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palavra do presidente

Estar à frente da ACE é muito mais do que me preocupar 
com a fase em que o nosso País enfrenta. É acreditar que 
esse momento é um convite ao recomeço, pois não há 
dúvida que o novo é sempre capaz de fortalecer 
o hoje e o amanhã.  Quando digo em meus 
discursos e até mesmo em minhas 
escritas a vocês que " a união 
faz a força" acreditem, faz e 
muito!

Por isso vamos 
acreditar em nosso 
País, em nossa 
cidade, vamos 
nos unir em prol 
das melhorias, 
vamos juntos 
fazer a diferença. 
Este é o papel 
da ACE Diadema 
para com seus 
associados, por 
isso ressalto 
em toda edição 
que está é a casa 
do empresário (a), 
estamos de portas 
abertas para recebe-los.  

A ACE se empenha em trazer 
soluções e estimular os negócios para 
que todos possam usufruir do progresso com 
ações positivas e, também, criativas. Temos um leque 
de serviços que atende desde o micro empresário a 
grandes empresas, tais como: publicidade, ações que 
movimentam o comércio e fidelizam seus clientes, além 
de muitos outros.

Um bom exemplo disso foi a Feira D’Beleza, realizada 
em junho, com a participação de marcas importantes 
que movimentaram o setor de cosméticos da região. 

O evento foi um sucesso e trouxe muitas 
possibilidades aos expositores. E os 

principais detalhes você confere 
nesta edição. 

Pensando ainda no 
empresariado de 

Diadema, a ACE 
promoveu o Dia 
do Comerciante 
para 
homenagear 
todos aqueles 
que se 
empenham 
em fortalecer 
a economia 
da região, com 

muita garra e 
superação. Foi 

uma noite para lá 
de agradável com 

atrações incríveis.

Nesta edição, a revista 
também traz informações 

pertinentes ao fomento do seu 
negócio com dicas, informações e 

histórias para incentivá-lo.  

Continuaremos trabalhando com orgulho e confiança, 
pois é preciso sonhar e fazer acontecer. 

Boa leitura e até a próxima edição

Vera Lucia Rocha
Presidente da ACE Diadema

2016-2018

TOMADA DE CRESCIMENTO
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NUCLEO DE NEGOCIOS 

Números promissores

O  
Núcleo de Negócios vem comemorando, e muito, 
o sucesso de suas atividades nos últimos meses. 
Para se ter uma ideia, em julho o Núcleo realizou 
sua décima reunião com expectativas cada vez mais 

assertivas para os empreendedores da região.  Os números 
comprovam o êxito dessas ações: ultrapassam 300 Associados 
e empresários que já participaram das reuniões. Em relação 
aos negócios firmados, o Núcleo contabilizou, até agora, mais 
de 300 mil reais gerados nestes últimos dez meses. 

Segundo o coordenador do Núcleo, o advogado Ricardo André 
Barros de Moraes, o Núcleo de Negócios é a forma mais rápida, 
prática e eficaz de gerar relacionamentos e negócios nesses 
tempos de grandes desafios. “Um ponto muito importante do 
Núcleo é aproximar Associados e empresários da região para 
gerar negócios produtivos. Outro destaque fica por conta da 
criação de grupos específicos que somam esforços em atender 
categorias específicas”, diz Ricardo. 

Além da participação e conhecimento de alguns Associados 
participantes foi criado por eles um grupo distinto de 
empresas e prestadores de serviços focado no atendimento 
de condomínios, o Condocenter, cuja parceria foi idealizada 
nas reuniões do Núcleo de Negócios. “Vale lembrar que a 
geração de diferentes núcleos depende dos participantes, 
mas a ACE apóia estas práticas, vislumbrando oportunidades 
dos Associados terem sucesso na geração de negócios”, conta 
Ricardo. 

