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N
ova sede tem obras iniciadas. Nós  trabalhamos 
firme para buscar caminhos produtivos para os 
nossos associados e certamente teremos um 
grande avanço na construção da nova sede cujas 
obras começaram no dia 05 de abril de 2016. 

Além disso estamos sempre trazendo novas parcerias 
para aprimorar ainda mais trabalho. Estas ações têm 
como finalidade promover a marca e os serviços dos 
nossos associados, alavancar suas vendas e fidelizar  
seus clientes, proporcionando alternativas para que os 
negócios não parem nem sejam influenciados com as 
notícias, nem sempre otimistas, do mercado. 

A nova sede vai ter espaços mais adequados para 
o atendimento ao associado. As instalações vão 
proporcionar melhores condições de trabalho para os 
nossos colaboradores, o que refletirá diretamente no 
melhor atendimento, além disso teremos espaço para 
cursos, palestras e workshops. Esse é um objetivo no 
qual trabalhamos há dois anos para alcançar e,  que 
agora é realidade. 

Será com muita ansiedade que acompanharemos a 
construção do novo prédio, em paralelo continuamos 
trabalhando com afinco em busca de parcerias e 
registrando sucesso nas reuniões do ACE nos Bairros, 
do Núcleo de Contadores, do Núcleo de Negócios, 
realizamos palestras em conjunto com o Sebrae entre 
outras iniciativas e campanhas. E para completar este 
conjunto de bons negócios, em maio teremos o sorteio 
da nossa campanha de dia das mães e também uma 
excelente palestra com Alexandre Camilo, reserve já o 
seu convite. 

E é pensando no desenvolvimento da nossa economia 
que há dois anos venho trabalhando no projeto de 
E-commerce com a China, recentemente também 
realizamos encontros na ACE reunindo empresários 
que trabalham com exportação e importação. Desde 
o início do meu trabalho na presidência da associação 
que idealizo este projeto. Conheça mais sobre este 
projeto nesta edição. 

Nos dias 25, 26 e 27 de junho teremos a terceira edição 
da Feira D' Beleza. A feira acontecerá no Shopping 
Praça da Moça e, além deste grande parceiro, contamos 

PALAVRA DA PRESIDENTE

O VERBO "ACREDITAR" É O QUE NOS IMPULSIONA A 
CONTINUAR BUSCANDO AÇÕES PARA BENEFICIAR OS 
EMPRESÁRIOS

também com o apoio da Beauty Fair, CTI que fará 
toda estrutura tecnológica de navegação para nossos 
expositores e visitantes os quais agradeço muito. 
Estou muito feliz com o progresso da nossa caminhada, 
estamos a todo vapor. E ressalto que a ACE Diadema 
está de portas abertas para recebê-los com suas 
dúvidas, sugestões, apoio.

Tenha uma excelente leitura! 

Vera Lucia Rocha
Presidente da ACE DIADEMA 2016 -2018
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Uma das vozes que mais brilharam no 
último ano durante mais uma edição do 
reality show The Voice Brasil, Cris Silva, 
vai ser a madrinha da terceira edição da 
Feira D´Beleza que acontece em Diadema 
nos próximos dias 25, 26 e 27 de junho
 
O evento que é a única feira do gênero na região do 
ABC é promovido pela ACE (Associação Comercial e 
Empresarial) de Diadema e pela Prefeitura Municipal 
de Diadema com articulação da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho. No ano 
passado a feira teve 40 expositores e recebeu cerca 
de 6 mil visitantes.

A idealização da Feira D´Beleza surgiu do grupo 
de Beleza e Saúde da ACE Diadema, que reúne 
representantes de empresas dos segmentos 
envolvidos e que são muito numerosas na cidade. 
O grupo empresarial se reúne regularmente e destes 
encontros surgiram projetos, como o da Feira, além 
de parcerias. "Essa feira movimentou bastante o 
setor e a economia da cidade e vamos também 
manter as parcerias com a administração municipal 

Diva do The Voice Brasil 
será madrinha da Feira 
D´Beleza 2016

EVENTO

Foto: G1 /Divulgação
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para a realização de outros eventos", avaliou a 
presidente da ACE Diadema, Vera Lucia Rocha. 

Cris Silva se destacou em novembro ao participar 
do The Voice. Natural de Diadema, ela que sempre 
gostou de música, se inscreveu em 2013 em um 
festival na mesma cidade, e venceu com uma canção 
autoral.

No reality show global a cantora cantou em inglês e 
foi muito elogiada, por sua voz potente e afinação. 
Ela começou cantando no coral da igreja e depois 
até formou banda para apresentações em bares 
e casas de shows, além de cantar em eventos e 
casamentos.

A III Feira D´Beleza será realizada no Shopping 
Praça da Moça, um dos grandes centros de compras 
da região e que está entre os mais modernos. O 
público poderá encontrar durante a feira, além dos 
produtos apresentados pelos expositores, shows 
com os profissionais realizando cortes de cabelo e 
também apresentando técnicas de maquiagem.

O Shopping Praça da Moça fica na rua Manoel da 
Nóbrega, 712 - Centro de Diadema. A Feira D´Beleza 
receberá o público das 14 as 20hs. Mais informações 
4053-5407 ou feiradbeleza@acediadema.com.br e 
www.feiradbeleza.com.br.

Foto: Thaysa Wandeur Foto: G1 /Divulgação
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MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL TAMBÉM PODERÁ 
TER QUE DECLARAR IR COMO PESSOA FÍSICA

NUCLEO DE CONTADORES

Declaração Anual do Simples Nacional (DASN) do Mei (Microempreendedor 
Individual) não exclui automaticamente o contribuinte de declarar o Imposto 
de Renda de Pessoa Física

O que ocorre é que se o faturamento anual 
estiver acima do limite do Mei, que é R4 
60 mil anuais, e também se, com os bens 
pessoais, essa quantia for ultrapassada, 

o empreendedor terá que fazer, além da DASN, a 
declaração como pessoa física. 

Na prática o Mei declara à Receita só que num valor 
mínimo porque para se caracterizar como tal tem que 
ter faturamento de até R$ 60 mil anuais. O prazo para 
a entrega da DASN é 31 de maio e tudo pode ser feito 
pela internet no portal do Simples Nacional. 

Se tudo estiver certo e o faturamento em 2015 não 
tiver ultrapassado o valor máximo, o empreendedor 
para aí, mas se estiver acima, pelas notas fiscais 
ou se somando-se outras rendas como pessoa 
física os R$ 60 mil anuais forem ultrapassados, o 
microempreendedor individual terá que declarar IR. 
Ou seja, uma não exclui a outra.

Portanto não deixe os prazos se esgotarem para 
que não pagar multas. A Declaração do IR deve ser 
entregue até o dia 29 de abril. Se ainda tiver dúvidas 
consulte seu contador. 
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MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL FAZ SUBIR 
NÚMERO DE NOVAS EMPRESAS 

economia

O 
número de empresas criadas no Brasil bateu 
recorde no mês de janeiro, registrando alta 
de 10,4% em relação ao mesmo mês do ano 
passado, com o registro de mais de 166 mil 

novos cadastros de pessoa jurídica (CNPJ), maior 
patamar para o mês no acompanhamento iniciado há 
seis anos pela Serasa Experian. 

