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estufa, entre outros. Contaremos também com o maravilhoso 
show da dupla sertaneja Renan Costa & Cristiano, o qual fui 
pessoalmente assistir e pude conferir o potencial dos cantores.

A ACE Diadema dentre todas essas ações possui também 
dentro dos pacotes de serviços as consultas SCPC, serviços 
de divulgação como: anúncio na revista, e-mail marketing, 
divulgação no site da entidade, locação do nosso auditório para 
reuniões e outros eventos e contratos de fidelidade com preço 
diferenciado nas consultas para empresas que usam mais.  
Pensando sempre na comodidade dos associados estamos 
reformulando nosso site que em breve terá "cara nova", muito 
mais moderno e atrativo.

Obrigado por fazer parte de cada conquista e cada sucesso ao 
fim de uma ação. Obrigado por ser ASSOCIADO ACE DIADEMA, 
parceiro e apoiador.

Boa leitura!

Vera Lucia Rocha
Presidente da ACE DIADEMA 2016 -2018

MUITO A 
COMEMORAR...
...E ESTAMOS SÓ 
NO MEIO DO ANO
Estamos apenas no meio do ano, mas já podemos 

comemorar grandes realizações como o início da construção 
da nossa sede própria, a consolidação dos Núcleos de 
Negócios e de Contadores, o sucesso da campanha do Dia 
das Mães e a aproximação da Feira D´Beleza, evento que 
será realizado em parceria com a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, com patrocínio da Caixa 
Econômica Federal e CTI. Essa feira conta ainda com apoio 
do Sebrae/SP, Shopping Praça da Moça e da revista Viva 
Beleza. Com a feira queremos fortalecer ainda mais a cidade 
como Pólo Brasileiro de Cosméticos. 

A Feira D´Beleza é o maior evento em que a ACE está 
trabalhando no momento e já estamos em contagem 
regressiva, por isso gostaria de fazer um convite especial 
a cada associado para que prestigie a feira. O feedback é 
sempre muito importante, para que possamos melhorar 
cada vez mais, atendendo-os com maior eficiência.

E para iniciarmos este segundo semestre com o pé direito 
e muito amor, nosso concurso do Dia dos Namorados 
já está aberto a participação, não deixem de concorrer. 
Conheça mais sobre o concurso no decorrer desta edição, 
ou no site www.acediadema.com.br. Trazer soluções e 
mais conhecimento aos nossos associados é nossa busca 
incansável e para isso estamos reformulando nosso 
calendário com novas palestras, cursos e workshops, o que 
você poderá ver em breve. Falando em contagem regressiva, 
a comemoração do nosso Dia do Comerciante também está 
se aproximando, será dia 16 de julho e os convites já estão 
disponíveis. Para este ano teremos o "Boteco Sertanejo" 
com típicas comidas como: caldos, porções, clássicos da 
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FOTO: PRISCILA MAGALHÃES 
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SAUDE

O 
mosquito Aedes Aegypti está desafiando as 

autoridades sanitárias e a população nas duas 

últimas décadas. O vetor transmissor das doenças 

Dengue, Chikungunya e Zika é resistente do ponto 

de vista que se adapta e se reproduz rapidamente em água 

parada.  Estudo feito no Brasil, que está sendo analisado no 

mundo todo, estabeleceu também a relação da Zika com os 

casos de Microcefalia.

O boletim de abril, divulgado pelo Ministério da Saúde, dá 

conta de 1.271 casos confirmados da doença, sendo que 203 

tiveram confirmação laboratorial para o Zika. 

No Estado de São Paulo, conforme o Centro de Vigilância 

Epidemiológica “Prof. Alexandre Vranjac”,  163 casos se 

encontram em investigação para infecção congênita. Desses, 

40 são possivelmente associados com a infecção pelo vírus 

Zika, porém ainda não foram finalizadas as investigações.

Diversas formas de combate ao mosquito estão sendo 

estudadas, inclusive um trabalho feito pela Fundação Oswaldo 

Cruz utilizando a bactéria Wolbachia que reduz a replicação 

do vírus da Zika nos mosquitos, mas alternativas como esta, 

ainda estão em teste e a melhor forma de combater o Aedes é 

eliminando os criadouros. 

Como todos já sabem, o mosquito se reproduz colocando seus 

ovos em água, o que pode acontecer até em uma tampinha 

de refrigerante jogada em um quintal, calçada ou terreno. Ou 

seja, qualquer tipo de recipiente ou recinto que possa ficar com 

água parada é um potencial criadouro do mosquito, por isso o 

lixo deve ser acondicionado em recipientes próprios ou sacos 

fechados, calhas de chuva devem ser limpas periodicamente, 

lajes devem receber proteção, vasos de plantas não devem 

ter o pratinho embaixo e se tiverem devem ser protegidos 

com areia ou outro sistema que impeça o acesso do 

mosquito à água.

O Ministério da Saúde também mantém um portal com 

informações atualizadas sobre a doença (www.combateaedes.

saude.gov.br) e o telefone 136.

A GUERRA CONTRA 
O AEDES ACONTECE 
NAS CASAS E NOS 
LABORATÓRIOS   

O MOSQUITO AEDES AEGYPTI ESTÁ 

DESAFIANDO AS AUTORIDADES 

SANITÁRIAS E A POPULAÇÃO NAS DUAS 

ÚLTIMAS DÉCADAS  

FOTO: DIVULGAÇÃO
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O QUE É A MICROCEFALIA
Microcefalia é uma malformação congênita, em que o cérebro 

não se desenvolve de maneira adequada. Neste caso, os bebês 

nascem com perímetro cefálico (PC) menor que o normal, ou 

seja, igual ou inferior a 32 cm. Essa malformação congênita 

pode ser efeito de uma série de fatores de diferentes origens, 

como substâncias químicas e agentes biológicos (infecciosos), 

como bactérias, vírus e radiação. O diagnóstico é feito no 

primeiro dia de vida do bebê. Após o nascimento do recém-

nascido, o primeiro exame físico é rotina nos berçários e deve 

ser feito em até 24 horas do nascimento. 

Este período é um dos principais momentos para se realizar 

busca ativa de possíveis anomalias congênitas. Também é 

possível diagnosticar a microcefalia no pré-natal. Entretanto, 

somente o médico que está acompanhando a grávida poderá 

indicar o método de imagem mais adequado. Ao nascimento, 

os bebês com suspeita de microcefalia serão submetidos a 

exame físico e medição do perímetro cefálico. 

São considerados microcefálicos os bebês a termo com 

perímetro cefálico menor de 32 centímetros. Eles serão 

submetidos a exames neurológicos e de imagem.

Cerca de 90% das microcefalias estão associadas com retardo 

mental, exceto nas de origem familiar, que podem ter o 

desenvolvimento cognitivo normal. O tipo e o nível de gravidade 

da sequela vão variar caso a caso. Tratamentos realizados 

desde os primeiros anos melhoram o desenvolvimento e a 

qualidade de vida. (Fonte: Ministério da Saúde)
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EVENTO

toda a grande plateia o tempo inteiro. O palestrante também 
destacou como as relações entre funcionários, a relação do chefe 
com os subordinados e a falta de motivação podem prejudicar a 
empresa. "Se a comunicação é ruim os resultados também são. 
Se o padre ou o pastor são bons, a igreja está sempre lotada, mas 
se fala de um jeito que os fiéis não entendem, as missas, cultos e 
as pastorais esvaziam", compara. 

A presidente da ACE Diadema, Vera Lucia Rocha, disse que o 
objetivo da palestra foi mais do que alcançado, trazendo um 
clima positivo para os negócios. "Tivemos casa cheia, foram 
várias empresas que compraram lotes de convites para seus 
funcionários, isso mostra que as empresas de Diadema, sejam 
do comércio, da indústria ou de serviços, estão sempre buscando 
formas de melhorar sua organização, de gerir melhor as pessoas, 
de lidar de uma forma mais eficiente com seus clientes. E o 
Alexandre Camilo trata exatamente disso, de pessoas, em sua 
palestra. Foi ótimo, muito produtivo", comentou. 

