n°9.613, de 3 de março de 
1998, integrante da estrutura 
do Ministério da Fazenda, que 
tem por finalidade disciplinar, 
aplicar penas administrativas, 
receber,examinar  e identificar 
as ocorrências suspeitas de 
atividades ilícitas relacionadas 

à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo,promovendo a 
cooperação e o intercâmbio de informações entre os Setores Público 
e Privado.

De acordo com a Resolução n° 1.445/13, aos profissionais e 
organizações contábeis, foi instituída a obrigação de informar ao 
COAF, a não existência de operações consideradas suspeitas durante 
o ano-calendário de 2014.

 O documento se refere à ausência de operação financeira, com indício 
de lavagem de dinheiro, onde o prazo de entrega é até 31/01/2015.

Perante aos seus clientes, para atender à Resolução do CFC, os 
profissionais devem esclarecer os propósitos da Lei e incluí-los nos 
contratos de prestação de serviços, que tem por objetivo estabelecer 
direitos e deveres dos profissionais e organizações contábeis na 
relação com seus clientes.

Se não houver nenhuma ocorrência desse tipo durante o ano-
calendário, o contabilista ou a organização contábil deve fazer 
comunicação negativa até o dia 31 de janeiro do ano-calendário 
seguinte. Portanto, com relação ao ano-calendário de 2014, a 
declaração negativa deve ocorrer até o final de janeiro.

 

Reunião do Núcleo  de Contadores
 22 Janeiro  20 Agosto

 19 Fevereiro  17 Setembro

 19 Março  22 Outubro

 21 Maio  19 Novembro

 18 Junho  17 Dezembro

 23 Julho
 

Venha fazer parte deste grupo de trabalho e 
sucesso,  sempre às 8 horas.
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NOVOS ASSOCIADOS

