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Nova gestão toma posse com 
meta de ampliar em 70% o 
quadro de associados 

ICMS deixa de ser imposto de 
origem

Parcerias são fechadas em 
encontro do Núcleo de Negócios

ACE entrega prêmios da campanha
NATAL DOS SONHOS
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O jogo de hoje (7), às 21h30, contra a Ferroviária, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara, 

Apenas a vitória serve ao S.André contra a Ferroviária
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PÁSCOA

SÃO PAULO

Estradas paulistas 
registram queda de 
29% no número de 
mortes no feriado

Fogo destrói 
quiosques em praia 
do Guarujá; não 
houve feridos

As rodovias de São Paulo registraram redução de 29% no número de mortos durante o feriado da Páscoa deste ano em relação a 2014. Segundo balanço di-vulgado pela Secretaria de Segurança Pública, 22 pessoas morreram nas es-tradas de São Paulo entre os dias 2 e 5 de abril. O número de feridos também registrou queda: de 512 para 432 casos, ou 16% a menos.

Doze quiosques da orla da praia da Enseada, no Guarujá, no litoral de São Paulo, foram completamente destru-ídos por um incêndio na tarde de on-tem (6). Não houve feridos. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente teve início por volta das 13h30 e teria sido causado por um curto circuito em um dos quiosques.

 
hoje
min. 16 máx. 21

quarta
min. 15 máx. 22

quinta
min. 16 máx. 23

clima
hoje 10 páginas

2 e 3 
política4 

nacional5 
economia6 opinião.mundo7 minha cidade8 e 9 esportes10 

editais

Página 4

Página 2

Página 8

Página 8

Página 8

Página 7

Reservas do Timão 
se preparam
para enfrentar o 
XV de Piracicaba

Henan chega aos 
15 gols pelo Tigre 
focado no jogo 
contra o Marília

Resultados ruins 
e problemas de 
saúde levam à 
saída de Muricy

Prefeitos querem 
reverter decisão 
do STF sobre 
precatórios

Fisiculturista 
de Diadema 
conquista torneio 
nos Estados Unidos

O técnico Muricy Rama-lho encerrou sua terceira passagem pelo São Paulo acumulando, neste ano, problemas de saúde e, prin-cipalmente, resultados de-cepcionantes. A decisão de mudar o treinador, no cargo desde setembro de 2013, foi anunciada ontem (6), um dia após derrota por 2 a 0 para o Botafogo-SP e na se-mana que abre a fase final do Paulistão.

A presidente Dilma Rous-seff convidou o titular da Aviação Civil, Eliseu Padilha (PMDB), para assumir a ar-ticulação política do gover-

Os prefeitos da região vão buscar formas de reverter a deci-são que estabelece novas regras para pagamento de precatórios (dívidas contraídas junto a contri-buintes) no próximo encontro da Frente Nacional. O Supremo Tribu-nal Federal definiu que as dívidas deverão ser quitadas até 2020.

O Corinthians vai encerrar sua par-ticipação na primeira fase do Paulistão amanhã (8), contra o XV de Piracicaba, recheado de reservas.  O jogo poderá garantir ao Timão a vantagem de deci-dir em casa até a final do Estadual.

A personal e professora de educação física, Michele da Silva Pinto, de Diadema, conquistou o 3º lugar no Campeonato Ar-nold Classic, categoria Body Fit-ness, em Ohio, Estados Unidos. A competição foi disputada em março e contou com outras 28 atletas do mundo todo. A jovem também conquistou em abril de 2014 o primeiro lugar na catego-ria Estreantes Paulista; em maio foi Campeã Overall no estadual; em agosto foi vice-campeã Sul americana na Colômbia; e cam-peã Overall, em Santa Catarina.

esportes
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As tarifas dos táxis no 
ABC serão reajusta-
das em 12,9% a partir de 1º de maio. Com o au-mento, a bandeirada – va-lor pago no início da corri-da – vai passar de R$ 4 para 

SEU BOLSO

Novos valores 
entram em vigor 
a partir de 
1º de maio

Tarifa de táxi vai ficar 12,9% mais cara no ABC
R$ 4,50, enquanto o primei-ro quilômetro saltará de R$ 2,42 para R$ 2,70 e o segun-do quilômetro de R$ 2,91 para R$ 3,20. A partir do próximo mês, a hora para-da também vai aumentar, 

tem contornos decisivos para as pretensões do S.André.

passando de R$ 25,65 para R$ 29. Os valores foram cal-culados com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de março de 2013 a fevereiro de 2015. A tarifa na região é unificada 

Dilma quer Eliseu Padilha na articulação política

Fabrício Cortinove/EC Santo André

Agora no Ramalhão, Tadei treinou a Ferroviária em 2014

nos sete municípios e é rea-justada a cada dois anos. O novo valor, portanto, será válido para 2015 e 2016. O último reajuste havia ocor-rido em março de 2013.

Rogério Soares/A Tribuna de Santos/Folhapress

Incêndio teria sido causado por um curto circuito em um dos quiosques

Eberly Laurindo

Michele mostrou o troféu conquistado em março durante visita ao Diário Regional

no, em mais uma tentativa de fechar acordo com o par-tido aliado para aprovar o ajuste fiscal.

Muricy encerra terceira passagem no São Paulo

Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress

Diadema JornalSexta-feira a Domingo
3 a 5 de abril de 2015
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Omunicípio deve ganhar a primeira 

creche noturna até o fim deste ano. 

Uma das principais promessas de 

campanha do prefeito de Diadema, Lauro 

Michels (PV), foi confirmada em entrevista 

Diadema deve ganhar creche 

noturna até fim deste ano

Município debate qualidade 

de vida dos idosos

Feliz Páscoa!

exclusiva ao Diadema Jornal. O chefe 

do Executivo afirmou que a Secretaria 

de Educação está conduzindo estudos e 

levantamento sobre a demanda visando à 

criação da unidade.
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D I R E T O R I A

E x P E D I E N T E

ACE Revista é uma publicação bimestral 
da Associação Comercial e Empresarial de 
Diadema.

EDITORA EXECUTIVA
 Ariane de Freitas Ferreira

JORNALISTA RESPONSÁVEL
George Garcia Mtb 27.762

DIREÇÃO DE ARTE
Leandro Yabiku | Estúdio Made In Brazil 
www.estudiomadeinbrazil.com.br

COLUNISTAS
Ronaldo Buscarino e Isabela de Sousa Almeida.