Ao final da palestra os presentes foram brindados com a 
apresentação da cantora Cris Silva, uma das divas finalistas do 
The Voice, que também é madrinha da Feira D´Beleza, outra 
realização da ACE (leia mais sobre a feira nesta edição). A cantora 
interpretou brilhantemente a canção Como os Nossos Pais, 
composta por Belchior e imortalizada na voz de Elis Regina. 

PALESTRA 
MOTIVACIONAL ABORDA 
A IMPORTÂNCIA DA 
COMUNICAÇÃO DENTRO 
DAS EMPRESAS   

ALEXANDRE CAMILO FALOU PARA UMA 
PLATEIA COM MAIS DE 400 PESSOAS, 
SOBRE COMO OBTER RESULTADO 
ECONÔMICO COM A GESTÃO DE PESSOAS

N 
o último dia 11 a ACE Diadema organizou mais um 
evento mirando os empresários e o desenvolvimento 
econômico da cidade. Mais de 400 pessoas entre 
empresários e profissionais liberais se reuniram 

no salão da Chácara Três Irmãos para assistirem a palestra 
motivacional "Como se preparar para o presente" ministrada 
pelo ator especializado em eventos corporativos, Alexandre 
Camilo. Durante mais de duas horas o palestrante falou sobre 
a comunicação dentro das empresas e como mudar a postura 
para obter melhores resultados. 

"Não adianta lamentar o passado, nem falar do amanhã, 
que é o futuro, o que nos pertence é o hoje, é isso que nós 
temos, então temos que nos preparar para o presente, nos 
prepararmos para receber nossos clientes, sermos amorosos 
com as pessoas, tratar bem os colaboradores", destacou Camilo 
durante a palestra bem humorada que prendeu a atenção de 

FOTO: PRISCILA MAGALHÃES 
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economia

pesPESSOAS

ELEVOLT MATERIAIS ELÉTRICOS 
(11)4044-5565 (11)2897-9295

ELÉTRICA / AUTOMAÇÃO/HIDRÁULICA FERRAMENTAS 
E ILUMINAÇÃO

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

ELEVOLT

PLAFONS LED

EMBUTIR E SOBREPOR

ILUMINAÇÃO
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NÚCLEO DE NEGÓCIOS 
SUPERA A MARCA DE 
R$200 MIL EM PARCERIAS   

ESTIMATIVA DE NEGÓCIOS REALIZADOS 
FOI ALCANÇADA EM SEIS MESES DE 
TRABALHO DO GRUPO

NUCLEO DE NEGOCIOS

E
ste mês o Núcleo de Negócios da ACE Diadema está 
chegando ao sétimo encontro e apesar do período curto 
de trabalho já há muitos motivos para comemorar; 
como a maior união do grupo de empresários o que 

reflete diretamente nos negócios e na economia da cidade. Já 
foi possível aproximar mais de 200 empresas. 

“Nos últimos seis meses trabalhamos para reunir estas 
empresas estimulando o associativismo. Muitas vezes nos 
deparamos até com a presença de empresas que atuam 
no mesmo segmento, que são concorrentes, mas o que 
percebemos é que não houve clima de competição, mas um 
espírito de contribuição, em que uma busca ajudar a outra”, 
avaliou o advogado Ricardo André Barros de Moraes que 
conduz as reuniões do Núcleo de Negócios. 

O Núcleo reúne empresas dos mais variados segmentos e 
as parcerias fechadas até este mês superaram, e muito, as 
expectativas. “Não temos como parametrizar os valores 

negociados, mas estamos certos de que eles já passaram dos 
R$ 200 mil, entre os participantes do grupo e suas redes de 
fornecedores e clientes”, estima Moraes. 

E o que chama mais atenção, além da cooperação entre empresas 
concorrentes, é que são reunidos nestes encontros mensais 
empresários de segmentos que, aparentemente, não teriam 
muito em comum e, mesmo assim, parcerias têm sido firmadas. 
“Com isso a ACE cumpre a sua missão de estimular o comércio e a 
indústria e também contribui para a melhoria do atendimento”, 
finaliza Ricardo André Barros de Moraes. 

Fique atento às reuniões do Núcleo de Negócios. As datas são 
divulgadas no www.acediadema.com.br 

Nas reuniões os empresários expõem seus produtos e serviços

FOTOS: PRISCILA MAGALHÃES 
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feira 

FEIRA D´BELEZA VAI 
TRAZER QUALIDADE E 
INOVAÇÃO

EXPOSITORES ESTÃO PREPARANDO 
NOVIDADES PARA A FEIRA QUE ACONTECE 
EM JUNHO

T
ratamentos para a pele, para os cabelos, unhas, ou seja, 
uma imensa variedade de produtos e serviços estarão 
na terceira edição da Feira D´Beleza que vai acontecer 
entre os dias 25 e 27 de junho, no Shopping Praça da 

Moça, em Diadema. Os expositores prometem trazer produtos 
reconhecidos pela qualidade e também muitos lançamentos que 
vão movimentar o segmento de beleza, estimulando negócios, 
além da apresentação ao público final, reforçando as vendas. 
A feira é organizada pela ACE DIADEMA, com articulação da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, 
e deve reunir 40 expositores.

São produtos como o que a Perfil Cabeleireiros trará e que é a 
última palavra em tratamento para cabelos cacheados, a linha 
Deva Curl, ou as novidades que serão apresentadas no estande 
da Tupperware que vai fazer a demonstração dos produtos em 
vídeo; a apresentação de alta tecnologia de produção da Lipson, 

fabricante de cosméticos, enfim, a Feira D´Beleza promete ser o 
centro das atenções tanto para o público consumidor, como para 
novas oportunidades empresariais. O público poderá encontrar 
durante a feira, além dos produtos, shows com os profissionais 
realizando cortes de cabelo e também apresentando técnicas 
de maquiagem. 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.

A presidente da ACE, Vera Lucia Rocha, espera que esta edição 
faça ainda mais sucesso que as anteriores, fixando a feira 
no calendário de eventos da cidade, atraindo cada vez mais 
público e reforçando o segmento que já é muito importante no 
município. “Acreditamos muito no resultado desta feira, tanto 
que para esta edição buscamos o apoio dos organizadores 
da Beauty Fair, a feira mais importante do país no setor de 
beleza, que nos ajudaram este ano a formatar o nosso evento. 
Certamente o público vai sair da feira muito bem impressionado 
e os empresários terão muitas oportunidades de expandirem 
suas redes de negócios”, prevê. 

SERVIÇO: A III Feira D´Beleza vai acontecer de 25 a 27 
de junho, das 14 às 20 horas, no Shopping Praça da 
Moça que fica na rua Manoel da Nóbrega, 712 – Centro 
de Diadema. Mais informações em 4053-5407 ou em 
 www.feiradbeleza.com.br.

IMAGEM 3D: ROBERTA GREGÓRIO - ATIVA EVENTOS
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CRIS SILVA EMPRESTA SUA BELEZA E  
TALENTO À FEIRA

A cantora Cris Silva uma das divas do The Voice Brasil e moradora 
de Diadema, foi escolhida como madrinha da III Feira D´Beleza que 
acontece em junho. Dona de uma voz potente e muito afinada, a 
diademense que brilhou nos palcos do reality show em novembro, 
agora empresta um pouco da sua simpatia e talento para dar ainda 
mais visibilidade à feira. Em entrevista à ACE Revista, Cris se revela 
um pouco assustada com a fama e conta que está investindo bastante 
na carreira artística. 