Outra grande vantagem de participar do Núcleo de Negócios é 
estimular relacionamentos entre os Associados nos seus mais 
diversos seguimentos. Ricardo explica que, muitas vezes, eles 
estão próximos fisicamente, mas desconhecem a existência 
um do outro. “A nossa intenção e expectativa é que quanto 
mais os empresários e as empresas conheçam as atividades 
um dos outros, mais seja estimulada a economia”, finaliza o 
advogado. 
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O Núcleo de Negócios está aberto, sem custo algum, a todos 

os Associados da ACE Diadema. Basta comparecer à reunião, 

sempre na última terça-feira do mês, ou reservar seu lugar 

pelo telefone 4053-5400.
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CERTIFICADO DIGITAL

Assinatura digital
para laudos médicos

D
esde julho, a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 
publicou a RDC nº 30 (Resolução da Diretoria Colegiada), uma 
determinação no qual laboratórios clínicos e postos de coleta devem 
garantir a autenticidade e a integridade dos laudos emitidos com a 

certificação da assinatura digital, quando não houver assinatura manuscrita 
do profissional que liberou o laudo.

   
A medida põe fim ao uso das assinaturas digitalizadas – aquelas escaneadas 
e coladas sobre os documentos – e obrigam a adoção do processo de 
certificação digital para os laudos eletrônicos ou a assinatura manuscrita nos 
laudos em papel. 

   
De acordo com Roberta de Almeida, Agente de Registro da Boa Vista 
Certificadora, esta resolução garante segurança em laudos emitidos, 
principalmente, por hospitais e clínicas médicas. “A tecnologia é utilizada 
para evitar fraudes eletrônicas e funciona como uma assinatura com validade 
jurídica, que garante proteção às transações e outros serviços realizados 
na internet, permitindo que pessoas e empresas se identifiquem e assinem 
digitalmente de qualquer lugar do mundo com mais segurança e agilidade”, 
explica Roberta. 

Para quem é associado da ACE, os descontos podem chegar até 23% pelo serviço, dependendo do certificado que o cliente 
adquirir.  Já para os escritórios de contabilidade associados, há uma comissão de até 10% sobre cada certificado feito na 
sede da ACE, que conta com uma sala exclusiva para atendimento (não associados também são atendidos).  Para mais 
informações, ligue (11) 4053-5403 / 4053-5400. Ou, se preferir, compareça à sede da ACE que fica na Rua das Turmalinas, 
108, Centro – Diadema. 
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NOSSOS ASSOCIADOS SEMPRE
PODEM CONTAR CONOSCO

Rua das Turmalinas, 108 - Diadema/SP
Tel: (11) 4053-5400 | Fax: (11) 4053-5409

www.acediadema.com.br
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O 
cenário econômico atual é um dos assuntos 
mais recorrentes nas rodas de conversa, 
em contrapartida, a busca por soluções 
também. Desse modo, a máxima ‘criar para 

inovar’ tem sido muito explorada por empresários 
e empreendedores que almejam o merecido lugar 
ao sol. 

A concorrência acirrada também instiga no 
direcionamento do foco para o que realmente 
interessa, melhorando os processos da empresa 
e as maneiras de fazer ou resolver os problemas. 

CAPA

10 ACE REVISTA# 45

A inovação é um recurso infalível na distinção 
do próprio negócio com o concorrente, como 
explica Caio Massao, consultor de marketing do 
SEBRAE – ABC. “Ser diferente é o que motiva a 
criação. Uma boa saída é se inspirar nas práticas 
de mercado que envolvem atitudes como o 
buscar, o pesquisar as ações que as empresas 
estão desenvolvendo em todas as áreas, 
principalmente em marketing e vendas, e o 
analisar outras empresas, mesmo de segmentos 
diferentes, para saber o que estão praticando”, 
revela o consultor.  
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Diante do atual contexto em que o país vive, a 
desaceleração nos negócios também apresenta 
um lado positivo, impondo a necessidade de 
criar estratégias, afinal, costumes antigos não se 
adequam a dificuldades novas. 

Inseridos neste contexto, o comércio é um 
segmento de amplas opções para soluções quase 
imediatas. “Fachadas, vitrines, lançamento de 
novos produtos, excelência nos atendimentos 
e decoração de ambientes são algumas das 
alternativas pontuais de reformulação”, comenta 
Caio. 

Segundo o consultor de marketing do SEBRAE 
– ABC, bons exemplos destas renovações, que 
garantem sustentabilidade e competitividade no 

mercado, são as barbearias no conceito vintage, as 
hamburguerias temáticas, visando a experiência 
do cliente dentro do estabelecimento comercial, 
os food trucks e as empresas de vestuário com a 
venda nas redes sociais e comércio eletrônico. 