FOTOGRAFIA DA CAPA
 Ariane de Freitas Ferreira

O conteúdo desta publicação representa o melhor 
esforço da ACE Diadema no sentido de informar 
seus associados sobre suas atividades e assuntos 
de seu interesse. Os textos assinados são de inteira  
responsabilidade de seus autores.
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Presidente 
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Maximino José A. B. de Almeida
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Fernando Duque Rosa
1° Secretrio  

Marcia Eleane Braghini Deus Deu
2° Secretario

Gildete Belo Ramos Ferreira
1° Tesoureiro 

José Roberto Malheiro
2º Tesoureiro
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CONSELHO SUPERIOR
André Cleicel A. Fernandes Ruiz

Antonio Carlos Vital de Souza

Antonio Mendez Alvarez

Jorge Analfi Bialli

Claudio Alberto Merenciano

Antonio Celso F. Ruiz

Dirceu Pereira de Aquino

Nelson Amorim Silva

Edson Martins  do Rego

Lindalva Ramos dos Santos

Francisco Mariano Neto

Jean César Pasquini

Diego  C.Alves Fernandes Ruiz

Ricardo Palombo

Elidio Capell

COMISSÃO FISCAL
Membro Efetivo

Manoel Bezerra Leite

Roberval Pereira dos Santos

Gildo Freire de Araújo

Suplente

Fernando Sonnewend Junior

Carlos Augusto Vicente

Maria de Fatima Lopez
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 ACE REVISTA# 42A 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. O plano é regido por condições gerais, que devem ser lidas antes da contratação.

ANS - nº 00571-1
Bradesco

ANS - nº 00070-1
Unimed Seguros

ANS - nº 33.9679

Central Nacional 
Unimed

ANS Nº 33.924-5
Santamália

ANS Nº 41.807-2
Caixa

*Preços e coberturas válidos até agosto/16. Consulte as condições gerais e regras de aceitação. Seguro de Vida em 
Grupo: Processo SUSEP nº 10.005843/99-51

Porto Seguro 
Odontológico

ANS Nº 00058

PARCEIROS DE NEGÓCIOS

Vida em 
Grupo

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

INFORME-SE!

ACE Diadema tem 
pacote completo 
de bene�ícios CONDIÇÕES 

ESPECIAIS 

SOMENTE PARA 

ASSOCIADOS 

Morte (natural ou acidente): 
R$ 15.000,00

IPA (Invalidez Permanente Total ou 
Parcial por Acidente), até:
R$ 15.000,00

Assistência Funeral Titular:
R$ 3.000,00

Cesta Básica - 12 cestas de R$ 100,00 
(de uma única vez em forma de indenização):
R$ 1.200,00

Rescisão Contratual - Limite de R$ 1.500,00:
R$ 1.500,00

Doença Congênita de Filhos - Morte:
R$ 3.750,00

Tudo isso por um custo mensal 
individual de apenas

R$ 3,97*
* por colaborador

SEGURO DE VIDA

PLANO DE SAÚDE
E ODONTOLÓGICO 
EMPRESARIAL  COM:

Ampla rede credenciada;
Coberturas imperdíveis;
Melhor custo benefício do mercado;
Completo suporte no pós venda.

Odontológico
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R
eestruturação, melhorias e novidades já! É com 
esta vontade e dedicação que já estamos na 
organização de um 2016 proveitoso e vantajoso. 
Iniciamos o ano com treinamento para todos os 
nossos colaboradores, para que possamos prestar 

um atendimento a contento para todos os senhores (as). 
Além disso teremos muitas novidades, como o início da 
obra da nossa sede própria.

No mês de março daremos início a construção da sede. Será 
sem dúvida um grande desafio pois o projeto é lindo e foi 
idealizado com muito carinho, pensando em proporcionar 
aos nossos associados muito mais conforto e comodidade. 
Contaremos com um estacionamento amplo, auditório 
com adequação para cursos, palestras e eventos com 
capacidade para mais de 100 pessoas; teremos ainda salas 
de benefícios, enfim, teremos um prédio moderno e com a 
cara dos nossos associados.

Estou muito satisfeita com meu primeiro triênio, juntos 
realizamos ótimas campanhas promocionais as quais, no 
decorrer desta edição, vocês acompanharão como foram as 
entregas dos prêmios e eventos como o 2º Baile da Cidade 
onde mais uma vez tivemos uma grande festa regada a 
muita alegria.

Para este ano teremos cursos e palestras além da visita, 
junto com o Sebrae móvel, aos 12 centros comerciais. 
Estamos com uma novidade de serviço que é o “Sócio 
Diamante”, que vocês conhecerão em detalhes mais 
adiante, trata-se de um pacote vantajoso proporcionando 
ao associado participar de todas as nossas campanhas e 
estar com sua logomarca sendo divulgada em todos os 
eventos.

Falando em mudanças e melhorias, nossa revista ACE 
também passou por uma reestruturação, a mesma 
passará a ser bimestral. Desta forma manteremos nossos 
associados mais informados e atenderemos melhor a 
demanda de divulgação.

Por fim quero agradecer pela confiança, pelo apoio e desejo 
muito sucesso a todos nós para que possamos atingir 
nossos objetivos. Conto com cada um de vocês e reitero 
que a Associação Comercial e Empresarial de Diadema está 
de portas abertas.

Boa leitura!

Vera Lucia Rocha
Presidente da ACE DIADEMA 2016 -2018

PALAVRA DA PRESIDENTE

Eis a nova era da ACE Diadema, 
é no ritmo de reestruturar que iniciamos 2016

Foto: Priscila Magalhães
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O melhor desempenho para as empresas de Diadema
1

4

11 4053–2155

cti.com.br

SMARTMAIL CLOUD COMPUTING POLICEMAIL SONICWALL CO-LOCATION ANTIVIRUS

A CTI oferece a melhor estrutura 
de Internet Corporativa para 
a região do Grande ABC.

Garantia de 100% da banda contratada 
e suporte especializado, visando 
a estabilidade e a produtividade 
dos seus negócios.dos seus negócios.

Conectando sua empresa ao futuro.
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Diretoria da ACE toma posse em clima 
de festa e de expectativa de muitas 
conquistas. 

C
entenas de empresários e convidados participaram no 
último dia 28 da solenidade de posse da diretoria da 
ACE Diadema, que aconteceu na churrascaria Boiadeiro. 
Entre os presentes estavam representantes de outras 

entidades empresariais como a Federação das Entidades 
Empresariais do Estado de São Paulo (Facesp) e do Centro das 
Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), além do prefeito 
Lauro Michels e secretários municipais. O evento não apenas 
marcou a posse da presidente reeleita Vera Lucia Rocha e 
sua diretoria, como também o sucesso da gestão anterior e a 
expectativa de grandes conquistas para os associados para o 
triênio 2016/2018.

Dentre as expectativas está o aumento do quadro de associados 
em 70% o que Vera acredita ser possível graças as visitas que 
pretende fazer às empresas. Com essa meta a ACE Diadema 
passaria dos atuais mil associados para 1,7 mil. Além disso, outra 
meta importantíssima e que vai encher de orgulho os associados 
será a entrega da nova sede, cujo projeto está pronto e as obras 

devem ter início em breve. "Temos cerca de mil associados e 
vamos ter 1,7 mil e eles vão precisar de uma casa. O nosso novo 
prédio vai ter quatro andares, auditório para mais de 100 pessoas 
e, principalmente, vamos deixar de pagar aluguel e teremos mais 
uma receita", destacou a nossa presidente em seu discurso de 
posse. 