ACE REVISTA: Como o sucesso na TV mudou a sua vida? 
CRIS SILVA: É tudo muito novo para mim. Eu já cantava, comecei 
na igreja e agora faço casamentos e eventos, mas a TV realmente 
ajudou muito, abriu muitas portas e agora eu sou conhecida. Eu 
sempre fui muito tímida e cantar para o Brasil inteiro mudou minha 
vida, ainda estou me adaptando.

ACE REVISTA:  Acredita que, como você, há muitos outros talentos 
em Diadema, que esperam ser descobertos? 
CRIS SILVA:  Sim. Eu consegui um espaço e outros podem conseguir 
também, principalmente em Diadema que acolhe muitos movimentos 
culturais. Acredito que, o meu exemplo possa inspirar outras pessoas 
a correrem atrás de seus sonhos e viverem da música, ou do teatro, 
enfim da arte. 

ACE REVISTA:  As pessoas já conhecem a sua simplicidade e também 
seu talento, mas você disse que ainda se vê como uma mulher tímida. 
Como você está trabalhando isso para lidar com o assédio de fãs, 
entrevistas e os shows com muitas pessoas? 
CRIS SILVA:  Estou fazendo aulas de teatro, penso também em trabalhar 
o rosto e fazer fotos, tive uma experiência recente e gostei muito.

ACE REVISTA:  Essa experiência foi com a sessão de fotos para a edição 
43 da ACE Revista, não foi? 
CRIS SILVA:  Sim foi, eu curti muito o trabalho e acho que foi um bom 
começo, farei mais trabalhos como esse. 

ACE REVISTA:  E na sua carreira musical, quando teremos novidades? 
CRIS SILVA:  Estou compondo agora, já tenho algumas músicas 
prontas. Eu componho há muito tempo, o trabalho começou em
2013 quando me apresentei em um festival no Teatro Clara
Nunes e ganhei com uma canção minha. Agora estou preparando
este CD, que deve sair dentro de um ano. 

ACE REVISTA:  Como é ser a madrinha de uma feira que tem
a beleza como tema? 
CRIS SILVA:  É uma missão muito importante, no começo me 
assustei, logo depois do The Voice vem o convite para a feira, aí veio a 
sessão de fotos, foi tudo muito rápido, mas espero que eu possa dar 
mais visibilidade e credibilidade à Feira D´Beleza.

FOTO: THAYSA WANDEUR 
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prevencao

O QUE O FRIO TEM A VER 
COM A PROLIFERAÇÃO 
DAS DOENÇAS? 

NO QUE DIZ RESPEITO SÓ À BAIXA 
TEMPERATURA, NADA! MAS COM
RELAÇÃO A OUTROS DETALHES
É PRECISO ESTAR ATENTO

A
ndar descalço, sair de cabelo molhado, tomar sorvete, 
ter cuidado com a friagem, não são coisas que causam 
doenças. As doenças de inverno, aquela infinidade 
de ‘ites’, como sinusite, rinite, otite, assim como 

resfriados e viroses, estão associados à proliferação de vírus ou 
de bactérias e nada tem a ver apenas com o frio em si. Mas qual, 
então, é a relação do frio com as doenças que surgem a partir 
dos dias que começam a ficar cada vez mais frios a partir das 
próximas semanas? 

É que as pessoas ficam mais tempo em locais fechados do que 
ao ar livre; ficam mais próximas umas das outras por causa do 
frio; e o ar, mais seco, deixa, as mucosas (do nariz e da boca) 
ressecadas. Tudo isso aumenta as chances de proliferação de 
vírus e bactérias que circulam nesses ambientes. 

Como os dias frios também afastam muita gente da água fria 
que corre nas torneiras, a falta de condições ideais de higiene, 
como não lavar as mãos, é outro problemão. Muitos vírus 
sobrevivem um tempinho no ambiente, aí o cara tosse, espirra 
e lambuza tudo com uma geleca de germes - se você encosta 
nisso sem saber e não lava as mãos, quando coçar os olhos, a 
boca ou qualquer mucosa (que já anda ressacada) está feita a 
contaminação.

Por isso um dos principais cuidados no inverno é manter as mãos 
- das crianças, de seus cuidadores e dos adultos em geral - muito 
bem limpas. Praticar exercícios físicos, comer bem e de forma 
saudável também são atitudes fundamentais para fortalecer 
o sistema imunológico. Assim como beber muita água, que 
mantém as mucosas úmidas e auxilia na barreira que elas criam 
contra os micro-organismos. 

Não se esqueça que as roupas - que passaram o verão todo 
no armário, especialmente cobertas e peças pesadas, como 
as de lã - precisam ser lavadas ou ficar, no mínimo, um dia 
inteiro no sol, antes de serem usadas. 

Essa medida simples garante a eliminação dos fungos 
e ácaros que despertam a rinite e a asma. É importante 
também abrir as janelas de casa, escritório e nos ônibus de 
transporte coletivo. Vale citar, ainda, que muitos pediatras 
sempre repetem que a água é o melhor expectorante que 
existe. Sendo assim, a dica para esse inverno é trocar o grito 
de: “Cuidado com a friagem!”, por: ”lave as mãos, coma bem 
e tome muita água durante a friagem, meninos e meninas”. 
Está dado o recado!

Ronaldo Buscarino é diretor executivo da 
 Céltic – Corretora de Seguros.

~
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A comercialização dos planos respeita a área de abrangência das operadoras, coberturas e carências poderão ser atribuídas em conformidade com o tipo de plano contratado e pela análise da 
Declaração Pessoal de Saúde de cada participante. O plano é regido por condições gerais, que devem ser lidas antes da contratação.

*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

PARCEIROS DE NEGÓCIOS

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

INFORME-SE!

ACE Diadema tem pacote 
completo de bene�ícios 

ANS - nº 00571-1
Bradesco

ANS Nº 35.509-7
Santahelena

ANS Nº 41.807-2
CaixaPorto Seguro Odontológico

ANS Nº 00058

Ampla rede credenciada;
Coberturas imperdíveis;

Melhor custo benefício do mercado;
Completo suporte no pós venda.

Vida em 
GrupoSEGURO 

DE VIDA

CONDIÇÕES 

ESPECIAIS 

SOMENTE PARA 

ASSOCIADOS 

Custo mensal
individual de 

apenas
R$ 3,97*

* por colaborador
Não perca:

Odontológico

ANS - nº 33.9679
Central Nacional Unimed

PLANO DE SAÚDE E ODONTOLÓGICO EMPRESARIAL  COM:

Consultores  e  Contabilidade

Seu Sucesso  
pode estar dependendo

somente de você

Somos Consultores

11 4044-1913 contass.com.br
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o representante da Facesp, que ouviu perguntas e sugestões 

dos contadores presentes ao encontro. “Comparado com o 

mercado sai até 23% mais barato”, completou. 

Segundo Palacio, Diadema é, das cidades do ABC, uma das 

que mais valida certificados digitais, fator positivo, segundo 

ele, mas que às vezes pode gerar uma espera maior por 

atendimento. Ele informou que vai levar a proposta de mais 

pessoal para atendimento no posto da ACE, além de outras 

propostas levantadas pelos contadores. 

Palacio detalhou como funciona a certificação através da Boa Vista

PALESTRA TIRA 
DÚVIDAS DE 
CONTADORES SOBRE 
CERTIFICAÇÃO DIGITAL  

ACE DIADEMA É UM POSTO DE 
CERTIFICAÇÃO DIGITAL E O ATENDIMENTO 
É FEITO POR AGENDAMENTO

N 
o último dia 24 a ACE Diadema recebeu uma 

importante palestra com Vinicius Palacio, da 

Superintendência de Produtos e Operações 

da Facesp. O evento, denominado “Café 

com Contadores” reuniu cerca de 30 profissionais 

do segmento e tirou dúvidas sobre as vantagens da 

certificação digital através da certificadora Boa Vista e 

apresentou propostas de parcerias. 