• ADAILAR IMOVEIS - TEL.: 3458-0031

• ALEXANDRE FRANCISCO SILVA - TEL.: 95478-1882

• AMIGOS DO CABELEIREIRO - TEL.: 4044-7003

• AUTO ELETRICO E MECANICA FABIO - TEL.: 4054-3111

• AUTO MOTO ESCOLA ESTRADA - TEL.: 4055-2869

• CARTORIO POSTAL - JD. MIRIAM - TEL.: 4246-2588

• D KORE PORCELANAS - TEL.: 2385-1000

• DAYFE LAN HOUSE - TEL.: 4049-3719

• DENNY MODAS - TEL.: 96983-5515

• DESPERTA - TEL.: 2759-0149

• DIACAR IMIGRANTES - TEL.: 4091-7467

• DOCERIA KI-SABOR - TEL.: 4056-4380

• DOCES CARLINHOS - TEL.: 4049-2008

• ELOHIM VIDROS - TEL.: 4319-0735

• ELTON WAGNER BARBOSA VIEIRA - TEL.: 4357-7051

• EMPORIO E BEBIDAS D'OURO - TEL.: 5673-1832

• EURO DANCE - TEL.: 2897-2676

• FUTURENET - TEL.: 4542-6778

• G.D.L - TEL.: 3843-6664

• GEIB CABELEIREIROS - TEL.: 4057-4507

• HIRATA APOIO ADMINISTRACAO - TEL.: 5677-6090

• INFINITA COSMETIC - TEL.: 4043-1477

• JVL BOMBAS - TEL.: 4054-2436

• LAMAZE S CABELEREIROS LTDA ME - TEL.: 4057-2436

• LAVA RAPIDO M NES LTDA ME - TEL.: 7812-0896

• LM EQUIPAMENTOS - TEL.: 4091-3926

• MG CONSULTORIA IMOBILIARIA - TEL.: 2758-4544

• MORENA BOUTIQUE - TEL.: 98383-5874

• NOVA EQUILIBRIO CONTABIL - TEL.: 5625-4009

• PREMIER IMOBILIARIA - TEL.: 4044-6936

• PROJETO FORMATAR - TEL.: 4235-1295

• SAMAITE - TEL.: 4056-1196

• SANPLASTICK - TEL.: 4043-9353

• SAPATARIA FORTALEZA - TEL.: 4044-9330

• SUPERMERCADO CLUB DE CAMPO - TEL.: 4053-3250

• SPEED NET LAN HOUSE - TEL.: 4044-5581

• STELOS SOLUCOES EMPRESARIAIS - TEL.: 2677-9362

• STUDIO K - TEL.: 4054-1448

• VALLADARES COMERCIAL DE FERRAGENS - TEL.: 4043-
5036

• VIENA SERVICOS TERCEIRIZADOS - TEL.: 4308-5844

• 3 PODERES CONSULTORIA - TEL.: 4069-8760

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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O QUE É UNHA ENCRAVADA? POR QUE 
PROCURAR UM PODOLOGO? 

A Onicocriptose, ou mais conhecida como 
unha encravada,  é motivo de desconforto. 
A intervenção cirúrgica normalmente não 
resolve o problema.  A podologia entende 
que, em 99% dos casos, é possível tratar 
sem a intervenção cirúrgica. A unha 
encravada é uma dolorosa afecção que 
aparece freqüentemente na última falange 
do primeiro dedo e geralmente ao seu redor, 
se desenvolve-se um tecido granulomatoso. 
O tratamento está restrito à retirada da 
espícula (pedaço da unha) e não da unha 

propriamente dita. Tratamento: Para a 
retirada do fragmento ungueal (espícula), o 
procedimento é:  

1) Assepsia dos pés; 
2) Limpeza da zona a tratar com solução 
fisiológica; 
3) Com bisturi de unha, faz-se um corte da 
unha desde o ponto 1 até o ponto 2 a 4 ou 5 
mm da borda lateral; 
4) Separa-se suavemente o fragmento 
cortado e em seguida retira-se o mesmo, e 
5) Finalmente, aplica-se uma pomada 
cicatrizante e bactericida e protege-se o 
dedo com um curativo. 

BONITO FAZ JUS AO NOME 

Um lugar no centro do país que vale a pena 
conhecer é Bonito no Mato Grosso do Sul, 
com lagos muito azuis, cavernas muito 
profundas e cachoeiras muito impactantes, 
próximo ao Pantanal apresenta paisagens 
inesquecíveis. Um lugar perfeito para 
relaxar e curtir a natureza, mas organize-
se para reservar os passeios para o Rio da 
Prata, para o Rio do Peixe e para a Lagoa 
Azul, pois exigem reserva com antecedência 
de no mínimo 06 meses.

A cidade organizou-se para coexistir bem 
o turismo com a preservação ambiental, 
há um limite de visitantes por dia em cada 
lugar, o que permite que você faça seus 
passeios tranquilamente mas exige uma 
organização prévia. Isso também porque as 
atrações naturais são muitas, exigem mais 
interação do que contemplação e estão 
distantes da cidade.

Porém tudo vale a pena nesse lugar de 
encantamento que é um destino único onde 
você chega certamente ao paraíso.

DICAS

DICA DE SAÚDE

DICA DE VIAGEM
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DICAS

PASTEL DE FARINHA DE MILHO

INGREDIENTES 
• 500 g de farinha de milho
• 7 colheres (sopa) polvilho azedo
• Sal a gosto
• Água até dar o ponto (de 1 a 2 litros)
• Recheio a gosto (os mais pedidos é o de 
queijo e de carne moída)
• Óleo para fritar

MODO DE PREPARO
Primeiro coloque a água para ferver, em uma 
tigela coloque a farinha de milho e o polvilho, 
amasse a farinha de milho até obter uma 
textura de farofa.
Coloque o sal e água fervendo, e vai sovando, 
primeiro com a colher de pau depois com as 
mãos, a massa tem que ficar bem lisa.
Abra essa massa em um plástico coloque 
o recheio e frite até dourar, jogando óleo 
em cima do pastel para que eles cresçam.
Saborear eles ainda quentes!!