Vera ainda destacou outras iniciativas já implantadas pela 
ACE e que terão continuidade nesta gestão como: o Núcleo de 

NOVA GESTÃO TOMA POSSE COM META DE AMPLIAR 
EM 70% O QUADRO DE ASSOCIADOS

Trienio 2016/2018

Vera Moura, Vera Lucia Rocha e Valter Moura Vice presidente da Facesp.

Fotos: Priscila Magalhães
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Negócios, o Núcleo de Contadores e a ACE Nos Bairros. Este 
último teve destaque porque leva cursos e informações para 
empreendedores em toda a cidade. "Diadema tem 12 centros 
comerciais e tinha o mito de que só havia atendimento no 
Centro", disse referindo-se a iniciativa que teve a última reunião 
no bairro do Inamar. "Estou muito feliz com o depoimento dos 
associados, o que me faz ter certeza de que estamos no caminho 
certo".

O prefeito destacou as parcerias com a ACE que não apenas 
trouxeram benefícios para os empresários, mas para toda a 
cidade. "A Vera tem um trabalho solidificado na cidade, prova 
disso é a sua reeleição. Com a prefeitura ela teve uma articulação 
muito boa o que possibilitou a realização da Feira de Cosméticos, 
o Baile da Cidade - que reverteu verba para o Fundo Social de 
Solidariedade, o Natal Iluminado entre outras ações". 

A empresária Lindalva Ramos, que representa a Tupperware na 
cidade há mais de 20 anos, se diz muito empolgada em trabalhar 
com a diretoria da ACE Diadema. "Já estava muito satisfeita 
com o trabalho da Vera na associação e agora o que eu puder 
fazer para somar, doando meu tempo e minha experiência, eu 
farei", declarou. Na mesma linha extremamente otimista, falou o 
empresário David Lopes Schimitd, que já integrava a diretoria e 

vai continuar no time para este mandato. "A missão é melhorar 
a nossa casa (com a nova sede) e continuar atendendo bem o 
associado. Ampliar também as parcerias porque Diadema tem 
um poder de recuperação enorme e vai sair primeiro dessa crise 
nacional, porque tem um povo muito guerreiro".

"A Vera é muito otimista e temos uma expectativa grande para 
que Diadema dê a volta por cima da crise e saia na frente", 
destacou Marcia Braghini Deus  Deu, da Escola Monteiro Lobato. 

Lauro Michels, Celso Paula de Souza, Fernando Moreira e Vera Lucia Rocha

Fotos: Diarioregional/Eberlylaurindo
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Ela, que também é diretora da ACE, destacou o papel da mulher 
nesta nova gestão. "Uma diretoria com mais mulheres é um 
avanço social importante e também traz mais otimismo. Como 
educadora sei que posso contribuir muito com essa gestão", 
resume. 

Outro que agora integra a diretoria, Valdinei Pires, descreveu Vera 
Lucia Rocha como muito dinâmica e acredita que esta gestão 
vai atrair ainda mais negócios para Diadema. "Ela (Vera) está 
sempre agregando; ela é daquelas pessoas que vai e resolve". Ele 
acredita que o ramo onde atua, o de seguros e despachante, que 
sofreu muito com a crise, vai se recuperar brevemente. 
Moacir Niehues, diretor executivo do banco Sicredi, disse que 
a parceria com a ACE Diadema é muito forte e acredita que 
essa capacidade de mobilização da entidade seja ainda maior 
nesta nova gestão. "Quero agradecer muito a abertura desta 
parceria que muito fortaleceu o Sicredi e a Associação e aposto 
na continuidade desta sinergia. Acredito nas pessoas dinâmicas, 
com vontade e determinação, esse é um diferencial econômico e 
social de Diadema".

O vice presidente da Federação das Associações Comerciais do 
Estado de São Paulo (Facesp), Valter Moura, prestigiou a posse 
da diretoria e declarou que a ACE Diadema tem dois momentos 
distintos, um antes de Vera Lucia Rocha e outro depois. "Ela 
é uma guerreira, uma empresária lutadora que quer que o 
progresso exista. Um exemplo é o projeto na sede própria, isso 
vai eternizar seu trabalho por Diadema, um objetivo que outros 
presidentes sequer iniciaram".

Um objetivo sempre perseguido pela ACE Diadema foi a 

aproximação do associado com a entidade. "Com mais cursos 
vamos fazer com que o associado se aproxime mais, podemos 
dar mais atenção a eles", destacou Nivone da Cunha Araujo, 
do colégio Iemano. "Confio muito no trabalho da Vera, ela já 
conseguiu abrir muitas portas". Gildete Belo Ramos, advogada, 
presidente do Lar do Ancião, e secretária da Sodipron, falou do 
espírito de se doar para a cidade. "A Vera é uma boa articuladora, 
tem bom trânsito em todos os segmentos, é muito atuante e 
não tem bandeira política", disse referindo-se a reeleição de Vera 
Lucia Rocha.

Fernando Duque Rosa e esposa

Celso Ruiz, Vera Lucia Rocha, Antonio Mendez e Cleide Ruiz

Churrascaria Boiadeiro ficou lotada para a solenidade de posse

Nivone Araújo e Karine Bitencourt 

Fotos: Diarioregional/Eberlylaurindo
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Fotos: Diarioregional/Eberlylaurindo
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CAMPANHA NATAL DOS 
SONHOS DISTRIBUI MAIS 
DE 112 MIL CUPONS 

No último dia 8 realizamos o sorteio 
da Campanha Natal dos Sonhos, 
realizada pela ACE com o apoio de 
muitos lojistas da cidade. 

A ação foi um sucesso, movimentando o comércio na 
data festiva, mesmo em período de crise econômica. 
Com a iniciativa as vendas tiveram um impulso maior, 
isso porque foram sorteados prêmios valiosos, como o 

automóvel Uno zero quilômetro, que atraíram o público para as 
lojas.

Os cupons foram entregues aos consumidores a cada R$ 50 em 
compras. Foram distribuídos 112 mil cupons durante a campanha 
que teve início em outubro. Num momento em que diversos 
centros de compras deixaram de sortear prêmios mais caros, 
como carros por exemplo, a ACE topou o desafio e com a ajuda 
dos empresários foi possível realizar uma campanha de muito 
sucesso. 

A ganhadora do automóvel, Elisiane de Souza, também ganhou 
um curso de direção e aulas práticas. Também foram sorteados 
uma smart TV LED 40 polegadas, um notebook, dois vídeo 
games, três climatizadores de ar frio, uma bicicleta aro 26, uma 

CAMPANHA

Maria B. da Silva  
Prêmio Notebook 

GOLD VISION - SBC

Elisiane ganhou um carro 0 Km 
ALEXANDRIA ESTÉTICA
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fritadeira sem óleo, um processador, uma panificadora, um mini 
forno, um grill e duas panelas de arroz elétricas.