Palacio detalhou como funciona a parceria, os custos 

dos documentos digitais e também falou sobre o 

comissionamento de 10% que os contadores recebem 

a cada certificação. A ACE Diadema é um ponto de 

atendimento da Facesp e o atendimento é feito 

com agendamento para tornar o trabalho mais ágil. 

“Quem é associado da ACE, vai encontrar, além do 

comissionamento o melhor preço do mercado”, detalhou 

NUCLEO DE CONTADORES

FOTO: PRISCILA MAGALHÃES 
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REGRAS E NORMAS PARA FAZER PARTE DO NÚCLEO 
DE CONTADORES DE DIADEMA  
MISSÃO E OBJETIVOS: 
Busca do aperfeiçoamento profissional, através da troca de conhecimentos, estudos e tecnologias, para promover o 
assessoramento com qualidade, atendendo as necessidades de gestão dos clientes.
VISÃO: 
Ser reconhecido como um núcleo setorial contábil que apoia a gestão empresarial, com associados qualificados, 
garantindo o crescimento econômico do cliente e do escritório contábil.
VALORES: 
Ética profissional, intercâmbio de experiências, clima organizacional agradável, integração entre os nucleados e qualificação 
profissional.

O Núcleo de Contadores de Diadema tem por finalidade:

a) a defesa dos legítimos interesses de seus membros, 

inclusive representá-los judicialmente, se necessário;

b) zelar pela profissão do Contador, especialmente no que 

se refere à sua relação com o Poder Público;

c) estudar os problemas econômicos, orçamentários, 

financeiros e contábeis da Municipalidade de Diadema, 

apresentando sugestões e trabalhos de colaboração ao 

Poder Público;

d) divulgar o âmbito e a importância da atuação do 

Contador, propugnando pela elevação dos padrões técnicos 

e morais do exercício profissional;

e) promover a convivência social, bem como o 

aprimoramento técnico e cultural de seus membros;

f) colaborar com os demais órgãos de classe do funcionalismo 

municipal em suas justas reivindicações;

g) publicar, quando possível, boletim periódico com 

colaboração interna ou externa, sobre os problemas 

técnicos ou de interesse dos membros.

h) promover todas as reivindicações ligadas ao vínculo 

funcional de seus filiados;

i) manter sistema de informações relacionadas com o 

interesse da categoria.

j) promover parcerias em favor da classe contábil

DOS DIREITOS E DEVERES
São direitos dos membros:
a)requerer reuniões por motivo justificado;
b) apresentar sugestões por escrito;
c)solicitar a averiguação de atos que julgue danosos aos 
interesses do Núcleo ou infringentes deste regulamento em 
vigor, fundamentando o pedido;
d)usufruir de todos os serviços existentes e dos que vierem a 
ser criados pelo Núcleo;
e)solicitar as providências necessárias à defesa coletiva ou 
individual de seus legítimos interesses;

São deveres dos associados:
a)ser profissional contábil (legalmente habilitado pelo 
CRC); 
b)cumprir e fazer cumprir o Código de Ética do Profissional da 
Contabilidade, conforme RESOLUÇÃO CFC Nº 803/96;
c)ser associado a ACE (Associação Comercial e Empresarial de 
Diadema);
d)ser legalmente constituído (PJ ou autônomo) estabelecido 
em Diadema ;
e)assistir as reuniões, discutir e deliberar sobre os assuntos 
de sua convocação;
f)participação nas reuniões de colaboradores dos 
profissionais, somente em reuniões abertas, com cargos de 
gestão e coordenação;
g)cumprir e fazer cumprir as disposições constantes deste 
regulamento e outras disposições regimentais em vigor;
h)observar a ética profissional, zelando pelo prestígio moral e 
intelectual da classe;
i)aceitar, salvo justo impedimento, as atribuições para as quais 
for nomeado, delas desempenhando-se com todo zelo;
j)contribuir materialmente para a prosperidade do Núcleo, 
pagando as contribuições a que estiver sujeito;
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DAS FALTAS E PENALIDADES

O Núcleo poderá advertir, suspender ou eliminar membros, 
conforme a gravidade da falta, desde que o procedimento 
esteja em desacordo com as normas e fins do Núcleo.
Faltas sem justificação:
1 falta – Advertência
2 faltas – Suspensão
3 faltas – Eliminação.

A advertência será aplicada ao membro que, de boa fé, infringir 
o regulamento ou deliberações de órgãos administrativos, 
devendo o fato ser comunicado à Diretoria Executiva.

A pena de suspensão será aplicada, com aprovação de todos 
representantes, por prazo não superior a três meses, na 
reincidência das ocorrências passíveis de advertência ou, ainda, 
quando decorrer de atos ou atitudes que resultem, ou possam 
vir a resultar, em prejuízos morais ou ofensivos a profissão de 
Contador.

Igualmente, a pena de eliminação será aplicada aos associados 
que, por atitude ou palavras, contribuírem de maneira decisiva 
para denegrir o profissional da Contabilidade, conduzindo-o 
ou tentando conduzi-lo a uma situação funcional incompatível 

com a dignidade a que tem direito, caso em que se garantirá 
a ampla defesa e a apresentação de recurso. Cabe proceder a 
eliminação pura e simples dos membros que deixarem de quitar 
suas mensalidades por tempo superior a três meses, salvo por 
motivos justificados.

Os eliminados por falta de pagamento poderão ser reintegrados 
ao quadro social, mediante novo requerimento e pagamento 
das contribuições em atraso, pelo valor atualizado.
Para a aplicação de penalidades instaurará expediente próprio, 
notificando o membro acerca do que lhe está sendo imputado, 
concedendo-lhe prazo de 15 dias para sua manifestação e 
defesa. 

Encerrado o prazo para a apresentação de defesa, terá prazo 
de 15 dias para proferir sua decisão, motivando-a, e dela, o 
interessado poderá, no mesmo prazo, apresentar recurso 
que terá prazo de 30 dias para se manifestar, podendo, para 
tanto, nomear, entre seus integrantes, comissão específica 
para relatar o caso. Será destituído como membro, aquele que 
deixar de comparecer, sem prévio aviso, a 3 (três) reuniões 
consecutivas ou a 5 (cinco) alternadas, ou ainda, não tomar 
posse dentro de 15 (quinze) dias, salvo prorrogação especial, 
concedida por igual período pela Diretoria Executiva ou pelo 
Conselho Deliberativo.
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PRIMEIRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 
COOPERATIVA CHEGA À AVENIDA 

PAULISTA, COM AGÊNCIA DO SICREDI
PRESENTE EM 11 ESTADOS, INSTITUIÇÃO APOSTA NA AMPLIAÇÃO DO 
PÚBLICO DOS GRANDES CENTROS URBANOS; INVESTIMENTO NA ABERTURA 
DE 106 AGÊNCIAS NO PAÍS AO LONGO DE 2016 ATINGIRÁ R$ 150 MILHÕES

O 
Sicredi, parceiro da ACE Diadema, inaugurou em maio a primeira agência de uma instituição 
cooperativa na Avenida Paulista, coração financeiro do Brasil. Presente em 11 estados com 
1.400 agências, o Sicredi, por meio da Cooperativa Sicredi Vale do Piquiri ABCD PR/SP, investiu 
R$ 5 milhões – em um espaço de 780m² – para criar um ambiente interativo de promoção do 

cooperativismo e dos benefícios de tornar-se um associado, como é chamado o cliente. A meta é que 
somente esta agência agregue mais cinco mil associados aos atuais 3,2 milhões em todo o País. “O 
momento é marcante para o cooperativismo brasileiro. Com esta agência, no maior centro financeiro do 
Brasil, daremos mais visibilidade ao Sicredi, reforçando os diferenciais competitivos do empreendimento 
cooperativo, bem como disponibilizando essa experiência a um número maior de pessoas”, afirma Jaime 
Basso, presidente da Cooperativa Sicredi Vale do Piquiri ABCD PR/SP, à qual está ligada a unidade da 
Avenida Paulista. “Com esta agência, a visão do Sicredi de presença nacional e atuação regional está se 
consolidando também nos grandes centros urbanos”, acrescenta. 