A maior quantidade de novas empresas foi criada 
na modalidade Microempreendedor Individual 
(137.301), esquema simplificado de formalização 
para quem estima um faturamento de no máximo R$ 
60 mil por ano. 

Segundo a Serasa, isso reflete o período de 
retração da economia, no qual as pessoas que 
perdem o emprego veem a abertura de um negócio 
como alternativa.  

O nascimento de Empresas Individuais (12.033) teve 
retração de 11,8% em janeiro, na comparação com 
o mesmo mês de 2015. A abertura de Sociedades 
Individuais (11.752) também apresentou recuo de 
8,9%. Empreendimentos de outra natureza (6.949) 
tiveram alta de 7,5%.

O setor de serviços foi o mais procurado, 
correspondendo a 62,6% dos novos empreendimentos, 
seguido pelo comércio (28,7%). A indústria respondeu 
por apenas 8,4% dos nascimentos de empresas em 
janeiro de 2016.

O Indicador Serasa Experian de Nascimento de 
Empresas é feito a partir do levantamento de novas 
empresas criadas nas juntas comerciais dos estados 
e da apuração de CNPJs consultados pela primeira 
vez nos cadastros da consultoria. (Agência Brasil)
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ALUNAS DO FUNDO SOCIAL CONQUISTAM
MERCADO DE TRABALHO 

TRABALHO

Formandas de manicure, pedicure, depilação e design de sobrancelha têm 
chances reais de empreender, atender em domicílio e aumentar a renda

A 
oportunidade para se especializar na área da beleza 
surgiu no início do ano e a manicure Erlane Domingos 
de Oliveira já colhe os frutos da profissionalização. Ela 
é uma das mais de 20 alunas que concluíram os cursos 

gratuitos da Escola de Beleza do Fundo Social de Solidariedade 
(FSS) de Diadema. A entrega dos certificados foi no último dia 
22, no Centro de Convivência Renovação Oficinas Paulo de Tarso 
(CECOR), onde as aulas foram ministradas.

“Trabalhava na área, mas tinha vontade de aprofundar meus 
conhecimentos e ter um certificado profissional. Hoje, trabalho 
em casa e atendo clientes em domicílio. Em breve, pretendo 
abrir um salão”, afirma a formanda de Manicure e Pedicure, que 
aperfeiçoou a técnica de unhas decoradas.

A vontade de empreender também faz parte dos planos de 
Natasha da Conceição Oliveira, aluna de Depilação e Design de 
Sobrancelha. “Aprendi muito, principalmente novas técnicas. 
Continuo trabalhando em um salão e atendendo em casa. 
Aumentou minha renda e já consegui comprar uma cadeira para 
atendimento em design de sobrancelhas”, conta.

Para a professora de manicure Bruna da Silva Araujo, esta 
é uma realidade para a maioria das alunas, que já concluem 
o curso trabalhando, seja como autônoma ou com carteira 
assinada. “É gratificante, elas são muito empenhadas. Ensinei 
o que sabia e também aprendi com cada uma delas”, elogiou. 
Durante a cerimônia de entrega do certificado, a primeira-dama 
e presidente do Fundo Social, Caroline Rocha, desejou sucesso às 

alunas e falou sobre as ações que o FSS desenvolve. “Esta é uma 
contribuição do Fundo Social, que possibilita a oportunidade de 
formação rápida e simples para ter conhecimento profissional e, 
consequentemente, retorno financeiro. O Fundo ainda promove 
cursos nas áreas de moda, construção civil, padaria artesanal, 
meditação, entre outros, além do Projeto Diademais Saúde, 
que oferece terapias complementares gratuitamente para a 
população”, afirmou.

O curso é voltado para moradores de Diadema com mais de 18 
anos e não é exigida escolaridade mínima. A capacitação totaliza 
80 horas/aula com encontros teóricos e atividades práticas. Os 
participantes recebem apostilas, camisetas e todo o material 
utilizado em sala de aula. As próximas turmas estão previstas 
para iniciar ainda no primeiro semestre deste ano. Informações 
podem ser obtidas pelo telefone ou no próprio local.

POPULAÇÃO BENEFICIADA
Desde maio de 2014, o Fundo Social já formou aproximadamente 
mil pessoas em mais de 10 cursos profissionalizantes de curta 
duração. As capacitações são fruto de convênio com o Fundo 
Social de Solidariedade do Estado de São Paulo (FUSSESP).

SERVIÇO
- Fundo Social de Solidariedade (FSS) de Diadema. Paço 
Municipal. Rua Almirante Barroso, 111 – Vila Santa Dirce. Tel.: (11) 
4057 7788.
- Unidade Centro de Convivência Renovação Oficinas Paulo de 
Tarso (CECOR). Rua Santa Efigênia, 79 – Jardim Santa Rita.

Foto:  Mauro Pedroso
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ITAÚ-UNICEF HOMENAGEIA 
ESCOLA DE DIADEMA

social

Premiação é resultado das ações do Programa Cidade na Escola

A 
escola Sagrado Coração de Jesus está em festa e 
renovada”, comemorou a diretora, Adriana da Silva 
Monteiro, após a apresentação do Workshow (show 
com efeitos especiais), do Grupo Matéria Rima, na 

manhã do último dia 23.

A escola recebeu a visita das coordenadoras do Prêmio Itaú-
Unicef, Camila Feldberg e Nazira Arbache, para a entrega de uma 
placa comemorativa pela premiação em 2015. “Que o prêmio 
contribua para potencializar o desenvolvimento das atividades e 
continuarmos a ver este brilho nos olhos das crianças. Parabéns” 
comentou a coordenadora do prêmio, Camila Feldberg, 
representando a Fundação Itaú Social. 

A coordenadora técnica do Centro de Estudos Pesquisas, 
Educação, Cultura e Ação Comunitária, (Cenpec), Nazira Arbache, 
ressaltou a importância da família no acompanhamento da 
vida escolar. “Fico feliz em ver os pais aqui hoje. Vamos manter 
este projeto mais ativo do que nunca. A criançada é o nosso 

principal ponto de atenção e queremos garantir a educação 
integral”, afirmou.

O grupo Matéria Rima, que conta com 23 arte educadores, 
conquistou em 2015 a etapa regional e nacional do Prêmio 
Itaú-Unicef 2015, categoria microporte como experiência bem 
sucedida em Educação Integral.

O prêmio, de R$ 250 mil, foi dividido igualmente entre a 
instituição e a Escola Sagrado Coração de Jesus. Eles concorreram 
com mais de 1.900 outros projetos do Brasil. Só na etapa 
regional de São Paulo, foram inscritos 225 projetos nas quatro 
categorias (micro, pequeno, médio e grande porte), dos quais 19 
(incluindo o Matéria Rima) chegaram às semifinais. As melhorias 
já podem ser observadas na escola, o prédio foi inteiro pintado 
e agora o grupo Matéria Rima tem uma sala especial que foi 
reformada para o desenvolvimento das oficinas. Com o valor do 
prêmio também foi comprado mobiliário e matérias didáticos.  
(Redação PMD)

Foto:  Ricardo Cassin
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INVESTE SP LEVA EMPRESAS A 
COLÔMBIA E PERÚ

ECONOMIA

O presidente da Investe São Paulo, Juan Quirós organiza a missão empresarial

F
oram encerradas no dia 31 de março as inscrições para 
empresas e startups paulistas participarem, através do 
programa Investe São Paulo, para participar de uma missão 
empresarial para as cidades de Bogotá, na Colômbia, e 

Lima, no Peru, que será realizada de 13 a 17 de junho de 2016.