KIDZANIA DIVERSÃO PARA CRIANÇAS

A KidZania é a mais nova opção de lazer para 
crianças em São Paulo. O espaço, localizado 
em uma área de 8.500m² no segundo 
subsolo do shopping Eldorado, recebeu 
investimento de R$ 50 milhões de reais. 

Com o conceito de ”edutenimento”, 
fruto da união dos termos ”educação” e 
”entretenimento”, inédito no Brasil, destina-
se a crianças com idades entre quatro e 14 
anos. Desenvolvido pela KidZania, o formato 
já recebeu diversos prêmios internacionais 
de qualidade e inovação.  Na KidZania 

as crianças se divertem e aprendem, 
praticando atividades reais em hospitais, 
teatro, fábricas, restaurantes, estúdios, 
entre outros cenários. Assim, os pequenos 
vivenciam experiências que priorizam a 
educação, a sustentabilidade e a cidadania. 

São mais de 70 opções de estabelecimentos 
com atividades pensadas e desenvolvidas 
por pedagogos, para que as crianças 
coloquem em prática, com toda a 
infraestrutura necessária, o princípio básico 
do ”jogo de interpretação”.

DICA DE CULINÁRIA

DICA DE ENTRETENIMENTO
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ANDRÉ
 Reis 

Sim!!! Esta é nossa equipe comercial que visita sua empresa 
e o atende a fim de oferecer o melhor serviço adequado a sua 
necessidade, seja ela de consulta de CPF ou CNPJ, seja divulgação, 
certificado digital, assistência médica odontológica ou apoio a 
gestão. Estão capacitados para efetuar os treinamentos de acesso 
as consultas e negativação para você e sua equipe. Você pode 
acessá-los pelos fones: Kelly  99402 0102 e André 99388 8548 
eles irão até sua empresa com um atendimento personalizado e 
uma carteira repleta de facilidades que você pode acessar sendo 
um associado da ACE Diadema. Não perca tempo! Ligue.

KELLY 
Petrolli

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

Nossos Colaboradores
NOSSA GENTE
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SERVICOS ACE

PACOTES DE SERVIÇOS DA ACE

Qtd Serviços Padrão Prata Ouro

1 Dez consultas SCPC nacional X X X

2 Cursos e Palestras X X X

3 Um exemplar da Revista ACE X X X

4 Inclusão gratuita de inadimplentes X X X

5
Uma locação de auditório 
(conforme disponibilidade) X X

6 Clube de Vantagens no site da ACE X X

7 Um disparo por mês de E-mail Marketing X

8 Um cupom de desconto na  Revista ACE X

9 Banco de Currículos com 22 Mil cadastros X

10
ANÚNCIO DE 1/2 NA  REVISTA  ACE,  
nas edições pares ou impares 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$100,00

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. 

.

REUNIÃO DE DIRETORIA 
• 25 Fevereiro • 25 Março

• 15 Abril* • 29 Abril

• 27 Maio • 24 Junho

• 29 Julho • 26 Agosto

• 25 Setembro**  • 30 Setembro

• 28 Outubro • 10 Novembro***

• 25 Novembro • 02 Dezembro

  
As Reuniões de Diretoria são sempre as 18 horas  
*Assembleia para aprovação das Contas de 2014 

 ** Prazo limite de inscrição de chapa para eleição
***Eleições
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ODAIR PAULINO
• Nascido no dia 27 de agosto/ 1952   na Cidade de  Tabajara – SP 
(Região de Tupi Paulista e Dracena) 
• Atualmente Sr. Odair Paulino é administrador na área de Turismo
• Família: As duas filhas Kelly e Cristiane  e a esposa Lindaura Paulino
• COMO AVALIA A REVISTA DA ACE? 
Muito boa a qualidade gráfica e editorial, com matérias interessantes 
e informativas para a comunidade empresarial de Diadema. Lembro 
que na época do lançamento da ACE Revista, eu era o vice-presidente 
e participei, junto com o presidente da época do lançamento da 
revista, em seguida como presidente, demos continuidade as edições 
posteriores e sempre defendemos a manutenção deste importante 
veiculo de comunicação da ACE. Sei por experiência própria, que não 
é fácil manter a periodicidade da revista, por isto parabenizo a toda 
EQUIPE responsável pela sua edição.
• O QUE ACHA DESTA PAGINA QUE TEMOS EM NOSSA REVISTA “ 
MEMÓRIA”?
Muito interessante e importante. Resgata em capítulos, um pouco 
da história daqueles que dedicaram voluntariamente, seu tempo 
e energia para colaborar com ACE. Particularmente sou a favor de 
manter a história da entidade sempre viva, por isto, quando fui 
presidente, resgatamos os  35 anos de história da ACE, desde sua 
fundação em 1.972  e deixamos  registrado em DVD.