Criar para inovar, consequentemente, também 
contribui para novas maneiras de gestão. No 
caso dos comerciantes se faz necessário o 
aperfeiçoamento de atendimento, proporcionando 
uma experiência diferenciada para o cliente em 
que o atendente se torna um orientador de venda, 
por exemplo.

Portanto, otimismo e determinação aliados 
à elaboração de propostas de negócio são 
básicos na conquista dos resultados positivos, 
como encoraja Caio. “Não é recomendado ficar 
esperando o momento ideal, é preciso agir.” 
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D
iadema é considerada um dos 
principais pólos industriais do 
Brasil e com um crescimento que 
chama bastante atenção: nos 

três últimos anos, por exemplo, a cidade 
ganhou mais de 160 novas empresas.  Este 
avanço se dá em virtude de incentivos 
fiscais e investimentos na insfraestrutura 
da cidade, resultando em geração de 
emprego e renda. E estes são alguns dos 
vários benefícios que a Dudamar está 
trazendo para a cidade. 

Recém inaugurada, a empresa do setor de 
cosméticos está bastante entusiasmada 
por ter escolhido Diadema para as 
instalações da sua terceira fábrica.  Com 
um know-how exemplar para atender 

a demanda exigente desse mercado, a 
marca escolheu a dedo os funcionários, 
todos moradores de Diadema, para ocupar 
os cargos disponíveis. “Contratamos 
22 pessoas para a nossa sede, por meio 
do Feirão de Empregos, promovido 
pela Prefeitura”, relata Hélio de Lima, 
Engenheiro Químico Responsável da 
Dudamar, que tem a Felps como sua maior 
parceira comercial. 

A Felps afirma que a escolha por 
Diadema não poderia ter sido melhor. 
“Percebemos o quanto as pessoas 
tem muita qualificação e disposição 
ao trabalho”, explica Teodoro Campos, 
Diretor de Comércio Exterior da Felps. A 
justificativa da Felps e Dudamar ainda 

traz mais prerrogativas. “A estrutura 
oferecida pela cidade nos chamou muito 
a atenção. O grande apoio junto aos 
órgãos públicos, com orientações precisas 
sobre zoneamento, entre outros itens, 
foi determinante para a nossa escolha 
e agilidade nas instalações”, indica o 
Engenheiro Químico. 

Por conta de todos estes benefícios e 
a localização geográfica estratégica de 
Diadema, a empresa pretende trazer 
suas outras duas fábricas para a cidade, 
em um prazo de 2 anos. Com isso, a 
projeção é aumentar para 100, o número 
de funcionários. “Temos certeza de que 
essa parceria irá render bons frutos para 
todos”, finaliza Teodoro. 

DESTAQUE

Diadema no eixo da logística
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O apoio e incentivo fi scal fornecidos pela Prefeitura 
vem chamando a atenção das indústrias que 
buscam amparo para os seus negócios. A presença 
da Dudamar na cidade faz parte de um dos efeitos 

destas ações políticas. “Novas empresas obtém isenção de alguns 
impostos e aquelas que aumentam seu quadro de funcionários 
em 25%, tem uma considerável redução de IPTU”, explica 
Jorge Analfi  Bialli, Secretário de Desenvolvimento Econômico 
e Trabalho (SEDET) de Diadema. 

Jorge destaca que a vinda da Dudamar foi proveniente da 
participação da marca na Feira D`Beleza, promovida pela ACE 
no mês de junho. “Muitas empresas de fora participaram deste 
evento tão importante e conheceram de perto todos os benefícios 
que Diadema oferece. Os executivos da Dudamar e Felps se 
interessaram e, em pouco tempo, se instalaram na cidade que 
é o maior pólo industrial de cosméticos do Brasil”, explica o 
Secretário. 