As origens do Sicredi estão no surgimento da primeira cooperativa de crédito brasileira, em 1902. A instituição 
financeira cooperativa tem como diferencial um modelo de gestão que valoriza a participação. Os associados 
votam e decidem sobre os rumos da sua cooperativa, tendo direito a uma parcela das chamadas ‘sobras’, 
como é chamado o resultado positivo de uma cooperativa. Além disso, as cooperativas desenvolvem soluções 
de acordo com as necessidades dos associados. 

EXPANSÃO
O Sicredi já está presente na Grande São Paulo e também em 8 municípios do interior. São 14 cooperativas, 
que mantêm 110 agências no total. A maioria das cooperativas contemplou, em seu plano de ação para 
2016, a expansão da rede com a inauguração de ao menos uma nova unidade de atendimento em seu raio 
de atuação. “O estado de São Paulo é o mais rico do País e tem diversos polos industriais em sua extensão”, 
prossegue Basso. “São áreas com grande densidade populacional e, por isso, estratégicas para o Sicredi”, 
conclui. O Sicredi tem 11 agências na Região Metropolitana de São Paulo. Além da Avenida Paulista, tem 
agências em Diadema, São Bernardo do Campo, Santana, Vila Maria, Santo André, Mauá, São Caetano e 
Ribeirão Pires. A instituição atua na Grande São Paulo desde 2004, quando foi criada a Cooperativa Sicredi 
ABCD, ligada ao Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp). Na época, ela era segmentada para o 
ramo da indústria. Em 2013, ao formar-se a Sicredi Vale do Piquiri ABCD PR/SP, o Sicredi passou a atuar na 
região aberta a todos os públicos. 

No país serão investidos ao longo de 2016 cerca de R$ 150 milhões na abertura de 106 novas agências, um 
aumento de 20% comparado a 2015, quando foram abertas 88 unidades. Além disso, mais 102 unidades vão 
compor a rede de atendimento do Sicredi, advindas da filiação da quinta Central, a Central Norte/Nordeste, 
expandindo a atuação do Sicredi dos atuais 11 para 20 estados brasileiros. Em 2015 o Sicredi teve um resultado 
financeiro combinado recorde de R$ 1,4 bilhão.  

Mais informações em www.sicredi.com.br
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RELAÇÃO ENTRE 
EMPREGADOR E 
FUNCIONÁRIO PODE, E 
DEVE, SER SAUDÁVEL 

A
relação entre patrão e funcionário, em geral, já 
é tensa por conta de cobrança de resultados e 
prazos, por parte de um, enquanto outro busca 
fazer o seu trabalho e se vê pressionado. Dos dois 

lados o instinto de autodefesa, por vezes, vem à flor da pele 
e aí começam os desentendimentos, que geram mal-estar, 
contaminam o ambiente de trabalho, geram prejuízos à 
empresa e à saúde do trabalhador, em casos mais extremos 
vão abarrotar a Justiça do Trabalho, onde se tenta resolver a 
maioria dos conflitos. 

Até 2014 a média anual de ações na Justiça do Trabalho era de 2 
milhões de novos processos e a estimativa do novo presidente 
do TST (Tribunal Superior do Trabalho), Ives Gandra da Silva 
Martins Filho, é que esse número chegue este ano a 3 milhões, 
tudo em meio a redução da receita para os tribunais. Mas o 
segredo, segundo a consultora e psicanalista Maria Cristina 
Zapparolli, do IHP (Instituto de Humanização de Pessoal), é 
a humanização das relações de trabalho e se prevenir antes 
que as relações se fragilizem. Confira a seguir a entrevista.

ACE REVISTA: Porque em tempos de relações sociais tão 
avançadas, ainda há tantos problemas na relação entre patrão 
e seus colaboradores?
CRISTINA: Percebo que as relações estão fragilizadas pela 
falta de empatia; cada um pensa em si mesmo e do lado que 
está, falta ver o outro com olhar "humano", se colocar no lugar 
do outro, coisa rara hoje em dia.

ACE REVISTA: Mas o patrão, em sua maioria, continua 
enxergando o funcionário como um empregado. O que ambas 
as partes podem fazer para mudar isso?
CRISTINA:  O patrão enxerga o funcionário como 
empregado e o funcionário enxerga o patrão como chefe. 
O problema é dos dois lados. Acredito que há necessidade 
da conscientização de ambas partes da necessidade de 
estarem caminhando para o mesmo objetivo.

ACE REVISTA: Como melhorar essa relação? Há cursos para isso?
CRISTINA:  Humanização é a palavra de ordem. Ambos 
devem ser parceiros. A mudança de comportamento e de 
pensamentos exige um trabalho permanente e disciplina. 
Hoje faço um trabalho, junto ao universo corporativo, de 
treinamento e que tem trazido excelentes resultados. 
É uma ação voltada para a humanização das empresas, 
envolvendo gestores e colaboradores.

ACE REVISTA: Como diagnosticar quando a relação começa a ir mal?
CRISTINA:  Percebemos que esta situação começa a ir 
mal quando a rotatividade dos colaboradores aumenta e 
a produtividade diminui. Algo até óbvio, mas que às vezes 
se demora a perceber. 

ACE REVISTA: É possível reverter então o clima entre os dois lados?
CRISTINA: Com toda certeza. Como eu disse é preciso 
buscar ajuda, ter disciplina e seguir o que for proposto.

Mais informações sobre o trabalho do IHP (Instituto de Humanização 

de Pessoal), em 2758-4248 e instituto.ihp@gmail.com

trabalho
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Sorteio da Campanha do Dia das Mães 2016

Doação para o Lar do Ançião ACE em parceria com o Sebrae-SP realizou caravana do MEI na 

Praça da Moça, em Diadema

Moarcir Niehues - Diretor Executivo do Sicredi, Vera Lucia Rocha -  

Presidente da ACE Diadema, Lucas Romão e Diego Schanoski do 

Sicredi se reúnem para discutir parceria

Natan - Sócio-Diretor de Operações da Plataforma Br2cn Brasil, Vera  - Presidente 

ACE, Eduardo  - Diretor da Boni Brasil, Zhou - Empresário Chinês, Henrique - 

Sócio- Diretor Geral da Plataforma Br2cn no Brasil, Giliangel - Sócia-Diretora da 

Plataforma Br2cn no Brasil

Diretor da ACE Roberto Malheiro visita obras da 

nova sede

Reunião de Diretoria do mês de Maio brinda os bons resultados
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Reunião da RA2 com  Vera Bressiani (centro), diretora de Rede da Boa Vista

Palestra " Como recuperar o débito de seus inadimplentes" com 

associado Robson Francioni

Ariane, Vera e Janaina visitam Hair Brasil 2016

ACE em parceria nos bairros junto do Sebrae Móvel visita o bairro de Piraporinha, 

na Cooperativa Sicredi

Reunião com Secretário de Transporte José Carlos e Vera Lucia

Palestra "Sequência emocional e o Universo Feminino" 

com IHP- Instituto de Humanização Pessoal

Reunião para futura parceria com associado OdontoCompany representada por 

Michel Mafra e Anuar Mamede

Reunião sobre as obras da nova sede com Fernando Souza - Equilibrio Arquitetura, 

 José Gomes da TK Empreiteira e Vera Lucia  
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CONCURSO DA ACE DESTACA AS MAIS 
LINDAS HISTÓRIAS DE AMOR

CINCO CASAIS VÃO GANHAR JANTARES ROMÂNTICOS

O 
dia 12 de junho está chegando 
e o amor está no ar, com os 
namorados, apaixonados e 
casados já procurando uma 

forma de presentear e homenagear a 
pessoa amada. 