A programação envolve, em cada cidade, um dia de rodadas de 
negócios com potenciais compradores organizados pela Investe 
São Paulo e um dia de visitas técnicas e de relacionamento com 
empresas já contatadas no dia anterior: 13 e 14 de junho em 
Bogotá e 16 e 17 em Lima.

"Essa é a primeira de uma série de missões que vamos fazer para 
levar produtos e serviços paulistas para o mundo. Vamos ajudar 
empresas que têm potencial de internacionalização a iniciarem 
e aperfeiçoarem esse processo", explica o presidente da Investe 
São Paulo, Juan Quirós. 

A equipe da Investe São Paulo será responsável pela identificação 
de contatos, por organizar as rodadas de negócios e pelos 
deslocamentos para visitas em ambas as cidades. Assim, os 
participantes vão arcar apenas com passagem, hospedagem, 

Foto:  Francisco Rosa ISP

alimentação e outros gastos pontuais da viagem.

"Daremos prioridade para as empresas pequenas e médias 
cujo escopo de produto esteja mais adequado aos mercados 
colombiano e peruano", avalia Quirós. Essa é a primeira iniciativa 
do gênero realizada pelo Governo do Estado.

A missão é realizada por meio de convênio com a Agência 
Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex-
Brasil, dentro do Programa Paulista de Apoio às Exportações, o 
SP Export.

No dia 5 de maio, a agência realiza também, em sua sede, uma 
reunião de trabalho não só com os participantes da missão, 
mas quaisquer outros empresários que tenham a intenção de 
aprender mais sobre o mercado latino-americano, o processo 
de internacionalização e como ser bem sucedido no comércio 
internacional.

As inscrições para o evento de maio serão abertas em breve, 
com vagas limitadas. A ideia é trazer informações estratégicas e 
capacitação gratuita sobre exportação.
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FEIRA DO EMPREENDEDOR TRAZ INFORMAÇÃO E 
INOVAÇÃO, ALÉM DE PROPORCIONAR VISIBILIDADE 

EMPREENDER

Feira foi realizada no Parque do Anhembi e reuniu 130 mil pessoas

A 
ACE Diadema participou e também levou empresários 
de Diadema para participarem da Feira do 
Empreendedor, evento anual realizado pelo Sebrae 
(Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) de 

São Paulo, que aconteceu em março no Parque do Anhembi, 
na Capital. A edição deste ano foi um grandioso sucesso, 
superando todas as expectativas de negócios, de empresas e 
de público presente. 

As empresas que participaram com estandes na feira tiveram 
a oportunidade de mostrar seus produtos ou serviços a um 
público de 130 mil pessoas que circulou pelo local nos quatro 
dias de evento, 28% a mais do que os 104 mil da edição anterior, 
fixando-se como o maior público registrado na feira entre suas 
cinco edições. A oportunidade de negócios não apenas rondou os 
corredores da Feira do Empreendedor, foi a tônica das conversas 
entre os empresários, que fecharam negócios que somados 
chegaram a R$ 15 milhões, chegando perto do dobro dos R$ 8 
milhões previstos. 

O clima positivo de oportunidades e negócios nem de longe 
lembrou o das notícias de economia, muitas vezes pessimistas, 
neste período de instabilidade econômica. Foi o que notou a 
analista comercial de Diadema, Adriana Reis, que representou 
a Strac Refrigeração. "A Feira do Empreendedor foi muito boa, 
gostei bastante, principalmente da parte das palestras, que me 
trouxe nova visão sobre determinados assuntos comerciais e 
administrativos, os quais já estamos estudando para implantar 
na nossa empresa. A feira estava não somente cheia de empresas, 
mas farta de informação, por isso eu gostei muito", avaliou. 

Empreender

A tônica nos corredores do Anhembi, onde ocorreu a Feira, foi 
fazer da empresa própria a saída para a crise econômica. Com 
a taxa de desemprego em alta, consequência da recessão, 
empreender passou a ser a solução para se obter renda. Na Feira, 
83,43% dos presentes eram pessoas físicas e 16,57%, jurídicas, ou 
seja, um contingente significativo de interessados em se iniciar 
como empresários. Na edição de 2015, quando o desemprego 
estava em patamar mais baixo, 73,96% eram pessoas físicas e 
26,04% jurídicas.

“A presença do grande público na Feira é a prova da confiança 
e esperança em si mesmo e no Brasil. As micro e pequenas 
empresas são muito importantes para o País, não só no momento 
de crise, mas em qualquer momento”, afirmou o presidente do 
Sebrae-SP, Paulo Skaf. 

Foto:  Divulgação

Presidente Vera Lucia e associados
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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 
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EMPRESÁRIOS ENCONTRAM NO NÚCLEO DE NEGÓCIOS 
IMPORTANTE CANAL PARA A REALIZAÇÃO DE PARCERIAS 

NUCLEOS DE NEGOCIOS

Reuniões acontecem todos os meses no auditório da ACE com a coordenação 
de Ricardo André Barros de Moraes

Empresa do ramo de educação fazendo parceria com lava 
rápido, outra parceria de escola com pizzaria, é assim 
que funcionam as reuniões do Núcleo de Negócios da ACE 
Diadema; esses encontros proporcionam que empresas de 

setores muito diferentes, que aparentemente não teriam como 
ou porque se comunicar, estabeleçam relações comerciais, não 
apenas se conhecendo, mas fazendo parcerias de sucesso. 

Nas reuniões os empresários e representantes das empresas 
apresentam seus produtos ou serviços e trocam experiências, 
conversam sobre parcerias, gerando oportunidades.

É como explica o advogado Ricardo André Barros de Moraes, que 
conduz as reuniões; “mesmo quando ninguém está comprando, 
existe a necessidade de manter relacionamentos com empresas 
de áreas diferentes”. 

E é exatamente o que fez a TGD Idiomas, do empreendedor Ed 
Carlos Leal, que está aguardando a formalização de parceria 
entre a escola, uma pizzaria e um lava rápido. “Tive retorno nas 
reuniões, ainda é cedo para dizer, mas minha posição sobre o 
núcleo é que ele é fantástico, muito bacana. Estamos fazendo 

contato com todo mundo do grupo e buscando parcerias, 
principalmente para nós que estamos iniciando no ramo do 
empreendedorismo é muito bom”, relata o proprietário e diretor 
da escola.

Da mesma forma a gerente da Biroutec, Cleide Batista da Silva, 
elogiou muito o trabalho realizado pelo Núcleo de Negócios 
da ACE Diadema. “São muito legais os encontros, trocamos 
informações e o resultado é muito rápido”, analisa. Cleide fechou, 
através do grupo, parceria com uma em]presa de consultórios 
dentários. 

Neylor Azevedo, que representou a equipe comercial da Schimitd 
Segurança na reunião de março, é dos mais animados com o 
trabalho. “Gosto muito de iniciativas como esta de network, isso 
aproxima os empresários”. Com as reuniões a empresa já está 
aguardando a formalização de parcerias com outras três. “São 
empresas que trabalham em condomínios, que também são 
nosso foco”, detalhou Azevedo.