Elisiane não acreditou quando recebeu um telefonema avisando 
sobre o prêmio que tinha ganho. "Eu tava em casa quando o 
telefone tocou e falaram do carro mas eu nem acreditei, só 'caiu 
a ficha' mesmo quando assinei a documentação", descreveu a 
ganhadora do Uno novinho e das aulas de direção. A ganhadora 
do prêmio mais valioso da promoção Natal dos Sonhos da ACE, 
concorreu com 10 cupons que recebeu no Alexandria Estética. Ela 
disse que vai ficar com o carro. "Eu não sei dirigir ainda, mas meu 
marido está dirigindo para mim, vou fazer as aulas e aprender", 

Lilian Ribeiro 
Prêmio: Climatizador

ESTÚDIO MADE IN BRAZIL

Brenda Isabelli Coelho 
Prêmio: Climatizador

ABC CONTABILIDADE 

Camila Ferreira 
 Prêmio: Video Game

RAVEL 

José Victor S da Silva 
Prêmio: Climatizador

ALEXANDRIA ESTÉTICA 

Gyovana Pereira Santos 
Prêmio: Panela Elétrica

CONTABILIDADE DIADEMA 

destacou. Para ela o carro será de muita ajuda para 
família, ajudando no transporte para o trabalho e 
também para o lazer. Elisiane destacou que a ACE 
Diadema foi muito correta quanto a entrega do prêmio 
e que mal pode esperar por uma nova campanha. "Vou 
participar sempre", concluiu.
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Gabrielle F Melchior 
Prêmio: Grill

AUTO ESCOLA STRADA 

Kimberlly Francielly 
Prêmio: Processador

CRIS MODAS 

Elaine Ap S de Sousa 
Prêmio: Video Game 

MÓVEIS VERA CRUZ 

Caroline Machado 
Prêmio: Panela Elétrica  

BARBARECAS 

Elaine Rocha Viana 
Prêmio: Panificadora 

CASA ROSADA 

Rubens Rodrigues Silva 
Prêmio: TV 40 

ÓTICA GOLD VISION 

Natalia Cristina Oddone 
Prêmio: Firtadeira 
RAOS CURSOS 

Sirlene Bernardes
Prêmio: Mini Forno

CRIS MODAS

Maria José G Lopes 
Prêmio: Bicicleta
JERRY BOLSAS 
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A
cada ano mais pessoas acreditam no comércio 
local para fazerem suas compras, isso movimenta 
nossa economia, gera empregos e impostos que são 
revertidos para o bem da nossa cidade. 

As campanhas, como a de Natal, são mais um estímulo e os 
consumidores já premiados atestam o quanto elas ajudaram 
nas vendas e garantem que vão continuar participando. Gilmar 
Silvério, ganhador na campanha de Natal de 2014 de um ano 
de bolos fornecidos pela Sodiê Diadema disse que o prêmio foi 
honrado até o fim do período prometido. "Foi muito bacana, 
recebi bolo o ano todo, já estou sentindo falta. E o pessoal da 
ACE foi muito atencioso comigo e com os outros ganhadores", 
comentou.

Daniela Amara da Silva tentou de novo neste último Natal 
ganhar um dos prêmios. Em 2014 ela foi contemplada com R$ 
500 todo mês, durante um ano, em compras no Supermercado 
Club de Campo. "Tentei de novo esse ano mas dessa vez não deu.

A ACE tem que continuar com as campanhas porque isso ajuda 
muita gente, me ajudou muito. Eles foram também muito 
atenciosos comigo. Vou participar sempre", conclui.

CAMPANHAS DA ACE FIDELIZAM CONSUMIDORES

CAMPANHA

Daniela da Silva (centro) recebeu um ano de compras no Supermercado Club de Campo

Gilmar Silvério ganhou bolos da Sodiê Diadema durante um ano
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Depois de atender a empreendedores 
no bairro do Inamar, ACE e Sebrae 
seguem para o Casa Grande

No dia 30 de novembro foi dado início ao projeto "ACE e 
parceria nos bairros", o local sorteado foi o bairro Inamar, 
no associado RAOS Cursos e Treinamentos, localizado 
na Avenida Antonio Silvio Cunha Bueno, 972. O evento 

contou com mais de 30 empresários.

O projeto visa levar mais conhecimentos e habilidades para os 
empresários driblarem os contra-tempos em suas empresas. 

Além de palestra ministrada por Caio Ito, do Sebrae, os 
participantes ainda contaram com os benefícios oferecidos 
pelo Sicredi, representado por Lucas Romão, que explicou as 
vantagens que o banco proporciona como, por exemplo, as 
menores taxas.

Regados a um café da manhã oferecido pelo anfitrião Nelson 
Amorin, os presentes e outros contaram também com o Sebrae 

(Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) que manteve 
sua unidade móvel durante todo o dia no local, tirando dúvidas e 
dando dicas. Segundo Amorin o projeto foi muito bem recebido 
no Inamar. 

A próxima visita será em março no bairro Casa Grande, no 
associado Tampelli Food Restaurante & Buffet.

ACE E SEBRAE ORIENTAM EMPRESÁRIOS NOS BAIRROS

ACE NOS BAIRROS

Foto: Ariane de Freitas Ferreira
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O verão está chegando. Por isso 
preparamos Dicas de Beleza super 
especiais para você! 

A
lém dos cuidados diários com produtos como 

hidratante, esfoliante, tônico e filtro solar, é 

importante ter uma alimentação saudável e 

beber muita água; a água é um hidratante natural 

e precioso.

HIDRATAÇÃO E LUMINOSIDADE PARA SUA PELE: após 
a limpar a pele e esfoliar com produtos de sua preferência, 
aplique no rosto uma camada de mel, deixe agir por dez 
minutos e enxague. O mel é um dos ingredientes mais 
preciosos no mundo dos cosméticos e um dos seus benefícios 
é a hidratação, por conter minerais e vitaminas que ajudam 
a manter a pele linda e hidratada o dia todo. Não podemos 
esquecer o filtro solar que é fundamental na proteção e nos 
cuidados da pele.  

CABELOS BRILHANTES: para manter os fios sempre 
lindos e hidratados, o abacate é rico em óleos e vitaminas. 
Uma mistura fácil e rápida, bata metade de um abacate no 
liquidificador; em um recipiente adicione o abacate e duas 
colheres de creme; misture e aplique nos cabelos úmidos; 
deixe agir por 30 minutos e os fios ficaram com um brilho 
sem igual. 

PÉS LINDOS PARA O VERÃO: os pés acumulam células 
mortas e, por esse motivo, a esfoliação é indispensável. Uma 
dica para manter os pés lindos e hidratados é misturar meia 
xícara de chá de açúcar cristal a uma xicara de chá de mel. 
Aplique essa mistura nos pés fazendo
movimentos circulares removendo
as células mortas,
enxague e finalize com um 
hidratante para os pés. .

Isabela de Sousa Almeida - Esteticista Spa Beauty.  

CUIDAR DA BELEZA FAZ BEM PARA ALMA. 
SEJA SUA PRÓPRIA BELEZA!