Veja quem 
acertou o palpite.
Antonio Carlos Vital de 
Souza - Vital Assessoria 
Contábil

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 ace

Caça Palavras
Ace
Ache os 10 serviços da ACE Diadema publique em nosso facebook,  
ganhe um brinde e saia na próxima edição.
Facebook: Associação Comercial e Empresarial de Diadema

A R H N P B A C N B V C E Z Q D L J

J U N T A C O M E R C I A L E Y M P

S C B T L G Y T H J N M K U O P K J

C H A N E G A T I V A C A O T U R I

P S G V S P A Q E W R C X B H K E U

U E R I T L C O N S U L T A S P V O

B L A U R U B J T R O E C L P U I D

L C D E A M D W Q C B F R A T N S H

I G Y K S V I O L V P E R T U P T R

C E R T I F I C A D O D I G I T A L

I W S Q R Y I A Q P P A S C E R I F

D N B G L K P M A L D A G U W G U W

A D F Y U I O P R B G V R E M Y H Q

D C U R S O S A E R I T O C D L G A

E C V G T Y J N O B E L Y T E B S X

K J L P I U Y H C I T E M A Y R F Z

W A S E D R T A U D L D E T R V I D

Q V H T R E X S U E C Y E A E C D A
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ESPORTE

FUTEBOL

Campeonatos Estaduais 1/2 a 3/5

Copa Libertadores da Améica 11/2 a 5/8

Copa do Brasil 25/2 a 25/11

Brasileiro da Série A 10/5 a 6/12

Copa América 11/6 a 4/7

Copa Sul-Americana 19/8 a 10/12

Mundial de Clubes 9/12 a 19/2

TÊNIS

Rio Open 500 16/fev

Roland Garros 25/mai

Wimbledon 29/jun

US Open 31/ago

ATLETISMO

Sul-Americanos de Atletismo - Paraguai 5/7 a 7/7 

GP Brasil de Atletismo - Belém 09/ago

Mundiais de Atletismo - Pequim 22/8 a 30/8

Corrida de São Silvestre 31/dez

VÔLEI - MASCULINO

Final Superliga Masculina 2014/2015 Abril

Liga Mundial - Brasil 14/7 a 19/7

Copa do Mundo de Vôlei - Japão 8/9 a 23/9

VÔLEI - FEMININO

Final Superliga Feminina 2014/2015 Abril

Grand Prix - Polõnia 31/7 a 2/8

Copa do Mundo de Vôlei - Japão 22/8 a 6/9

BASQUETE

Novo Basquete Brasil (NBB) 11/2014 a 06/2015

Liga de Basquete Feminino 11/2014 a 04/2015

FUTSAL

Liga Nacional Abril a Novembro 

Taça Brasil Setembro a Dezembro

FORMULA 1

GP do Brasil - Interlagos 15/11

RALLY DAKAR

Argentina/ Chile 4/1 a 17/1 

FORMULA INDYCAR

GP Brasilia - Circuito Misto 08/03/2015

STOCK CAR

Interlagos 13/dez

JOGOS PAN-AMERICANOS

Toronto - CANADÁ 10/6 a 26/6

Calendario esportivo
2015
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WHATSAPP É O MAIS NOVO CANAL DE RELACIONAMENTO?
Diário do Comércio