Fique atento às reuniões do Núcleo de Negócios. As datas são 
divulgadas no www.acediadema.com.br 
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Temos o carro 
ideal para você.
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MATRIZ - SãO PAULO
Rua Paulo Figueiredo nº 111 - Vila Mariana 
Fone: (11) 5573-2989
Email: contato@zuquimmaster.com.br 

MATRIZ - E.U.A 
Fone: +1 407 2574354
Email: america@zuquimmaster.com.br 

www.zuquimmaster.com.br
VEJA LINHA COMPLETA EM:

anos de
confiança
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Campanha da ACE Diadema vai distribuir 64 prêmios
para consumidoras, vendedores e até o comerciante
vai ser premiado 

A
segunda data comemorativa mais importante 
do ano, o Dia das Mães, está chegando, será 
no próximo dia 8 de  maio, e a ACE Diadema 
está realizando uma grande campanha com 

prêmios valiosos, que vão agradar clientes, vendedores 
e empresários. Trata-se da “Campanha Minha Mãe é 
Totalmente Demais – Sua Mãe Merece um Presente 
Especial” na qual serão sorteadas joias, Dias de Beleza 
em salões especializados, massagens, aulas de dança 
e treinamento empresarial para o comerciante. 

A promoção será feita através de cupons devidamente 
preenchidos e depositados nas urnas que estarão nos 
estabelecimentos participantes. O consumidor terá 
direito a um cupom a cada R$ 50 em compras, sendo 
que os tíquetes poderão ser somados.

"Esta campanha, como as outras, está maravilhosa, 
serão 30 mães premiadas. Para realizar uma ação 
promocional tão grandiosa e abrangente como essa 
contamos com grandes parceiros como a Perfil 
Cabeleireiros, Studio G, Alexandria Estética, Parceiros 
da Dança e IHP (Instituto de Humanização Pessoal), 
que nos doaram prêmios como Dia de Beleza, 
massagens, aulas de dança e sessão de coaching”, 
explicou a presidente da ACE Diadema, Vera Lucia 
Rocha. “Para esta campanha, além dos prêmios para 
os consumidores, também vamos premiar o lojista 
do 1º lugar sorteado e todos os vendedores dos 30 
cupons sorteados.

Trata-se de uma campanha em que todos ganham 
e, em contrapartida, nós da ACE ganhamos o sorriso 
no rosto de cada ganhador", detalha. O lojista cujo 
consumidor for sorteado em primeiro lugar vai ganhar 

ACE VAI SORTEAR BELEZA NA CAMPANHA
DO DIA DAS MÃES

Dia das Maes

quatro sessões de consultoria e coaching 
(treinamento empresarial). As donas dos 
três primeiros cupons sorteados vão 
ganhar cada uma um brinco de ouro de 18 
quilates com pérolas, mais tratamentos de 
cabelo, corporais e faciais. No total 

serão sorteados 30 cupons, com 
prêmios entre joias e tratamentos 
de beleza. Todos os vendedores 
mencionados nos cupons sorteados 
vão ganhar aulas de dança.   

A campanha acontece até o dia 11 
de maio às 9hs. Às 15h30 o sorteio 
será realizado na sede da ACE, no 
Centro de Diadema. 

˜
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Reunião mensal de diretoria

Governadora do Rotary Clube visita ACE 
Diadema

Palestra do Sebrae "Empresa organizada tem melhor desempenho", 
ministrada por Fábio Costa

Reunião RA2 e comitiva Brasil China

Reunião de parceria com Deise Schulz da 
 Caixa Econômica Federal

Reunião com Carol Grana, Secretaria de  
Comunicação/ Prefeitura de Diadema

Encontro da RA2 com Deputados



23

ACE DIADEMA

 ACE REVISTA# 43

CAPA

Caminhada - Dia Internacional da Mulher

Vinicius Palacio- FACESP, visita ACE Diadema para 
reunião de parceria

Encontro de representantes de entidades  
na Santa Casa de Diadema

Palestra do Sebrae "Empresa organizada tem melhor desempenho", 
ministrada por Fábio Costa

Palestra: Empresa Organizada tem melhor desempenho 

 com Fabio Costa do SEBRAE SP

Feira D' Beleza 2016, conta com apoio de representantes 
da Beauty Fair, Shopping Praça da Moça e CTI

Presidente da ACE Diadema Vera Lucia, entrega 
cheque de arrecadação do Baile da Cidade 2015 a Carol 
Rocha- Presidente do Fundo Social de Solidariedade de 

Diadema
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Pouca gente sabe, mas seguro de vida é um produto antigo

A
ntes de Cristo, quando as caravanas 
atravessavam as areias do Oriente Médio, 
os comerciantes de camelos garantiam a 
sobrevivência do negócio se comprometendo 

a restituir o valor pago pelos animais em caso de morte 
do camelo, durante a viagem. 

Mais tarde, quando os mares passaram a ser o principal 
meio de trocas comerciais, o seguro passou a ser 
utilizado pelas companhias de navegação, garantindo 
a construção de um navio, caso houvesse naufrágio. 

Com o tempo, o seguro de vida mudou. Ganhou 
atrativos. Tornou-se item indispensável para 
aqueles que querem garantir a sobrevivência de 
seus negócios, no caso de um sinistro. Em casa, 
o seguro também é bem-vindo. Custa geralmente 
cerca de 1% (um por cento) do valor do imóvel e 

SEGURO DE VIDA NA CESTA DE BENEFÍCIOS 
DO RH É ATRATIVO PARA RETER TALENTOS

Prevencao

preserva o patrimônio, que às vezes foi acumulado 
por dezenas de anos.

No Brasil, a cultura vem mudando. Se antes o brasileiro 
nem se lembrava em fazer seguro de vida; hoje, não 
é mais assim. O seguro de vida é um componente 
indissociável daquele profissional ou do pai de família 
responsável que deseja garantir o futuro dos seus.

No interior das empresas, o seguro de vida é um 
benefício que faz parte da cesta de benefícios, 
oferecida pelos Departamentos de Recursos Humanos 
para reter talentos.

Por falar em cesta de benefícios, estive recentemente 
com um amigo que passou pela desagradável experiência 
de perder um ente querido. Quem já passou por isso 
sabe que essa é a pior hora para conseguir manter a 

˜
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Vida em 
Grupo

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

INFORME-SE!

Pensando em fazer seguro de vida? 
O nome já diz tudo: 

SEGURO DE VIDA

Tudo isso por um custo mensal 
individual de apenas

R$ 3,97*
* por colaborador

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
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ESPECIAIS 

SOMENTE PARA 

ASSOCIADOS 

Po
rt

o 
Se

gu
ro

 O
do

nt
ol

óg
ic

o
A

N
S

 N
º 

00
05

8

cabeça no lugar e organizar aquele redemoinho que se 
segue à morte de um parente. Faleceu a mãe dele e 
meu amigo não tinha cabeça para nada. Não conseguia 
pensar nas providências essenciais que se seguem a 
um falecimento, que são a obtenção do atestado de 
óbito, remoção do corpo, conseguir um velório e local 
para o corpo ser enterrado. 