DICA DE BELEZA 

Foto: Ariane de Freitas Ferreira
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O show Elvis Forever conta através de  trechos curtos 
de vídeo e entrevistas a vida de Elvis Presley desde 
o seu nascimento até os anos 70 onde, interpretes 
convidados, cantam os maiores sucessos do Rei do Rock, 

em performances incríveis, usando acessórios e trajes que são 
réplicas perfeitas dos originais, como violão, guitarra, roupa 
de couro, cinturões, jumpsuit, até mesmo a capa de couro do 
violão.

Em 2014 Ede Danna, detentor de título ETA (Elvis Tribute Artist) 
participou do Concurso "Imagens Of The King" reconhecido 
pela Elvis Interprises e foi classificado como "Top Five", fato 
que impulsionou a sua iniciativa como vice-presidente do ICV 
Instituto Cultura e Vida a criar  o Show "Elvis Forever". 

A primeira edição foi realizada em janeiro do ano passado, 
contando com ilustres covers: Adriano Segal, Julio Mantovani, 
Nelson Pessoa Junior e Gilson Victor que apresentam as canções 
das décadas de 50, 60 e 70. 

O Elvis Forever chegou a sexta edição, que foi realizada com 
apoio da ACE Diadema na divulgação do evento e da Secretaria 
de Cultura de Diadema. O show aconteceu no Teatro Clara Nunes 
no ultimo dia 23, contando  com uma equipe sensacional de 

ACE DIADEMA APOIA TRIBUTO AO REI DO ROCK

social

profissionais, interpretes e cantores, todos voluntários  para a 
"Causa do idoso" através da Campanha "Ame, ampare e respeite 
os idosos" que arrecadou fraldas geriátricas instituições e 
abrigos. 

Ede Danna foi eleito Top Five em concurso oficial
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Marcel Lacerda Soffner

Atualmente é Comandante do 6º Batalhão de Polícia MIlitar Metropolitano, 

e atua na área da segurança há 31 anos. Ele falou sobre a Revista da ACE 

e sobre o quadro Memória. "É um excelente veículo de divulgação para a 

sociedade diademense e para os associados conhecerem o que têm a dis-

posição. A pagina "Memória" é muito bacana, pois aproxima as pessoas e 

cria um vínculo emocional, além de curiosidades e lembranças do passado, 

o que é muito bom".

MEMÓRIA

RESPOSTA EDIÇÃO41
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aconteceu na ace diademaA

Reunião de planejamento para ações de 2016, Vanessa Costa,  
Carol Rocha e Vera Lucia Rocha.

Reunião na Secretaria de Desenvolvimento Economico: Ariane de Freitas, Jorge 
Bialli , Vera Lucia Rocha, Ramos de Oliveira e Kelly Petrolli

Homenagem aos emancipadores de Diadema ( 56 anos da Cidade) Vera Lucia Rocha, Renan Costa, Lauro Michels, Cristiano e Coronel Soffner 

Sorteio da Campanha Natal dos Sonhos 2015, contou com a presença de 
lojistas e clientes

Vera Lucia Rocha foi entrevistada pela jornalista Roseli Bueno  
da Rádio Trianon
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A

Vera Lucia Rocha recebe de Nivone Araújo o 
material arrecadado para a  

Campanha do Lacre 

Lucas Romão, da Sicredi; Vera Lucia Rocha, da ACE; Danilo Senturelle, do Shopping 
Praça da Moça e Ronaldo Buscarino, da Céltic

Associados na eleição para a gestão 2016/2018, que reelegeu Vera Lucia Rocha

Confraternização que marcou os dois anos do núcleo de contadores

Reunião de parceria SOS Terra - Teatro nas Escolas Tocêra: Produtora Cacá 
Benicio, Mauro Dias, Miclei Queiroz e Vera
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NOVA REGRA DO ICMS JÁ ALTERA A VIDA DAS LOJAS 
VIRTUAIS QUE VENDEM PARA OUTROS ESTADOS

nucleo dos contadores

Lei que entrou em vigor no dia 1º amplia carga tributária e, sobretudo, o peso 
da burocracia em negócios optantes pelo Simples Nacional; entenda a nova 
legislação. 

Desde o início deste ano já estão valendo as novas regras 
do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços) impostas pela Emenda Constitucional 87/2015. 
Essa emenda, embora tenha na sua justificativa uma 

maior justiça na distribuição do imposto sem implicar em custos 
maiores para o consumidor final, no entanto, tem feito muitas 
empresas reverem seus custos, uma vez que terão que elaborar 
muito melhor suas emissões de notas, com tributos pagos muitas 
vezes em dois estados. Isso atinge principalmente os negócios 
pela internet, o e-commerce.

Agora, é preciso recolher o ICMS do estado em que a venda está 
sendo realizada e também pagar o tributo no estado de destino, 
anexando as guias à mercadoria ao despachá-la para o cliente.

A estimativa de perda na arrecadação do ICMS em São Paulo é de 
2,1% e é o estado que mais perde. A diferença entre as alíquotas 
dos estados deve gerar uma burocracia que por sua vez pode 
refletir no bolso do consumidor final, contrariando o objetivo da 
medida.

Mariana Yumi Isejima durante sua apresentação no seminário sobre mudanças no ICMS

Foto: Hélcio Nagamine/Fiesp

Até 2019, o recolhimento do diferencial das alíquotas será 
compartilhado entre origem e destino, até ficar 100% com o 
estado consumidor. A mudança inverte a natureza do imposto, 
que era conhecido como imposto de origem. Para a mudança 
gradual, o ICMS apurado pela diferença entre alíquota interna e 
interestadual será, em 2016, de 60% no estado de origem e 40% 
na de destino; em 2017, 40% na origem e 60% no destino; em 
2018, 20% na origem e 80% no destino; até que em 2019, será de 
0% na origem e 100% no destino.

A complexidade deste novo sistema gera mais preocupação e 
custos para as empresas, isso porque os estados têm sistemas 
diferentes para consultas e emissões de guias de recolhimento. 
As bases de dados e de atendimento ao contribuinte também 
não se comunicam.

Detalhando como devem ser feitos os cálculos da diferença a 
Secretaria Estadual da Fazenda tem uma apostila bem didática 
no seu site que pode ser acessado pelo link www.sefaz.al.gov.br/
difal_contribuinte.pdf.
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nucleo de contadores

A cidade de Socorro, que fica na 
região conhecida como Circuito das 
Águas, é referência nacional quando 
se trata de turismo de aventura com 
acessibilidade

A cidade é linda, seu Centro histórico tem ares de cidade 
interiorana, mas a poucos quilômetros da Capital, apenas 
138. O município é privilegiado com o clima de montanha 
e, graças a projetos bem elaborados, tem se tornado um 

grande destino para quem gosta de esportes de aventura como 
o rafting, tirolesa, canoagem trilhas off-road, entre outros. 