A ACE Diadema vai dar uma pequena 
ajuda neste sentido; você e a pessoa 
amada podem ganhar um jantar 
romântico em um dos melhores 
restaurantes da cidade com direito a 
vinho, chocolate e buquê de flores. Serão 
cinco casais premiados no concurso “-Dia 
dos Namorados: Quem Ama Comemora”, 
que já está nas ruas. 

O concurso vai funcionar da seguinte 
forma: os casais vão contar uma história 
que os dois viveram juntos. Tem que ser 
uma história romântica, que pode ser a 
forma como os dois se conheceram, sobre 
uma viagem, ou qualquer outra situação 
que envolva o amor dos dois. Junto com 
a história o casal deve mandar uma foto 
que interprete esta história. 

Uma comissão montada pela ACE vai 
escolher as cinco melhores histórias 
cujos casais protagonistas vão ganhar 
os jantares românticos. Os textos e 
fotos devem ser mandados para o e-mail  
eventos@acediadema.com.br até o dia 
27 de junho. O julgamento será realizado  
no dia 28, quando serão divulgados os 
casais ganhadores.

Segundo a presidente da ACE Diadema, 
Vera Lucia Rocha, esse concurso quer 
mostrar que, apesar do mundo estar 
tão frio e corrido, ainda há espaço para 
histórias de amor.

“Todos vivem hoje uma vida tão corrida, 
são tantos problemas, preocupações com a 
nossa segurança, com trabalho, filhos, que 
esquecemos de valorizar as coisas lindas 
que vivemos e as pessoas que amamos e, no 
fim de tudo, isso é o que realmente importa. 
Foi por esse motivo que elaboramos esse 
concurso para destacar e reconhecer as 
histórias de amor para que, quem sabe, elas 
inspirem outras lindas histórias”, destacou.
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evento

DIA DO 
COMERCIANTE 
TEM SHOW E 
FESTIVAL 
GASTRONÔMICO 

N 
o próximo dia 16 de julho a ACE Diadema promove 
mais um grandioso evento, desta vez para a 
comemoração do Dia do Comerciante. A data será 
marcada com evento "Boteco Sertanejo" que vai 

acontecer no clube Chácara Três Irmãos a partir das 20 
horas e os convites já estão à disposição. 

A festividade terá show com a dupla sertaneja Renan 
Costa e Cristiano, que tem se revelado no novo 
cenário da música, demonstrando muito talento. 
Os presentes também serão brindados com 
comidas típicas, como caldos, sopas e quitutes 
de estufa, no tradicional clima intimista de 
boteco, tudo assinado pela banqueteira
Gil Gondim.

Segundo a presidente da ACE Diadema, 
Vera Lucia Rocha, será uma oportunidade 
de festejar e de valorizar uma classe que 
luta tanto para manter forte a economia 
do município. "Não é à toa que quando a 
economia sofre alguma crise o primeiro a 
sentir os efeitos é o comerciante e é ele 

quem se mantém firme para demonstrar que é possível superar 
toda a crise. Então por toda a luta que estes incansáveis 
empreendedores travam diariamente, para atender bem o 
cliente, cumprir com suas obrigações e garantir milhares de 
empregos, é que preparamos essa festa tão linda, pensada 
nos mínimos detalhes", destacou. 

A Chácara Três Irmãos fica na avenida Sete de Setembro, 
531 -  Vila Conceição. Os convites podem ser adquiridos na 
ACE na Rua das Turmalinas, 108 - Telefone 4053-5400.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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ACE DIADEMA SORTEIA 64 
PRÊMIOS PARA AS MÃES 

CERCA DE 50 MIL CUPONS CONCORRERAM 
A JOIAS E DIAS DE BELEZA

N 
o último dia 11 de maio foram sorteados na sede 
da ACE Diadema, os 64 prêmios da "Campanha 
Minha Mãe é Totalmente Demais - Sua Mãe 
Merece um Presente Especial" organizada pela 

associação. Foram sorteadas joias, dias de beleza em 
salões especializados, massagens, aulas de dança e um 
treinamento empresarial para o comerciante assinalado 
no cupom sorteado no primeiro prêmio. A ganhadora do 
primeiro prêmio, Vanessa Silva, disse que foi a primeira 
vez que participou de uma campanha da ACE Diadema e 
comemorou muito. “Eu preenchi quatro cupons e fiquei 
muito surpresa em ter ganho. Os prêmios são maravilhosos”, 
comentou sobre o brinco de ouro e o dia de beleza. “Estava 
mesmo precisando”, contou a ganhadora. 

Além de Vanessa, a loja Perfil Cabeleireiros, vai ter um curso 
gratuito de coaching (treinamento empresarial). Foram 
sorteados 30 cupons, sendo que todos os vendedores 
indicados ganharam cursos de dança. Dona do segundo 
prêmio, Fabiane Aparecida Rockenbach não podia esconder 
a alegria ao contar para a ACE REVISTA da sua impressão 
sobre ter sido sorteada. “O brinco é muito bonito, que 
mulher não gostaria de ganhar uma joia como esta? Desde 
que recebi coloquei e não tirei mais. Ainda tem o dia de 
beleza; que mulher não gosta disso também?”, indaga a 
ganhadora. “Gostei muito mesmo e vou participar todas as 
vezes que tiver campanha”. 

Para a presidente da ACE Diadema, Vera Lucia Rocha, a 
campanha foi um sucesso. "O resultado foi muito bom 
mesmo, tivemos cerca de 50 mil cupons na urna e o melhor 
de tudo é que o sorteio mostrou que os prêmios foram 
distribuídos por toda a cidade. Tivemos até prêmios para 
pessoas que compraram em empresas fora de Diadema, mas 
que são nossos parceiros; tivemos um de São Bernardo e 
outro de São Paulo", comemorou. 

A premiação foi possível graças as doações dos parceiros: 
Perfil Cabeleireiros, Studio G, Alexandria Estética, Parceiros 
da Dança e IHP (Instituto de Humanização Pessoal).  "Tenho 
muito que agradecer aos associados que participaram da 
campanha também, porque eles acreditaram no nosso 
trabalho e, com isso, pudemos contribuir para alavancar a 
economia da cidade”, destacou Vera.

O sorteio foi conduzido pela nossa presidente, pelo auditor 
Paulo Huber, da Águia Contabilidade, e pelo advogado 
Ricardo André Barros de Moraes.

1º PERFIL CABELEIREROS
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1º VANESSA SILVA
PERFIL CABELEIREIROS - VENDEDOR TONI