Felizmente, meu amigo tinha Assistência Funeral. 
Naquele desespero, a mulher dele lembrou-se de um 
imã grudado na geladeira, com o telefone do seguro.

Ele ligou e uma hora depois havia um representante 
da Assistência Funeral no hospital, tratando dos 
documentos necessários para o traslado do corpo. 
Em seguida, esse representante da seguradora 

foi ao cemitério e organizou tudo, sem que o meu 
amigo precisasse se preocupar com nada, além de 
sentir o pesar da dor do falecimento. 

Os momentos difíceis vão ocorrer em nossas vidas 
e eles ficarão mais fáceis de ser contornados se 
estivermos bem preparados para enfrentá-los.

Associados Ace Diadema tem um pacote de serviços 
completo para você, sua família e empresa, inclusive 
Seguro de Vida com coberturas excepcionais. 
Saiba mais: 11 4509 1729 - comercial@celticsvp.
com.br.

Ronaldo Buscarino é diretor executivo da 
Céltic – Gestão em Benefícios.
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Bombeamento das águas do Rio Pinheiros para a Billings é o principal fator 
poluidor da represa

Neste mês de março comemoramos duas datas 
importantíssimas relacionadas à água e ao 
meio ambiente. A Represa Billings completou 
91 anos no dia 27 e também comemoramos o 

Dia da Água, no dia 22. Essas duas importantes datas 
e também a crise hídrica que nos abateu há quase dois 
anos, nos fazem refletir ainda mais sobre a importância  
deste manancial para as nossas vidas já que é dele que 
sai a água que é consumida na maioria da região do 
ABCD e de parte da Capital.

Mas a Billings não nasceu para integrar o sistema de 
abastecimento de água da região Metropolitana, e sim 
para movimentar as turbinas da usina hidrelétrica de Henry 
Borden, em Cubatão.  Mas ao longo do tempo provou 
ser um dos mais importantes reservatórios do estado. 
O espelho d'água da Billings tem aproximadamente 100 
Km² e sua bacia hidrográfica estende-se por mais de 
582 km², nos municípios de Ribeirão Pires, Diadema, 
Rio Grande da Serra, São Bernardo do Campo, Santo 
André e São Paulo. 

Atualmente, é responsável pelo abastecimento de 1,6 
milhão de pessoas em Diadema, São Bernardo e parte 
de Santo André. A captação da água para tratamento é 
feita no braço Rio Grande e são produzidos 4,8 mil litros 
de água potável por segundo. Desde o ano passado 
parte da água da represa também abastece o sistema 
Alto Tietê, numa obra feita às pressas pelo Estado como 
alternativa à crise hídrica.

Para o advogado e ambientalista Virgílio Alcides Farias, 
presidente do MDV (Movimento em Defesa da Vida), que 
há quase três décadas luta para defender o manancial, 
a falta de cumprimento das leis relacionadas ao meio 
ambiente e da própria Lei Específica da Billings, é que 
colaboram para que a situação da represa, quanto ao 
assoreamento e à poluição, se agrave a cada dia. A 
expansão irregular gerando esgotos clandestinos e o fim 
das nascentes que abastecem a represa, questões antes 
apontadas como fator principal da queda da qualidade da 
água, agora estão em segundo plano, segundo Farias. 

AOS 91 ANOS BILLINGS TENTA RESISTIR À 
EXPANSÃO URBANA E AO DESPEJO DE ESGOTOS

cidade

“Hoje a maior contribuição para a poluição da represa 
é o bombeamento das águas do Rio Pinheiros para a 
Billings quando há enchentes em São Paulo. O governo 
do Estado precisa reconhecer o que está previsto na 
Lei Específica da Billings, que seu uso prioritário é para 
abastecimento e, portanto, não pode ser lançado esgoto”, 
continua. 

Ainda de acordo com Farias, nem estado nem municípios 
têm feito o que deveriam para proteger a Billings. “A lei da 
Billings é de 2009 e ela prevê a formação de um grupo de 
fiscalização integrada, mas até hoje ele não foi formado, 
porque se fiscalizarem vão aborrecer os eleitores. Os 
planos municiais de saneamento também foram adiados 
porque as prefeituras não cumprem”. 

O presidente do MDV, que é morador de Eldorado e 
vizinho da represa, tem um sonho: “Quero vê-la ser o que 
ela realmente é, um reservatório para o abastecimento 
da Grande São Paulo, eu estou reproduzindo a fala de 
Fernando Vitor, que disse isso em 1969. E estamos ainda 
lutando por ela, 47 anos depois”, finaliza. 

Obra da interligação dos sistemas Rio Grande e Alto Tietê 
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Obra da interligação dos sistemas Rio Grande e Alto Tietê 
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O QUE EU QUERO, APESAR DO MOMENTO? 

informe publicitario

Normalmente, a vida traz mudanças 
bruscas que nos tiram da situação de 
comodismo

S Específico (Specific): claro, detalhado e não 
deixar dúvidas

M Mensurável (Measurable): definido de forma 
a ser medido e analisado

A Atingível (Attainable): possível de ser 
atingido, deve ser factível

R Realista (Realistic): desafiador, mas 
realizável no tempo proposto

T Temporizável (Time-bound): definido em 
termos de duração

Note que, seguindo esses 5 passos, você fará o que realmente 
importa, sem desperdício de tempo e energia. Por exemplo: 
quando eu digo que o meu objetivo é aumentar as vendas, 
possivelmente isso não acontecerá, porque é um objetivo aberto. 
Porém, quando eu digo que o meu objetivo é vender determinada 
quantidade do produto X, (dou todas as características do meu 
produto), em que circunstâncias, para quem, de que forma, em 
quanto tempo, como eu vou fazer, para quem, com quem, etc., eu 
forneço detalhes de todos os elementos capazes de garantirem 
o meu sucesso. 

Empregue, portanto, a técnica SMART para todos os seus 
objetivos. Para melhor aplicá-la, lembre-se de registrar suas 
metas em forma de palavras. Não confie apenas na sua 
memória: escreva, leia, releia, analise e faça as alterações 
que precisar.  Tenha Foco; direcione suas energias para as 
soluções, para o futuro e para o positivo.  Esperamos que este 
breve artigo possa ajudar a definir e, sobretudo, realizar os 
seus projetos. Sucesso!

N
ormalmente, a vida traz mudanças bruscas que nos 
tiram da situação de comodismo. Essas alterações, 
que chamamos de “crises”, nos fazem sentir medo 
e passamos por momentos de paralisação. Porém, 

a crise representa uma grande oportunidade de sairmos do 
comodismo, de repensarmos a nossa conduta e, principalmente, 
de trabalharmos de forma diferente para alcançar o que 
desejamos. 

Nesses momentos, há perguntas que devemos nos fazer: 
- Sabemos o que queremos? 

- O que não está bom? 
- O que queremos modificar? 
- Aonde queremos chegar? 

Essas perguntas são de extrema importância por nos fazerem 
pensar e por nos auxiliarem a sair do ponto de acomodação em 
que nos encontrávamos.  

É fundamental que estejamos abertos a viver novas experiências 
e a sonhar. Tudo o que existe no plano físico surgiu primeiro na 
mente de alguém de uma forma rudimentar e, aos poucos e com 
o auxílio de muitos, foi se aperfeiçoando. Deixe, então, livre a sua 
imaginação para que possa suprir suas próprias necessidades e 
ainda contribuir com quem está ao seu redor.
 