A natureza e as grandes fazendas, que têm se transformado em 
hospedarias rústicas e muito charmosas, atraem também quem 
gosta do turismo rural, onde é possível conhecer um pouco da 
história das fazendas de café e ter contato com os animais.

Mas o grande diferencial é o turismo acessível, ou seja, as 
instalações turísticas da cidade estão preparadas para receber 
turistas portadores de deficiência. Os locais que oferecem as 
aventuras, que não são poucos, têm monitores treinados para 
garantir a acessibilidade de qualquer pessoa. Assim ninguém 
fica privado, por exemplo de fazer tirolesa ou qualquer outro 
esporte. A cidade também é a única a receber uma verba federal 
para investir no turismo acessível.

Mais informações em www.socorro.sp.gov.br e www.aprecesp.
com.br.

SOCORRO É REFERÊNCIA NACIONAL EM ESPORTES DE 
AVENTURA COM ACESSIBILIDADE

dica de viagem



25

ACE DIADEMA

 ACE REVISTA# 42

CAPA



26 ACE REVISTA# 42

Glaston é a única empresa da região 
reconhecida com o Prêmio Exporta 
São Paulo

N
o último dia 16 de dezembro a SP Chamber of Commerce, 
departamento da Associação Comercial de São Paulo 
e da Facesp (Federação das Associações Comerciais de 
São Paulo), entregou o Prêmio Exporta São Paulo para as 

mais ilustres empresas exportadoras de micro, pequeno e médio 
porte.

A iniciativa visa incentivar as empresas a expandirem suas 
vendas para o mercado internacional. Dentre as 25 empresas que 
foram reconhecidas com o prêmio está a Glaston, de Diadema, 
que desenvolve máquinas de processamento de vidro. 

"O BRASIL TEM PRODUTO BOM, SÓ A BUROCRACIA É 
QUE NÃO AJUDA"

entrevista

A Glaston foi a única empresa do ABC a receber o prêmio. Entre 
os critérios considerados na premiação figuram: crescimento 
absoluto das exportações; crescimento das exportações 
para países da Associação Latino-Americana de Integração, 
diversificação dos mercados de destino das exportações e 
incorporação de novos produtos ao portfólio de exportações.

Para o vice-presidente da Glaston, Moreno Magon, o 
empresariado brasileiro tem que acreditar mais no seu potencial 
de competitividade. "No nosso caso o câmbio ajudou e se a 
empresa já exporta, isso já ajuda muito mais", disse o executivo 
sobre o Prêmio Exporta São Paulo.

Moreno Magon diz que o empresariado brasileiro precisa 
acreditar mais

Ganhadores do prêmio Exporta São Paulo

Magon aponta a burocracia como um dos grandes entraves para 
o crescimento das exportações. Isso aliado a pouca experiência 
em exportar, causa temor no empresariado. "O brasileiro não 
acredita na competitividade que pode ter lá fora exportando 
bens de capitais. Falta experiência por razões históricas, pelo 
nacionalismo das empresas por muitos anos, mas o Brasil tem 
produto bom, só a burocracia é que não ajuda", conclui.

Fotos: Ariane de Freitas Ferreira
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Fotos: Ariane de Freitas Ferreira
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Estive no interior recentemente, em uma região  
com alto índice de casos de dengue

É INACREDITÁVEL, MAS AINDA TEM GENTE QUE NÃO 
TOMA CUIDADO COM O AEDES AEGYPTI

saude

No sítio onde me hospedei, notei vários recipientes 
que podiam reter água e favorecer a proliferação do 
mosquito da dengue. Havia ao relento vasos, caixas de 
plástico, vasilhas, objetos diversos. Bastava chover para 

esses recipientes encherem de água, criando as condições ideais 
para a fêmea do Aedes Aegypti  depositar seus ovos.

Em conversa com o caseiro do local, deixei claras minhas 
preocupações. Falei que a dengue matou 700 brasileiros em 2015 
e teve 700 mil casos registrados no País; expliquei que o Zika 
Vírus pode causar microcefalia nos bebês em formação, quando 
contraído por mulheres grávidas, além da Febre Chikungunha. 
Informei ao caseiro que, no Brasil, em 2015, cerca de 1800 
crianças nasceram com microcefalia. Mesmo assim, o rapaz me 
olhou, com um jeito divertido, e disse que não tinha problema. 
“Aqui não tem esse mosquito.”

“Tem”, respondi imediatamente. O mosquito está espalhado 
por todo o Estado de São Paulo e pelo Brasil afora, expliquei. Fui 
muito incisivo na resposta. Mesmo assim, não convenci o sujeito. 
Ele levou minhas advertências na brincadeira. Era algo que não 
o preocupava.

Esse desdém com saúde pública e cuidados sanitários tem 
história no Brasil. Em 1904, o governo enfrentou revolta popular 
ao tentar instituir a vacina obrigatória contra varíola. Populares 
derrubaram bondes, destruíram patrimônio público e obrigaram 
o comércio a fechar as portas. O médico Osvaldo Cruz tornou-
se vilão. Pouco tempo depois, quando a varíola foi erradicada 
do Rio de Janeiro, Osvaldo Cruz tornou-se símbolo de sanitarista 
brasileiro. Seu nome batizou prédios públicos, avenidas, estradas, 
numa justa homenagem.

Assim, é importante não baixar a guarda. Não dá para aceitar 
o fato de que, em pleno século 21, tenhamos 700 brasileiros 
mortos pela dengue e 1800 bebês com malformação relacionada 
ao zika. São crianças que podem ter comprometimento da visão, 
da audição, da cognição, malformações cardíacas e de membros. 
Males que impactam o sistema público de saúde e podem 
majorar o valor dos planos privados de saúde.

As pessoas que têm influência em sua comunidade devem 
arregaçar as mangas e ir a campo. É importante distribuir 
folhetos que expliquem como a dengue se propaga e como 
minimizar os riscos. Essa luta é diária, incansável e não tem data 
para terminar.

Ronaldo Buscarino é diretor executivo da Céltic – Gestão em 
Benefícios



29

ACE DIADEMA

 ACE REVISTA# 42



30 ACE REVISTA# 42

Denílson e EC Água Santa darão 
continuidade a série de jogos 
beneficentes

Com o apoio total da ACE Diadema e do Esporte Clube Água 
Santa, a edição deste ano do evento do Denílson Show 
promete ser ainda mais forte em arrecadação de alimentos. 
Em dezembro último, o jogo foi realizado no Campo do 

Piraporinha, reunindo centenas de pessoas que vieram ver o 
atleta da Seleção Brasileira e seu time jogar com o Amigos do 
Índio (ex-Corinthians). Na ocasião cada ingresso foi trocado por 
dois quilos de alimentos, doados para famílias carentes.