11º ANGELICA APARECIDA CARVALHO - 
FARMÁCIA MALHEIRO - VENDEDOR CLAUCE

21º RAIMUNDA APARECIDA DE AQUINO  
CONTASS

2º FABIANE GECKENBACH
INSTITUTO EMBELLEZE - VENDEDOR CARLOS

12º ELIZETE GOMES DA SILVA
GOLD VISION - VENDEDORA DALVA

22º CICERO MARCOLINO
AUTO VIDROS CENTER - VENDEDOR ZÉ

3º SAMIRA NASCIMENTO
FARMÁCIA MALHEIRO - VENDEDOR ISRAEL 

13º MIRELLY CUSTÓDIO CAVALCANTE 
ELI ESTÉTICA - VENDEDORA ELIDALVA

23º ADRIANA SILVA 
PERFIL CABELEIREIROS

4º MARIA DO CARMO COSTA MELO
FARMÁCIA MALHEIRO - VENDEDOR NELI

14º JOSÉ VICTOR SANTOS DA SILVA
ALEXANDRIA ESTÉTICA

24º ONÉSIO BRITO GONÇALVES
ELEVOLT - VENDEDOR LUIZ

5º MARIA EUNICE A. DE SIQUEIRA
STUGIO G - VENDEDOR GECY

15º VITÓRIA SILVA BENTO
LM EQUIPAMENTOS - VENDEDOR AGNALDO

25º JÉSSICA RODRIGUES 
INSTALAR AR CONDICIONADOS

6º CASSIO GADAGNOTO
ODONTO CLINIC - VENDEDORA THAIS

16º LUCIO AGUIAR DE OLIVEIRA
CACAU SHOW - VENDEDOR DOUGLAS 

26º VERA REGINA
ESPAÇO VIDA SAUDÁVEL 

7º JANAINE DA SILVA MOURA
 BYE INSECT - VENDEDOR ROSE

17º NEIMAR S. SILVA - ÓTICAS CAROL 27º ITALO GOMES DE SOUZA 
1300 MECÂNICA - VENDEDORA AMANDA

8º GILBERTO 
TELAS CUPECÊ - VENDEDOR BRUNO

18º BALBINO VIEIRA DE SOUZA
O FRANCISCANO

28º GUSTAVO FERREIRA SILVA
O FRANCISCANO - VENDEDOR ROSI

9º CRISPIM ANTONIO DE MACENCE
CENTRO ÓTICO DIADEMA

19º JACIRA VALERIO VICENTIN
SICREDI - VENDEDOR HIGOR

29º SIMONE JAEQUES DA SILVA
DEPÓSITO BARBARECA 

10º MARIA JOSÉ DE SOUSA RODRIGUES 
ESCOLA CASTRO ALVES - VENDEDOR CASTRO

20º LOURICEMA R. SANTANA
GOLD VISION  - VENDEDORA DALVA

30º MARIZA CELIA DA SILVA 
AUTO POSTO FAMA - VENDEDORA PAULA

ODONTO
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TELAS
CUPECÊ

ELEVOLT

O
FRANCISCANO

0 
FRANCISCANO
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NOSSOS ASSOCIADOS SEMPRE
PODEM CONTAR CONOSCO



36 ACE REVISTA# 44

e-social

E-SOCIAL É A MAIOR
REVOLUÇÃO DE TODOS 
OS TEMPOS NA ÁREA 
DA SEGURANÇA E 
SAÚDE DO TRABALHO 

PALESTRA NO AUDITÓRIO DA ACE 
DIADEMA MOSTROU A IMPORTÂNCIA DO 
NOVO SISTEMA QUE ESTÁ EM VIAS DE 
SER IMPLANTADO

O
coordenador de marketing da Proseg, José 
Augusto Serrano, ministrou no último dia 30 
uma palestra no auditório da ACE Diadema sobre 
o e-Social, um ambiente virtual de gestão de 

segurança e saúde do trabalho no qual todas as empresas 
terão de aderir, seguindo um calendário. As empresas que 
tiveram faturamento acima de R$ 78 milhões em 2014 já 
terão que aderir ao sistema até setembro deste ano.

O sistema já traz muita preocupação quanto a adaptação 
das empresas já que todos os registros de funcionários, 
sejam registrados, temporários ou eventuais, deverão 
ser informados e essas informações serão checadas e 
cruzadas uma vez que a gestão do e-Social é integrada 
pela Receita Federal, Ministério do Trabalho e da 
Previdência Social, Caixa Econômica Federal e INSS. Além 
da preparação, há também os custos com as mudanças e 
contratações necessárias para ingressar no novo sistema. 

Segundo Serrano, o e-Social é uma ferramenta bem 
elaborada que, contudo, não traz nenhuma norma 
nova. “O sistema é on-line e vai levar a uma quase 

perfeição quanto às informações prestadas e onde será 
possível enxergar tudo como um todo, pois hoje se faz 
um formulário aqui e arquiva, faz outro e manda, mas não 
se tem uma visão global. O e-social é um fiscal eletrônico 
que deverá gerar uma economia financeira monumental e 
minimizar os dramas sociais”, analisa. 

Dados oficiais de sinistro dão conta de que todo ano 
acontecem 410 mil acidentes de trabalho, que ocasionam 
3 mil mortes; isso significa dizer que a cada dia ocorrem 7 
mortes por acidentes no trabalho. Além disso essa situação 
gera gastos de R$ 32 bilhões e isso, estima-se, seria 

FOTO: GEORGE GARCIA
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apenas a metade do dano, já que nesta conta não entram 
os trabalhadores informais e os funcionários públicos. As 
estatísticas também mostram que todo ano 102 mil pessoas 
se aposentam por invalidez, sem falar nos milhares de 
afastamentos temporários. 

Mas para implantar em seus sistemas o e-Social as empresas 
terão que investir. “Todos os funcionários terão que ser 
treinados, isso implica tempo e dinheiro e hoje as empresas 
não estão preparadas, então, se sabemos bem o que fazer 
e nos preparamos antes, o impacto é menor. O fato é que 
quando o e-Social entrar, a situação nunca mais será a 
mesma”, disse Serrano a uma plateia composta basicamente 
por contadores. “Se a medida fosse implantada hoje 95% 
das empresas seriam multadas, e as sanções podem chegar 
ao fechamento da empresa e pior; uma fiscalização rigorosa 
no local”.  Mas não são apenas dificuldades, Serrano avalia 
que o e-Social pode evitar fraudes, pois vai diagnosticar e 
cruzar, por exemplo, os informes dos CIDs nos afastamentos, 

vai ser possível visualizar o perfil do trabalhador, se já teve 
problema de saúde em outra empresa.

A adaptação maior vai ter que ser nas empresas, embora os 
escritórios contábeis também tenham muito a se adaptar, 
pois vão ser questionados pelos clientes sobre a nova 
regra. “Os setores de contabilidade, Recursos Humanos, 
Departamento Pessoal, área legal e área fiscal deverão estar 
mais interligados do que nunca. A empresa ainda vai ter 
que fechar a folha de pagamento mais cedo”, tudo isso vai 
implicar em mais trabalho nas contabilidades, para o caso 
das empresas que tenham esse serviço externo.

A Proseg oferece suporte para o e-Social através de 
parcerias, convênios, assessoramento e consultoria. 
Mais informações em marketing@grupoproseg.com.br. 



38 ACE REVISTA# 44

revertida para o combate ao câncer”, destacou.  Cravo visitou a ACE 

Diadema e conversou com a nossa presidente Vera Lucia Rocha, 

que prontamente aderiu à iniciativa. “A ACE já apoia diversos 

projetos sociais, faz parcerias através do Rotary Club e apoiamos 

também o projeto Lutar Para o Futuro, então não podemos 

deixar de estar juntos neste projeto tão importante. Vamos 

mostrar que os empresários de Diadema são solidários a este 

tipo de iniciativa e que, assim que conhecerem bem o projeto, 

vão aderir, como nós já aderimos”, destacou Vera, informando 

que colocou a associação à disposição para a apresentação da 

proposta de parceria aos associados.

“Nosso foco são as empresas, e isso é muito forte em Diadema. 

Através da ACE, que tem um trabalho muito dinâmico com o 

Núcleo de Empresários, Núcleo de Contadores, e grande número 

de associados, podemos chegar a elas”, disse o coordenador da 

Casa Ronald. 

Através da parceria as empresas recebem um Selo de 

Responsabilidade Social que podem usar em suas peças de 

publicidade, vão figurar ao lado da marca mundial e em espaços 

na Casa Ronald McDonald ABC. “Temos espaços convidativos 

para a exposição da marca da empresa que queira vincular seu 

nome ao nosso”, conclui Cravo. 

CASA RONALD 
BUSCA PARCERIAS 
PARA GARANTIR 
ATENDIMENTO A 
CRIANÇAS COM CÂNCER  

SOMENTE NO ANO PASSADO A 
CASA ATENDEU A 2,3 MIL CRIANÇAS 
PORTADORAS DA DOENÇA

A 
Casa Ronald McDonald ABC está buscando 

empresas para firmar parcerias com o objetivo 

de manter o atendimento a famílias de crianças 

em tratamento de câncer que vêm de todo o país. 