TECNOLOGIA

T  elefone, pessoalmente, e-mail, chat, mídias sociais e ... 
WhatsApp... Cada vez mais as empresas abrem novos canais 
para se relacionar com seus clientes – tanto pode ser para 
tirar dúvidas, fazer uma solicitação ou uma reclamação. No 

momento, a grande novidade é o WhatsApp. E não é para menos. 
O aplicativo está instalado em 74% dos smartphones do país e já é 
considerado um dos meios de comunicação mais rápido do mercado, 
possibilitando o envio de texto, voz e imagens. Outra vantagem é a 
mobilidade. O consumidor pode encaminhar sua mensagem de onde 
estiver.

A Whirlpool Latin America, dona das marcas Brastemp, Consul 
e KitchenAid, já está utilizando a ferramenta desde o inicio de 
setembro, em fase de teste, para o agendamento de visitas técnicas 
aos clientes dos purificadores de água Brastemp. Contabilizam em 
menos de um mês 150 atendimentos. As pessoas estão cada vez 
mais conectadas e é natural acompanharmos este movimento para 
que nossos clientes sejam atendidos com o máximo de comodidade 
e agilidade. Os consumidores poderão tirar dúvidas e fazer 
solicitações pelo WhatsApp da mesma forma que nos acessam por 
chat ou telefone, afirma Renata Leão, gerente da área de Negócios 
Água da Whirlopool Latin Americana.

Conforme informações da assessoria de imprensa da empresa, a 
Central de Atendimento via WhatsApp terá capacidade de responder 
até 20 consumidores simultaneamente. A estrutura visa a atender 
aos mais de 60 mil clientes que acionam canais de relacionamento 
dos purificadores mensalmente.

Custos – Nossos clientes precisam estar onde seus clientes estão. 
É COM ESSA FRASES QUE Leandro Nazareth Souto, gerente de 
produtos e relacionamentos com o cliente da Algar Tech, enfatiza a 
importância de as empresas pensarem no WhatsApp como mais um 
canal relacionamento com seus clientes. 

Se a mobilidade, que gera facilidades, não é o suficiente para  o 
convencimento dos empresários de que os canais de atendimento 
ao consumidor estão se ampliando, Wagner Simão, especialista em 
projetos de mobilidade da Algar Tech mostra valores que apontam 
o relacionamento via WhatsApp como atrativo. O custo de um 
atendimento é por volta de R$1, podendo ser ainda mais barato se 
o volume de interações for de grande porte. No atendimento chat/ 
e-mail, o custo é de R43,50. Já por voz (telefone) fica entre R$7 a R49. 
E no pessoal, é entre R$15 a R$17. A redução de custo é grande e o 
WhatsApp é quatro vezes mais produtivo que o de voz, acrescenta 
Nazareth Souto.

Agilidade – Vladimir Valladares, diretor da V2 Consulting e especialista 
em atendimento ao cliente, afirma categoricamente que o canal é 
uma ferramenta que veio para ficar. Porém, lembra que muitas das 
empresas que estão oferecendo uma porta de comunicação como o 
WhatsApp para um fim podem ter de administrar para outro,  como 
as reclamações, como vem acontecendo nas redes sociais do Twitter 
e Facebook”, destaca.

Ele ressalta que quanto mais canais de atendimento forem 
abertos pelas empresas, mais complexo e mais preciso deve ser 
o gerenciamento  dessa informações. Por isso, apesar de ser uma 
promessa de mais agilidade no atendimento  que pode agregar ao 
setor de atendimento, vale avaliação de todo o cenário da empresa 
e seus processos de atendimento ao cliente para não criar mais 
um braço operacional  para atendimento de problemas, completa  
Valladares. Para o consultor, a grande vantagem do WhatsApp em 
relação as outras redes é que a mensagem fica restrita a empresa 
e não exposta  aos demais participantes do canal, a não ser que se 
criem grupos específicos  de divulgação, o que não é aconselhável.