Denílson foi convidado em 2010 pela Turma do Campana City 
para participar de eventos no ABCD, já que o atleta foi criado no 
bairro Campanário, em Diadema, e não esconde suas raízes. O 
Campana City foi criado em 2000 pelos empresários Reginaldo 
Pereira, o "Tortinho", ex-integrante do grupo Exaltasamba, Ilde 

JOGO BENEFICENTE EM DIADEMA TEM APOIO DA ACE

Foto: Leandro Yabiku

SOCIAL

Vera Lucia Rocha, deu o pontapé inicial do jogo entre o Amigos do Denílson e Amigos do Índio

 Banqueteira Gil Gondim presenteia Cafú com seu livro

Ingryd, ex-jogador Indío e Vera Lucia Rocha

Equipe Sicredi, Vera Lucia Rocha e Denis Araújo



31

ACE DIADEMA

 ACE REVISTA# 42

CAPA

Apolinaryo, culinarista e proprietária do Sperata Gourmet e 
Eventos, e Jaílton "Negão". Denílson aceitou o convite, levando 
em conta a seriedade do projeto. 

O jogo de dezembro foi o quinto na cidade e agora integra o 
calendário oficial do município. Esta edição teve a presença dos 
vereadores além do apoio da ACE, representada por Vera Lúcia 
Rocha. 

O projeto Turma do Campana City tem objetivo de ocupar as 
crianças com a prática de esportes e lazer, afastando-os da má 
influência das ruas. Este ano, o projeto completa quinze anos e 
para comemorar fará o jogo no estádio do Inamar. Lucas Romão, 
gerente da Sicredi de Diadema foi um dos patrocinadores da 
última edição e relata que a instituição financeira sempre 
participa deste tipo de evento. "Ajudamos entidades também, 
como a Lutar Pelo Futuro e somos parceiros da ACE Diadema 
em diversas atividades, também participamos de eventos do 
Rotary", conta. Para ele já é natural na Sicredi a participação em 
eventos que estimulem o desenvolvimento econômico e social da 
cidade. "Como a Sicredi tem sistema cooperado distribuímos os 
lucros para os associados, gerando recursos, maior produtividade 
e com isso o que seria lucro é reinvestido na cidade".

Vera Lucia Rocha com os jogadores Denílson e Cafú
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ESTADO PARCELA DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

IMPOSTOS

A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (Sefaz) abriu nova oportunidade 
para os contribuintes paulistas quitarem ou parcelarem débitos com o benefício 
da redução no valor da multa e dos juros

Até 29 de fevereiro, o Programa Especial de Parcelamento 
(PEP) do ICMS e o Programa de Parcelamento de Débitos 
(PPD) estão reabertos para adesões.  No PEP do ICMS é 
possível regularizar débitos inscritos e não-inscritos em 

dívida ativa decorrentes de fatos geradores ocorridos até 31 de 
dezembro de 2014.

Para se inscrever, as empresas devem acessar o site www.
pepdoicms.sp.gov.br e efetuar o login no sistema com a mesma 
senha de acesso utilizada no Posto Fiscal Eletrônico (PFE). 
Em seguida, os contribuintes devem escolher os débitos que 
pretendem incluir no PEP (não é obrigatório selecionar todos os 
débitos).

O PPD permite a regularização de débitos inscritos em dívida 
ativa de IPVA, ITCMD, taxas de qualquer espécie e origem, taxa 
judiciária, multas administrativas de natureza não-tributária, 
multas contratuais e multas penais. Podem ser incluídas no 
programa dívidas decorrentes de fatos geradores ocorridos 
até 31 de dezembro de 2014. As adesões podem ser feitas pelo 
sitewww.ppd2015.sp.gov.br.

DESCONTO
No Programa Especial de Parcelamento, o contribuinte tem a 
opção de fazer o pagamento à vista, com redução de 60% 
do valor dos juros e de 75% do valor das multas punitiva e 
moratória. Pode ainda parcelar o débito, optando pelo tempo 
mínimo de 24 meses até 120 meses.

Já no Programa de Parcelamento de Débitos, o contribuinte 
também pode optar pelo pagamento à vista, com descontos 
que variam entre débitos tributário e não-tributário, e pelo 
parcelamento em até 24 meses.

Mais informações pode ser obtidas no site da Secretaria da 
Fazenda.



33

ACE DIADEMA

 ACE REVISTA# 42

CAPA

PALAVRA DO ASSOCIADO

" É muito bom saber que os parceiros da 
ACE já estão colhendo muitos frutos deste 

trabalho de MKT e divulgação, que só 
evidencia que o caminho está correto."

Reginaldo Strac 
Diretor

" Oferecer um serviço tão essencial para milhares de clientes 
requer também o estabelecimento de parcerias de primeiro 
nível. Uma delas é nossa parceria com a ACE. Através dela, 
não apenas ampliamos a oferta dos serviços especializados 

de odontologia para associados, como principalmente 
compartilhamos desafios e soluções conjuntas do setor de 

prestação de serviços num ambiente de grande cooperação."

Bruna Drago 
Diretora
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FESTA DE NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES
MOBILIZA FIÉIS EM SÃO BERNARDO E DIADEMA

cidade

Festa religiosa mais importante da 
cidade teve a participação da ACE 
Diadema 

A 
tradicional Festa de Nossa Senhora dos Navegantes 
aconteceu no último dia 31, reunindo fiéis de São 
Bernardo e Diadema numa grande mobilização de fé, 
com procissões e missas acontecendo nas duas cidades. 

Logo cedo, na Prainha do Riacho Grande, em São Bernardo a 
imagem da Santa percorreu o bairro pela água, em procissão 
náutica. 

A presidente da ACE, Vera Lucia Rocha participou ativamente 
da festa religiosa. "Em um evento de tradição como este não 
poderiamos deixar de prestigiar,  foi uma festa muito divertida. 
Além da importância histórica de Nossa Senhora dos Navegantes, 
para Diadema, o evento contou com belas atrações e alegrou os 
participantes", analisou Vera, que aproveitou para parabenizar 
pela organização. "Parabenizo a prefeitura e o Fundo de 
Solidariedade pelo evento".

O evento teve início em São Bernardo, com a concentração dos 
fieis na Balsa João Basso com a Colônia dos Pescadores, onde 
foi realizada a tradicional bênção das embarcações e a imagem 
da santa foi embarcada para seguir em procissão náutica. O 
prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho, esteve presente. Após 
a procissão náutica a imagem chegou ao largo da Prainha onde 
foi recebida com cânticos e orações  que iniciaram a procissão, 
à pé, pelo bairro até chegar a Paróquia São João Batista para 
celebração da Santa Missa.

Imagem de Nossa Senhora dos Navegantes em procissão náutica na represa Billings

Apresentação dos Violeiros de Diadema

Apresentação do " Meu malvado favorito"

Depois, em Diadema, a imagem chegou em procissão náutica 
e depois o andor da Santa foi conduzido até a igreja que leva 
seu nome, onde foram realizados diversos eventos durante todo 
o dia. A prefeitura montou uma grande estrutura no parque 
Ecológico do Eldorado, em frente à paróquia. Além de shows e 
barracas de alimentação, houve atendimento do PROCON e do 
Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda. O prefeito Lauro 
Michels, participou das comemorações. Na região do ABC, a 
devoção a Nossa Senhora dos Navegantes teve início em 1953, 
com a construção de uma capela para dar proteção a todos os 
frequentadores da Represa Billings. 