Além da importante missão social, a empresa que tornar-

se parceira do projeto terá ainda retorno institucional. A 

ACE Diadema é parceira da Casa Ronald e contribui para a 

divulgação do trabalho da instituição. 

Segundo Eduardo Braun Cravo, coordenador de projetos da 

Casa Ronald ABC, as empresas que contribuírem com a casa se 

tornam parceiras. “Não estamos com o pires na mão, apenas 

pedindo recursos, estamos oferecendo uma parceria onde os 

empresários poderão alavancar suas marcas ao lado de uma 

marca mundial, que é o McDonalds, que realiza o McDia Feliz 

onde a renda da venda dos lanches Big Mac em um dia, é 

SOCIAL

FOTO: DIVULGAÇÃO
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A CASA LONGE DE CASA

A Casa Ronald McDonald realiza um 

brilhante trabalho com crianças em 

tratamento contra o câncer e tem 

unidades espalhadas pelo mundo todo. Na 

região o trabalho começou em 1994 com 

a fundação da Associação Projeto Crescer 

do ABC pelo Rotary Club de Santo André, 

quatro anos depois a entidade firmou 

parceria com a Faculdade de Medicina do 

ABC e em 2007 recebeu licença para operar 

como Casa Ronald McDonald. Hoje são 

seis casas como esta no Brasil e centenas 

pelo mundo. Só na unidade do ABC foram 

atendidas no ano passado mais de 2,3 mil crianças com câncer. 

Hoje a casa tem 23 quartos, cada um abrigando uma família que 

fazem tratamento nos hospitais Santa Marcelina (na Capital), 

no Mário Covas (Santo André) e os que são atendidos no setor 

de Oncologia da Faculdade de Medicina do ABC. 

São famílias de todas as partes do país e para 

quem é do ABC e não precisa da hospedagem a 

casa oferece alimentação e amparo. Só em 2015 

foram fornecidas 72 mil refeições. 

Para manter o trabalho acontece em todo o 

mês de agosto o McDia Feliz, porém a renda 

obtida com a venda dos sanduiches cobre 

apenas metade dos custos da casa, que são 

complementados com bazares de ponta de 

estoque, vendas do bazar permanente e 

doações de empresas, além das empresas e 

pessoas físicas que doem através da Nota 

Fiscal Paulista.

Informações sobre como funcionam as parcerias podem ser 

obtidas diretamente com Eduardo Braun Cravo, coordenador 

de projetos da Casa Ronald McDonald ABC, através do telefone 

4992 1440 ou do e-mail: eduardo.cravo@casaronaldabc.org.br

Ofertas apaixonantes para você
presentear com muito carinho!
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BLITZ Papelaria
Muito mais que papelaria.

Temos:
Cestas, Ursos, Violão, Tablet, Celular, GPS,

Chapinha, Secador, entre outros...
Venha conferir!

Parcele suas compras em até 6x sem juros.
                           Fazemos convênio com Empresa/Funcionário.

Aceitamos os Cartões Televendas

(11) 4056-8568

(11) 4054-2999

Localização
Avenida Lico Maia, 670/674
Serraria - Diadema/SP

Nossos Serviços
Carimbos - Cartão de Visita - Banner - Xerox - Impressão - Encadernação Espiral e Capa Dura
Plastificação - Revelação Digital 10x15 / 15x21 - Envio e Recebimento de E-mail e Fax - Panfleto
Foto 3x4/2x2/5x7 - Convite e Lembrancinha de Foto - Rótulos e Tag de Lembrancinhas (sem corte)
2ª via de contas (energia, água, etc.) - Consulta SCPC www.blitzpapelaria.com.br

Já temos artigos para Festa Junina
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Aos 43 anos de atividade, com inúmeros serviços prestados à 

classe empresarial e ao município, a ACE Diadema chega agora 

a uma nova fase, graças a estrutura que o novo prédio vai 

proporcionar, além de, ao mesmo tempo, valorizar o Centro 

da cidade, estimulando novos investimentos imobiliários. 

“Mais do que somente uma nova sede, vai ser a nossa casa, a 

casa dos empresários de Diadema, dos associados, dos nossos 

parceiros, então é um sonho realizado”, comentou Vera. 

SONHO DA SEDE 
PRÓPRIA COMEÇA A 
VIRAR REALIDADE 

JÁ ESTÃO A TODO VAPOR AS OBRAS 
DA SEDE PRÓPRIA DA ACE, QUE ESTÁ 
SENDO CONSTRUÍDA AO LADO DO 
NOSSO ENDEREÇO ATUAL

O
s operários estão trabalhando diariamente no 

terreno que já teve o nivelamento ao nível de 

subsolo realizado e as fundações do futuro 

prédio já começaram a ser erguidas. Portanto, 

o sonho da sede própria, perseguido por várias gestões 

à frente da instituição, começa a se tornar realidade.

A proposta é que o imóvel seja um dos mais modernos da 

cidade, já que tem um projeto muito bem elaborado, que 

terá inclusive áreas ajardinadas permeáveis, aliás essa é 

uma marca do projeto que visa a eficiência e o cuidado com 

o meio ambiente. Serão 880 metros de área construída, 

distribuídos em subsolo com estacionamento, primeiro, 

segundo e terceiro pavimentos, além da cobertura.

A circulação terá áreas amplas e elevador. Além das 

áreas administrativas bem planejadas, o prédio terá três 

auditórios, um dos quais para 120 pessoas. “Teremos 

espaço para mais cursos e palestras, alguns até ao 

mesmo tempo, o que hoje faz falta, dado a programação 

intensa de atividades”, comenta a presidente da ACE, 

Vera Lucia Rocha. 

capa

FOTOS: ANDREA INÁCIO
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DICAS DE CULINÁRIA 

CHOCOLATE É BOM PARA
O CORPO E A MENTE

N
o reino dos doces, certamente o chocolate ocupa 
lugar na nobreza. Quem gosta de chocolate não perde 
a oportunidade de experimentar novas formas de 

apresentação, seja em barra, em bolos, coberturas ou recheios 
generosos. O chocolate também é bom para a memória, aponta 
um estudo recente publicado pelo jornal Thelegraph.
O psicólogo Merril Elias, um dos condutores da nova pesquisa 
sobre o chocolate, concluiu o que já se sabia, que ele é bom para 
o coração, reduz o risco de acidentes vasculares cerebrais e deixa 
a pele menos sensível ao sol. A novidade é que agora se sabe que 
ele também ajuda na memória e no raciocínio abstrato. Quem 
come chocolate pelo menos uma vez por semana já conta com o 
benefício. Ou seja, não espere a Páscoa para incluir o chocolate na 
sua rotina. A Doceria Ki-Sabor, com mais de 10 anos de tradição 
em Diadema tem uma dica muito gostosa. O bolo Charlote 
(foto) é feito com massa de Pão de Ló de chocolate, recheado 
com mousse de chocolate meio amargo misturado a morangos. 
Na cobertura vão novamente o mousse, raspas de chocolate e 
morangos inteiros; um prazer para os olhos, e para o paladar. 
Segundo Marcelo Gomes, da Ki-Sabor, o bolo é super 

recomendado para qualquer ocasião.  Por ter chocolate meio 
amargo, é ligeiramente menos calórico também. O bolo é feito 
sob encomenda, e pode ter vários tamanhos, partindo de 1 quilo. 
O preço é de R$ 44,90 o quilo. A Ki-Sabor também trabalha 
com docinhos e salgadinhos para festas. Gomes explica que há 
promoções para os clientes que fecharem pacotes. 

A DOCERIA KI-SABOR FICA NA AVENIDA SÃO JOSÉ, 547 - 
CENTRO, TELEFONE 4056-4380.

FOTO: DIVULGAÇÃO 
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