E sua empresa utiliza este canal? Informe-nos no e-mail: executiva@
acediadema.com.br.
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QUEM SOMOS: A ACAESP (Associação Cultural Artística e Esportiva de São Paulo) foi 

fundada em 2005, com abrangência estadual e internacional, tendo  como objetivos 

institucionais promover a cultura, as artes, os esportes e projetos ambientais, além de 

atuar em parceria com o Poder Público e Privado no desenvolvimento de projetos. A 

Entidade possui os Títulos de Utilidade Pública Municipal e Estadual. Faça sua contribuição 

na Agência da Cooperativa de Crédito SICREDI em Piraporinha.
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A parceria da OJL  Recauchutagem com a ACE nos ajuda 
a fazer bons negócios , pois através dos serviços de 
consulta ao SPC, minimiza a inadimplência, evitando 
assim problemas futuros.

Cynthia Carla Araujo - Sócia

PALAVRA DO ASSOCIADO 

A ACE DIADEMA é essencial para o fechamento de 
nossos negócios, pois nos fornece dados importan-
tes e com preço justo. Nos atende muito bem e por 
isso temos nossa parceria há anos.

Adriana Ferreira - Diretora Financeira

“Nós da ACE Diadema parabenizamos nosso Diretor Dr. André 
Cleicel Ruiz e Simone Massenzi Savordelli de seu primogênito  
Dante. Parabéns pela chegada do tão esperado príncipe!”
 
Diretoria ACE Diadema

CHEGADA DA CEGONHA
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A Bremauto atua há 18 anos no mercado de autopeças 
e conta com a parceria de algumas empresas, 
inclusive a ACE DIADEMA, que fornece informações 
importantíssimas para a tomada de decisões. Com 
esta valiosa parceria, caminhamos juntos para o 
sucesso.
Renato Cruz - Diretor

PALAVRA DO ASSOCIADO 

Óticas Gold Vision e Ace Diadema  aprimorando 
seus conhecimentos para melhor atender seus 
clientes.

Suely - Diretora

A Ace Diadema e como uma extensão da minha empresa. 
Uso as consultas para tomadas de decisões. E por ser cliente 
ouro, sempre temos a agenda de Palestras o que sempre 
trago uma novidade para a minha empresa. Parceria 
que vale OURO pelo atendimento, cordialidade e sempre 
procuram nos ajudar. Obrigado ACE Diadema.

Ana Tercia - Diretoria 
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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!

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

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

 

Na compra de uma pizza apresente este e ganhe 1 Dolly 2 litros
*Promoção valida até 15/03/2015

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

5% de Desconto
11. 4048-1588

www.kommandofire.com.br
Rua Vênus,98 Serraria 

Diadema - SP - 09990-010

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL COM 47% DE DESCONTO  
(em relação ao preço médio de mercado) 

Tel. 4053-5400

(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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Telefone (11) 3085-0633
clayton@chefnetdelivery.com.br

www.chefnetdelivery.com.br

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

Rua Jau, 45- Jd Maria Leonor – Diadema –SP
contabilidadebenelli@uol.com.br R$249,50

2x

10
Sessões

CLINÍCA DE ESTÉTICA

XÔ! Olheiras

XÔ

Carboxiterapia para claraemento das olheiras

Desconto de
                no 
alinhamento
50% 

DIACAR CENTRO AUTOMOTIVO

Avenida Presidente Kennedy, 420 - Centro - Diadema - Tel.: 4043-0111
Avenida Prestes Maia, 1302 - Jardim das Nações Diadema - Tel.: 4091-7467

CUPOM.indd   1 12/19/14   10:51 AM

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

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

Rua Ranulfo Prata, 242- Jd. Itacolomi - São Paulo
(11)4053-2155

Rua Salgado de Castro,46 – Centro – Diadema

 
RUA BANDEIRANTES, 696 - CONCEIÇÃO - DIADEMA

WWW.DINAMICAEXTINTORES.COM.BR
5% DE DESCONTO

CUPONS DE DESCONTO
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RUA FELIPE CAMARAO, 108     CENTRO
09911-340    DIADEMA / SP