Foto: Raquel Toth/PMSBC

Foto: Ariane Freitas

Foto: Ariane Freitas
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NOVA DIRETORIA
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CPETR REALIZA 75 MIL ATENDIMENTOS EM UM ANO

Emprego

Serviço disponibiliza vagas de emprego, além de encaminhar e orientar 
moradores para terem sucesso no processo de seleção das empresas. 

Serviço disponibiliza vagas de emprego, além de 
encaminhar e orientar moradores para terem sucesso 
no processo de seleção das empresas. Começar o 
ano com a possibilidade de uma nova colocação no 

mercado de trabalho é o que oferece o Centro Público de 
Emprego, Trabalho e Renda (CPETR) de Diadema.

O serviço disponibiliza gratuitamente vagas de emprego 
e auxilia o morador a encontrar um posto de trabalho 
dentro do seu perfil. Só em 2015, foram oferecidas mais 
de 5.500 colocações nas áreas de indústria, comércio e 
serviços.

A procura pelo CPETR também é alta. Durante o ano 
passado, foram realizados aproximadamente 75 mil 
atendimentos no serviço.

SERVIÇO
O CPETR  funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30 e fica 
na rua Vitalina Caiafa Esquível, 101 – Centro. Tel.: 4053 3570.
OPORTUNIDADE
Embora janeiro seja um mês de recuo das vagas, a coordenadora 
do Centro, Cristiane Assis, afirma que é possível mudar de situação 
logo nos primeiros dias do ano. “Nós continuamos trabalhando 
para melhorar esse quadro. Os profissionais da captação estão 
fazendo contato com empresas em busca de novas vagas, para 
dar oportunidade aos munícipes de Diadema”, explica.

Os interessados devem comparecer ao CPETR, de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 16h30, munidos com carteira de trabalho, 
RG, CPF e número do PIS (caso possua). As inscrições também 
podem ser feitas pelo sitehttp://maisemprego.mte.gov.br/
portal.

Caro Associado, nos próximos dias você receberá nossa ligação para atualização de suas informações em nosso cadastro. 
Colabore e fique por dentro da série de benefícios que a ACE Diadema oferece para sua empresa!
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Associados e 

funcionários

ACE Diadema 

tem 50% de 

desconto na taxa 

administrativa.
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Trata-se do segundo Baile da Cidade, que reverte 
toda renda para o Fundo Social de Solidariedade do 
município. O evento foi realizado, no dia 27 de novembro 
último no Clube Okinawa, com organização da entidade 
empresarial e do órgão da prefeitura.

A festa teve a presença de autoridades, como o prefeito 
Lauro Michels e a primeira dama da cidade e presidente 
do Fundo Social de Solidariedade, Carol Rocha, a 
presidente da ACE Diadema, Vera Lucia Rocha. O jantar 
dançante contou com a animação da banda São Paulo 

Para comemorar o 
aniversário de  43 anos 
da ACE Diadema e os 
56 anos da cidade foi 

realizado um grandioso 
evento com jantar e 

muita música

Fotos: Leandro Yabiku

Carlos Deus Deu e Márcia Braghini 
da escola Monteiro Lobato

Cantor Ede Danna,  
fez cover do Elvis

BAILE DA CIDADE
EVENTO
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Show. Os convites foram vendidos antecipadamente e 
toda a venda arrecadada vai ampliar as ações do Fundo 
Social.

Segundo Carol Rocha eventos como esse tornam mais 
conhecido o Fundo Social, que mantém 15 cursos. 
Carol diz que é difícil mencionar quantas pessoas são 
beneficiadas com essas ações, mas ela conta que 
somente o Diademais Saúde, reuniu no ano passado 2,3 
mil pessoas no Parque do Paço com atividades físicas 
perto da natureza. "Eventos como o Baile da Cidade e 
outras iniciativas como as realizadas pelos empresários 
e o Rotary divulgam as ações do Fundo Social e ajudam 
a manter os cursos", destacou.

"É muito gratificante comemorar, em uma só data, 
o aniversário da entidade a qual represento e o da 
minha querida cidade. Contar com a presença de 
amigos, associados e parceiros, além de reverter toda 
a arrecadação ao Fundo, tornou a festa mais especial 
ainda. Enquanto presidente da ACE comemorarei esta 
data todos os anos, pois a história da nossa cidade, bem 
como da ACE, merecem ser comemoradas. Agradeço 
a presença de cada um", afirmou a presidente da ACE, 
Vera Lucia Rocha, que adiantou: "já estamos planejando 
nosso 3º Baile da Cidade, será mais uma festa incrivel".

Prefeito Lauro Michels, a presidente 
da ACE Diadema,  Vera Lucia Rocha 

e a primeira dama Carol Rocha

Apresentação das bailarinas da 
banda São Paulo Show
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Empresários celebram parcerias em reunião 

do Núcleo de Negócios.

E
m um minuto tudo pode mudar. Com esse pensamento 
é que começam os encontros de empresários do Núcleo 
de Negócios da ACE Diadema. O objetivo é aproximar os 
empresários para a realização de negócios. No último 

dia 26 foi realizado na sede da associação o terceiro encontro, 
sempre com a presença de aproximadamente 40 profissionais e 
representantes de empresas da cidade em busca de parcerias e 
negócios. 

"O associativismo é a melhor maneira de enfrentar a instabilidade 
econômica, uma possibilidade das pessoas se ampararem. 
Mesmo quando ninguém parece estar comprando, existe essa 
necessidade de manter relacionamentos com empresas de áreas 
diferentes", analisa o advogado Ricardo André Barros de Moraes, 
da advocacia Barros de Morais, que conduziu a reunião.

O Núcleo de Negócios teve início em novembro e já foram 
realizadas três reuniões as quais, segundo Moraes, muito 
produtivas. Nos encontros os empresários se apresentam, 
contam sobre o que fazem ou produzem e depois trocam 
cartões, distribuem material de divulgação e conversam. "Hoje 
mesmo saíram parcerias e negócios", destacou Moraes logo 
após o terceiro encontro do núcleo. "Cada um se apresenta a 
sua maneira, nada engessado, num minuto tudo pode mudar", 
concluiu o advogado.

EMPRESÁRIOS CELEBRAM PARCERIAS EM REUNIÃO DO 
NÚCLEO DE NEGÓCIOS 

GRUPO DE NEGOCIOS

Fotos:  Priscila Magalhães
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11    4044-1913
11 9 8342-3000

comercial@contass.com.br

SOLICITE UM ORÇAMENTO

Uma boa Assessoria em tempos de crise 

contass.com.br

Clínicas Advogados T.I. Lojistas Economia

Pró-atividade Comparativos
Ferramentas 

on-line

Acompanhamos  
faturamento VS.   

movimento 
Bancário 

Segurança 
Fiscal

O  e-Financeiro impactará sobre todos - ENTENDA!
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