Tenha, portanto, um objetivo! Mas não basta apenas ter uma 
meta, é necessário concretizá-la. Para isso, sugerimos que você 
use a sigla “SMART”. Além de significar “esperto” em inglês, 
essas letras representam uma metodologia que o auxiliará a 
alcançar o que deseja. O seu objetivo deve ser: 

 IHP INSTITUTO DE HUMANIZAÇÃO PESSOAL 
Tel. 11.2758-4248 - e-mail: instituto.ihp@gmail.com

Maria Cristina Zapparolli  e Maria Lucia Petreca
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Rua Felipe Camarão, 108 Centro - Diadema - SP
Telefones: 4055-5055 / 4057-2436 / 99822-5391

/perl-cabeleireiros

Realce sua beleza. Anal, você merece!

@perl.cabeleireiros

www.espacoperl.com.br

 Cortes, Coloração e Tratamentos Capilares 
 Penteados e Maquiagem
 Micropigmentação de Sobrancelhas
 Depilação Feminina e Masculina
 Estética Facial e Corporal
 Manicure e Pedicure
 Podologia
 Barbearia
 Espaço para Dia das Noivas
 Formandas e Debutantes
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CHINA LANÇA PLATAFORMA E-COMMERCE PARA FAZER 
NEGÓCIOS COM CIDADES DA REGIÃO DO ABCD

INTERNACIONAL

Comitiva composta por representantes governamentais das províncias 
chinesas de Zhu Hai e Shanig Tonh esteve em Diadema 

No último dia 4 uma comitiva composta de representantes 
governamentais das províncias chinesas de Zhu Hai e 
Shanig Tonh,  esteve em Diadema para uma conversa 
com empresários da cidade com o objetivo de firmar 

parcerias e acordos de importação e exportação. A iniciativa está 
baseada em uma plataforma de negócios que terá um escritório 
central na China e outro no Brasil (região do ABCD) e funcionará 
a exemplo da plataforma de Vitória (ES), onde a expectativa de 
negócios chega a US$ 2 bilhões anuais. O projeto foi desenvolvido 
pela ACE (Associação Comercial e Empresarial) de Diadema e 
teve início há dois anos com uma missão empresarial à China, da 
qual da presidente Vera Lucia Rocha participou.

Segundo o deputado representante das duas províncias, Zhu 
Chuanin, a plataforma é diferente do que já existe em termos 
de relações comerciais entre os dois países. “Existe muita falta 
de informação dos empresários brasileiros sobre a China, por 
isso viemos para ouvir o que eles querem saber para aumentar 
a qualidade do atendimento da plataforma. Vamos ouvir as 
necessidades dos empresários e levar estas dúvidas para a 
China. A diferença será a qualidade e rapidez”, destacou durante 
conversa para um grupo de 30 empresários de Diadema reunidos 
na ACE. 

“São muitas dificuldades de informação, culturais e também de 
linguagem, por isso vamos montar um ponto de atendimento aos 
empresários no Brasil com apoio do governo chinês, tendo Vitoria 
(ES) e o ABCD como modelos”, pontuou Chuanin. O interesse dos 
empresários chineses é por relações comerciais em todo o país, 
mas nesta fase inicial foram escolhidas duas províncias chinesas 
e duas regiões de grande potencial de desenvolvimento no Brasil, 
Vitória e o ABCD. Na capital Capixaba a plataforma está um pouco 

mais avançada, mas a expectativa em relação à região paulista 
é igualmente positiva. O site www.br2cn.com, que é a base da 
plataforma de negócios, já está no ar. Segundo Natan Israel, diretor 
operacional da plataforma no Brasil, faltam alguns detalhes para 
que todo o potencial da plataforma esteja em funcionamento. 
“Faltam ainda alguns textos em português, mas já é possível 
acessar e ter uma noção de como funciona”. O portal estará em 
pleno funcionamento em abril, segundo o deputado chinês. 

Chuanin acrescenta que assim que o empresário de cadastrar ele 
poderá mostrar seus produtos para empresários chineses. Tradutores 
estarão disponíveis 24 horas por dia para que o atendimento seja 
imediato. Ele também conta que a China tem interesse em todo 
tipo de produto brasileiro, mas revelou que há interesse especial no 
ramo alimentício. A presidente da ACE Diadema, Vera Lucia Rocha, 
disse que o momento é de comemoração pelo trabalho iniciado há 
dois anos e que começa a se materializar. Ela conta que a região do 
ABCD tem um número grande de empresas alimentícias, a maioria 
de pequeno porte. “Aí entra o Sebrae (Serviço de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas) que está disposto a ajudar estes empresários 
e capacitá-los para importar e exportar”. 

Vera também relatou o sucesso da aproximação com outros países, 
como a Jordânia, de onde vieram alguns produtos apresentados na 
última Feira D´Beleza. “A ACE Diadema juntamente com as cidades 
do ABCD já teve encontro com empresários portugueses, com os 
quais também queremos fazer negócios”. Arthur Eugênio Furtado 
Achoa, gerente do Sebrae no ABC, disse que a iniciativa da ACE foi 
muito boa e explicou que para importar e exportar, os empresários 
precisam de treinamento, por isso o investimento destas empresas 
no comércio exterior ainda é tímido. “Por isso há um grande caminho 
a seguir, com uma oportunidade de negócios maior ainda”
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GRUPO PROSEG COMEMORA 
JUBILEU DE PRATA

informe publicitario

Fundado em Diadema no ano de 
1.991, pelo engenheiro João Messias 
Mendes

O 
Grupo PROSEG assessora as empresas para que tenham 
um ambiente de trabalho saudável, a custos reduzidos 
e com administração eficiente na área de Segurança 
do Trabalho e Meio Ambiente; evitando sinistros e 

prejuízos. Mantendo-se sempre atualizada, a empresa orgulha-
se pelo alto nível de fidelização alcançado: o tempo médio de 
relacionamento com cada cliente é de 18 anos. Com unidades 
em Diadema, Barueri (Tamboré) e Santo André, o Grupo PROSEG 
atua em Assessoria, Auditoria em Segurança, Análises Químicas, 
Higiene Ocupacional, Medicina do Trabalho, SIPATs, Perícias em 
Periculosidade e Insalubridade, Treinamentos, etc..

Atende empresas de todos os portes e segmentos, com alta 
especialização nos setores de Hospitais/Saúde, Indústrias 
Químicas (Cosméticos, Borracha, Plástico, Espumas, etc..), 
Transportes (de cargas e de passageiros), Metalurgia, Fármacos, 
Alimentos, Construção Civil e Comércio - dentre outros. 
O diretor do grupo, engº João Messias Mendes anuncia várias 
novidades para este ano: “Estamos lançando  os serviços em 

SSTMA voltados  ao eSOCIAL e os nossos múltiplos treinamentos 
disponibilizados terão agora a sua versão on line, a começar pelo 
Curso de CIPA (NR 5), que estreará em maio”. 