( 11 ) 4057-2436 - ( 11 ) 4055-5055
lameze@uol.com.br

www.espacoperfil.com.br

Rua João Coelho de Souza, 74 – Vila Nogueira- 
Diadema- SP (ao lado do Extra e Center Castilho)

11.4055-2869 - 98431-9971
cfcstrada.dda@gmail.com

RUA ANA GALHARDO MEULA, 19   CASA 2   JARDIM 
MELO - 04423-130    SAO PAULO / SP

11.95478-1882 - 96768-3711
alexandrevem@gmail.com

www.profalexandresilva.com.br

(11) 4235-1295 - 7872-8732
contato@consultoriaequillibrium.com.br

Rua Tomé de Souza, 226 - Sala 22 
São Bernardo do Campo - SP

 
11.4043-1477 - RUA COIMBRA, 61 

 PARQUE 7 DE SETEMBRO - DIADEMA
WWW.INFINITACOSMETICO.COM.BR

CERTIFICAÇÃO DIGITAL COM DESCONTO  
(PARA ASSOCIADOS) 

Tel. 4053-5400

SEGUROS • CONSÓRCIO • FINANCIAMENTO • 
INVESTIMENTO • CARTÃO DE CRÉDITO 

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

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

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL COM 
 47% DE DESCONTO  

(em relação ao preço médio de mercado) 
Tel. 4053-5400

Praça Joviniano de Castilho, 33 - 8° Andar 
Centro – Diadema - Tel. 11.2758-7156 - 2758.7157

ISENÇÃO DA TAXA DO VESTIBULAR

CONSULTA PESSOAL GOLD - Score Consumer, 
Registro de Débitos, Cheques sem fundo, Protestos, 

Ações Cíveis, etc.  - Tel. 4053-5400
CUSTO REDUZIDO

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

www.decoridea.com.br

   AV FABIO EDUARDO RAMOS ESQUIVEL, 849
CENTRO - 09920-579 - DIADEMA / SP

11.4044-8244 - 4044-9868
diadema.centro@sodiedoces.com.br

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

RUA RIBEIRAO PRETO, 199
VILA MARIA LEONOR - DIADEMA

RENOWA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
RUA ORENSE, 712 - JARDIM JABUTICABEIRA

09920-650    DIADEMA / SP
( 11 ) 4054-4441

www.renowaservicos.com.br

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.

CUPONS DE DESCONTO
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CUPONS DE DESCONTO

ACE DIADEMA 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 Palestrante

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

Março 03/03/2015 19:00 Comunicação e Dicas para falar em 
público Claudinei Luiz - Diretor Executivo da Revista MercNews

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 - Comandante

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 09:00 Envelhecimento com saúde Dr. Joseph Kunihiro 
Cirurgião Hospital Municipal de Diadema

Novembro 09/11/2015 18:00 Banquete de Natal Banqueteira Gil Gondim

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

Dr. Joseph Kunihiro 
Cirurgião Hospital Municipal de Diadema

calendário 2015



Associado ACE Diadema,
Troque já seu plano de saúde

por um plano perfeito para você e
seus funcionários.

Entre em 
contato!

SÃO SÓ 
VANTAGENS

ENTRE 
EM CONTATO

SEM CARÊNCIA*;

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA 
ASSOCIADOS ACE DIADEMA;

OS MELHORES HOSPITAIS E 
LABORATÓRIOS;

ABRANGÊNCIA EM TODO O 
TERRITÓRIO NACIONAL

A partir de três vidas – um titular e dois 
dependentes.
Conceito pool para diminuição de risco 
e controle de custos. Contribui para a 
sustentabilidade do negócio.

*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.

TELEFONE: (11) 4509 1729
COMERCIAL@CELTICSVP.COM.BR     

PARCEIROS DE NEGÓCIOS

ANS - nº 00571-1
Bradesco

ANS - nº 00070-1
Unimed Seguros

ANS - nº 33.9679
Central Nacional Unimed