Serviço:  www.grupoproseg.com.br   Tel: (11) 4066.6707 

Fundador e diretor do Grupo Proseg, engenheiro João Messias Mendes
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NOVA DIRETORIANovos Associados

ESCOLA DE MÚSICA GERAÇÃO HARMONIA - 2805-4179

TOKIS ART - 98378-0607 

ANIMGRAFS SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA - 5524- 0885 

J.C.L. PEREIRA AUTOMAÇÃO COMERCIAL - 3349-8303 

ROBSON MENDES FRANCIONI - 4059-3036 

ANDRÉ ANTUNES GARCIA - 4051-5243 

IEB QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EIRELI - 4057-1304 

INDUSTEC INDÚSTRIA METALÚRGICA - 4071-5772 

ITAPOÃ IND. E COM. DE BRINDES - 4056-5160

ECO BRASIL ENGENHARIA LTDA-ME - 99861-6891 

TORRES & VECCHIO VIAGENS E TURISMO - 3589-6901 

MARIA CRISTINA DOS S. ASSUMPÇÃO-ME - 4479-4202 

BERNARDO TAKASE JAKOBI - 99483-1727 

TATIANA CRISTINA KUEHL EDITORA-EPP - 4091-0516 

IONE SILVEIRA COUTO E SOUZA - 4351-3881 

FÁBIO CELANTE - 4392-2158 

DIAGRAMA MODELAGEM - 4066-6453 

METAL TRAILER SERRALHERIA LTDA - 94015-6539 

DINUTRY SAÚDE - 2818-9171 

ANDRÉ GONCALVES UMBELINO - 2668-0995
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FÁBRICA DE CULTURA TERÁ 3 MIL 
VAGAS EM CURSOS

CIDADE

Um dos maiores equipamentos públicos destinados à cultura da região 
do ABCD será entregue em agosto, segundo estimativa da prefeitura de 
Diadema. Além de teatro o local terá salas para cursos com expectativa de 
atender 3 mil pessoas

Além de teatro o local terá salas para cursos com 
expectativa de atender 3 mil pessoas. Fábrica de 
Cultura será entregue em agosto. Em cinco meses 
Diadema vai ganhar o seu maior equipamento 

público destinado à cultura.

A Fábrica de Cultura de Diadema que está sendo 
construída no Centro da cidade, na rua Vereador Gustavo 
Sonneweed Neto, esquina com a avenida Fábio Eduardo 

Ramos Esquível, terá 7 mil metros quadrados de área 
todos destinados à cultura. Segundo a prefeitura a 
entrega deve ser feita em agosto. 

A prefeitura doou o terreno conhecido antigamente pela 
antiga garagem municipal, e onte pouco antes da obra 
havia uma praça. O investimento na obra, em parceria 
com o governo do estado, é de R$ 14 milhões. A Fábrica 
de Cultura terá dois blocos. Um edifício com salas de aula, 
ateliês, administração, biblioteca e sala de múltiplo uso e 
outro com o teatro, com capacidade para 280 pessoas. 

A população terá acesso a salas de aula totalmente 
equipadas para realização de cursos de iniciação 
artística em diferentes linguagens culturais, além de 
uma biblioteca com acervo de cerca de 2 mil livros e 
computadores conectados à internet, além do teatro. A 
expectativa, segundo a prefeitura é de atender cerca de 3 
mil pessoas com os cursos.

Além de oficinas, o espaço também oferecerá espetáculos 
gratuitos, shows de música e apresentação e divulgação 
de artistas da cidade. 

Agora vocêAgora você
pode comprarpode comprar
pela Internet
os produtos e seguros do

 VALE DA PAZ
www.grupomemorial.net/vendas

VALE-DA-PAZ.indd   1 16/03/2016   14:56:01
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Agora vocêAgora você
pode comprarpode comprar
pela Internet
os produtos e seguros do

 VALE DA PAZ
www.grupomemorial.net/vendas

VALE-DA-PAZ.indd   1 16/03/2016   14:56:01

Palavra do Associado

"Sou Coaching de nutrição e através da parceria 
com a ACE Diadema eu tive a oportunidade de 
divulgar o Espaço de Vida Saudável Herbalife 
e agora com a campanha de Dia das Mães 
pretendo alavancar meu negócio aumentando 
as vendas, trazendo novos clientes e fidelizando 
os antigos. Obrigado ACE Diadema!"

Bernardo Jakob - Proprietário

"A ACE  está sendo muito importante na minha 
vida e de minha empresa pois, além de aumentar 
meus horizontes quanto a conhecimentos em 
inúmeras áreas, contribuiu também para o enorme 
aumento dos meus contatos de empresas e 
clientes. Podendo, assim, mostrar e divulgar meus 
produtos e serviços. Isso sem falar nas inúmeras 
possibilidades de negócios que só aumentam, 
através das ferramentas que a associação 
disponibiliza para seus associados. Por isso 
recomendo a todos os empresários. Eu só tenho a 
agradecer a ACE por tudo que tem feito por mim.
Meu muito obrigado." 

Marcos Nakayama (Bacana) - Proprietário 
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imposto social

LEI DE INCENTIVO AO
ESPORTE BENEFICIA 
CENTENAS INSTITUIÇÕES

Instituição de Diadema é beneficiada 
com a legislação e vai aumentar o 
número de atendimentos com a verba 
prevista para este ano

L
ei Paulista de Incentivo ao Esporte, visa a destinação de 
parte do imposto recolhido com o ICMS (Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços) a entidades que 
promovam o esporte. Mas falta muita informação sobre 

como o sistema funciona, e muitos empresários acham que vão 
ter de arcar com mais um custo, para poder ajudar instituições 
que trabalham, muitas vezes, afastando os jovens da má 
influência das ruas.

Leandro Yabiku, diretor financeiro da Associação Lutar para o 
Futuro, de Diadema, explica que o empresário não tem custo 
nenhum ao indicar uma instituição para receber a verba. “A verba 
sai do imposto pago. As empresas que têm uma tributação sob 
o Lucro Real podem destinar 3% do total do ICMS devido, para 
incentivar e patrocinar um projeto sócio esportivo, dessa forma 
a empresa não tem nenhum custo adicional, o dinheiro sai do 
imposto que ela já seria pago”. E possível se outras  informações 
no site: www.selj.sp.gov.br.

A Associação Lutar para o Futuro já há dois anos busca recursos para 
manter suas atividades através da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte. 
A associação iniciou suas atividades em 2008 dando aulas de Morganti 
Ju-Jitsu e noções de cidadania para crianças e jovens de 5 a 18 anos. Hoje 
é comandada pela presidente da ACE Diadema, Vera Lucia Rocha.

A Associação Lutar pelo Futuro começou em uma garagem no 
populoso bairro do Eldorado em Diadema e hoje tem aula em três 
núcleos na cidade nos bairros do Eldorado, Serraria e Canhema, 
onde o próprio Leandro Yabiku ou Sensei Leandro, juntamente 
com Sérgio Augusto Barbosa e Rodrigo Garavelo, todos são 
faixas pretas e dão aulas voluntariamente aos sábados.

O incentivo vem através da LPIE (Lei Paulista de Incentivo ao 
Esporte), para favorecer projetos sócio esportivo, com duração 
de 12 meses, aprovados previamente pela SELJ (Secretaria de 
Esporte, Lazer e Juventude). "Com o Projeto Continuidade que 
apresentamos no ano de 2015, vamos conseguir abrir mais dois 
novos núcleos no: Ginásio Ayrton Senna e no Centro Público 
Jardim das Nações, somando um total de cinco e esperando atingir 
350 alunos", contabiliza Yabiku. "Éramos 100% voluntários, 
mas para esta nova realidade vamos conseguir contratar: uma 
assistente social, um funcionário administrativo, um professor 
de Educação Física, um coordenador técnico e mais quatro 
instrutores. O que me deixa mais animado e realizado, depois 
de 6 anos de dedicação, é poder contratar quarto instrutores, 
que foram formados na associação, são ex-alunos que ganham 
a oportunidade de realizar uma atividade remunerada", detalha 
o Sensei. 

Mas para isso nos últimos meses os futuros instrutores estão 
passando por intensivo treinamento, supervisionado pelos 
Senseis (professor em Japonês), para poder assumir muito 
em breve as aulas nos novos núcleos e novos horários. "Estes 
instrutores estavam todos passando pela mesma triste 
coincidência de estarem desempregados. As aulas irão acontecer 
de segunda à sexta no contra-turno do horário da escola e aos 
sábados. Assim todos os interessados terão a oportunidade de 
fazer uma atividade esportiva totalmente gratuita em um dos  
cinco bairros atendidos na cidade”, concluiu Yabiku. 

Hoje o LPF conta com apoio também do Rotary Club de Diadema 
Floreat e da Prefeitura. Mais informações no site: www.
lutarpelofuturo.com

Foto:  Arquivo Pessoal

Leandro Yabiku ao centro com 

seus alunos: Cintia, Felipe e Ingryd
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Para seu projeto dar certo, a receita deve ser feita 
com os ingredientes corretos.

Não importa a cor, na

ela sai sempre
do jeito que você quer.

Formag s

www.formags.com.br | Fone: (11) 4353-4353
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Bonito de se ver, de sentir 
e de curtir

B
onito, é um dos maiores maiores destinos turísticos de 
Mato Grosso do Sul. As grutas, as águas transparentes 
que possibilitam mergulhos fantásticos, são os maiores 
atrativos, seguidos de lindas cachoeiras, passeios por 

trilhas, escaladas, enfim, se você gosta 
do contato direto com a natureza e é 
aventureiro, Bonito tem que ser seu 
próximo destino. 
Um buraco de 72 metros de 
profundidade - batizado de abismo 
Anhumas - é uma das grandes 
atrações de Bonito. Abaixo da 
superfície há um imenso lago de águas 
cristalinas tomado por estalactites.

O turismo ecológico é completado por 
visitas a cavernas e quedas d´água 
onde é praticado o rapel; trilhas 
planejadas e circuitos de arvorismo; e 
os rios são um capítulo à parte; 
neles pode ser feita a flutuação, um 
mergulho livre com uso de snorkel 
para a observação da imensa 
variedade de peixes coloridos. 

Tudo isso faz de Bonito um passeio 
muito procurado. Um exemplo de 
pacote que a Prepara Mala Agência 
de Viagens tem para o destino, inclui 
passagem aérea, translado, hotel e 

um passeio. Completo, o pacote tem 8 
dias, com sete diárias por R$ 1.348 por 
pessoa, valor que pode ser dividido 
em 10 vezes sem juros. 

A Prepara Mala é especializada 
em passagens aéreas, passagens 
rodoviárias, cruzeiros marítimos e 
pacotes turísticos. 

O cliente pode acessar o site da 
agência, ou o Facebook e enviar 
uma foto do orçamento do destino 
escolhido pelo WhatsApp e ter 
acesso as promoções. Ou ainda ir à 
loja que fica no Centro de Diadema. 
"Nossos consultores especializados 
irão pensar em todos detalhes da sua 
viagem", detalha Henrique Palombo, 
sócio diretor da agência. 

A Prepara Mala fica na rua Izaurino 
Lopez da Silva, 31- Centro de 
Diadema. Telefones  3996-9736, 
4044-4218 e 4044-4233, WhatsApp 
95263-2407. 

    DICA DE VIAGEM
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CAPA
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Hidratação capilar ganha 
novo aliado

O Verão está acabando e é momento de começar a 

reparar os danos causados pelo sol, praia e piscina. 

Como a pele, os cabelos também sofrem os efeitos 

do sal marinho, do cloro e dos raios ultravioleta e 

por isso precisam de um tratamento 

de qualidade para retomar o brilho, 

a maciez e resistência. Nesta área o 

Botox também tem aplicação capilar. 

O Botox para cabelos é a última 

palavra em reconstrução dos cabelos, 

com intensa hidratação. Mas, segundo 

Maria do Socorro Miranda Lameze, 

proprietária do Perfil Cabeleireiros, 

um dos salões mais tradicionais de 

Diadema, a mulher deve tomar uma 

série de cuidados para garantir o 

efeito duradouro do tratamento. 

"O Botox é uma excelente opção para 

tratar os cabelos após o verão, muito 

bem aceita por 9 em cada grupo de 

10 mulheres, mas é necessária uma 

manutenção diária para prolongar 

os efeitos do produto, garantindo os 

cabelos bonitos por mais tempo".  A 

especialista explica que, em casa, 

a mulher precisa utilizar-se de 

produtos de qualidade como xampus 

e condicionadores com PH  adequado 

e sem sal. "Do contrário eles podem 

retirar toda a hidratação que veio com 

o Botox". Outra dica é ter cuidado com 

a alimentação. "Não apenas o cabelo, 

mas também as unhas e a pele, bem 

cuidadas, dependem de uma boa 

alimentação.  O consumo de alimentos 

com cálcio, como leite e laticínios, 

além de folhas verdes, vão contribuir 

para uma boa saúde", destaca. O 

tratamento com Botox Capilar não é 

coisa acessível apenas a celebridades. 

A sessão no Perfil Cabeleireiros sai por 

R$ 100, para qualquer tamanho de 

cabelo. 

O Perfil Cabeleireiros fica na rua 
Felipe Camarão, 108 - Centro de 
Diadema. Telefones 4057-2436 / 
4055-5055. Mais informações em 
www.espacoperfil.com.br . 

    DICA DE BELEZA
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Agende já a sua consulta pelos telefones:  
(11) 2311-6888/2829-1212/2375-4286  

98108-7164 WhatsApp 
Local: Rua São Gabriel, 50   
Jd. Pitangueiras Diadema/SP.  

Em frente ao Carrefour esquina com a Av. Kennedy. 
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R$ 1,00

Ano 24          Nº 3484

TERÇA-FEIRA

diarioregional.com.br        

7 DE ABRIL DE 2015

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

Página 4

Página 4

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.
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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

Página  5

Página  9

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

Ano 53 l Nº 4791

cidade Página 4
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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.

GRUPO DIÁRIO REGIONAL
todo dia, muito mais informação.

Supermercados antecipam 
promoção de ovos de Páscoa

Divulgação

Divulgação

Economia Página 04

Preço do pão 
deverá subir até 
12% este mês

Economia Página 02

Mulher Página 05

Conheça mitos e 
verdades sobre 
pele e cabelos

divulgação

Distribuição Gratuita nos 
Terminais de Trólebus De 03 a 09 de abril de 2015
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Velozes e Furiosos 7:
Filme traz Paul Walker “de volta” 

com efeitos de computador