Com o lema de ver a cidade e seus empresários sempre em 
expansão, a ACE acredita que feiras como esta são importantes 
para criar possibilidades de negócios. “Temos muito orgulho 
que, por meio da feira, o município recebeu mais uma empresa, 
criando oportunidades únicas para empregados e empregadores”, 
afi rma a Presidente da ACE, Vera Lucia Rocha. 
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CONFIRA AS NARRATIVAS EMOCIONANTES DOS CASAIS VENCEDORES DO 
CONCURSO DO DIA DOS NAMORADOS, PROMOVIDA PELA ACE NO ÚLTIMO MÊS 
DE JUNHO

Nada melhor do que celebrar a data mais romântica do ano com relatos surpreendentes de amor. Esse foi o intuito da ACE que 
promoveu, no mês de junho, o concurso ‘Dia dos Namorados: quem ama comemora’. Por meio de uma comissão montada pela 
Associação, foram escolhidas três histórias inspiradoras que ganharam um jantar romântico com direito a vinho, chocolate e buquê 
de flores, tornando o momento ainda mais especial. Conheça os vencedores.

dia dos namorados 

Histórias de Amor

“Meu relacionamento com o Junio começou 
pela internet, no site Amor em Cristo, onde 
conversamos por dois meses. Após nos 
conhecermos pessoalmente em um shopping de 
São Paulo, nunca mais nos separamos e pouco 
tempo depois ele me pediu em casamento. 

Oramos juntos para que esta vontade se 
confirmasse e Deus nos deu esta alegria. Apesar 
de muitas dificuldades, nos casamos em 2013 e 
somos muito felizes. 

Nós somos a prova de que o amor à distância tem 
seus desafios, mas com fé em Deus é possível 
superar todos eles.” 

Tatiane Lia Barbosa 
O casal ganhou o jantar no restaurante Old Friends
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“O meu sonho sempre foi, desde menina, casar e formar uma 
família. Toda vez que passava em frente a uma loja de noivas, 
imaginava todos os detalhes do casamento. Mas a busca deste 
sonho resultou em muitos relacionamentos frustrados. Desiludida, 
um dia tive um encontro maravilhoso com Deus e aprendi que Ele 
sabe o que é melhor para nós, pois Suas escolhas são sempre 
perfeitas. Foi então que eu orei a Deus para me enviar um marido 
e, a partir desse dia, nunca mais procurei alguém já que tinha 
deixado minha vida nas mãos do Pai. 

Como Ele é maravilhoso, em pouquíssimo tempo fui atendida! 
Conheci meu esposo e ele é exatamente o que sonhei. Já nos 
primeiros dias deixei claro que não iria namorá-lo enquanto 
Deus não confirmasse esse propósito. Alguns dias se passaram 
e fomos à igreja dele, lá tinha um Pastor de outro estado que 
não nos conhecia e, no fim do culto, veio dizer que durante todo 
tempo, Deus mostrou uma aliança reluzente entre nós. 

Tomamos posse e, a partir daquele dia, começamos a namorar. 
Em 10 meses nos casamos e tudo aconteceu e acontece como 
imaginei. Em agosto, completamos 7 anos de uma abençoada 
união que nos trouxe uma filha linda de 3 anos.” 

Monique Lia Barbosa
O casal ganhou o jantar no restaurante Boiadeiro 

“Eu e meu marido nos conhecemos por acaso no Facebook e 
nossa amizade foi crescendo cada dia mais. Falávamos pelo 
telefone todos os dias e, como somos cristãos, orávamos e 
fazíamos campanhas, mas sem qualquer demonstração de 
amor, somente carinho entre amigos.  

Nos meus momentos mais tristes, ele sempre tinha uma 
palavra para acalmar meu coração. E foi em um desses 
telefonemas de apoio que Deus nos surpreendeu, revelando 
que um tinha sido feito para o outro. 

No dia seguinte acordamos com um amor jamais sentido por 
nós, mesmo não nos conhecendo pessoalmente, em razão 
dele morar na capital e eu no litoral. 

Após essa descoberta, demorei 30 dias para me mudar e 
casar. Já se passaram muitos anos e nosso amor só cresce 
junto de nossa filha linda de 4 anos. Somos muito felizes e 
abençoados.”

Andrea Jesus
O casal ganhou o jantar no restaurante Franciscano
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PREVENCAO 

Você precisa ir ao dentista
e se preocupa com a conta?

M
uita gente evita ir ao dentista e procura pelo profissional 
apenas em emergências. Quando sente dor, toma 
analgésico, faz bochecho, coloca pano quente no rosto, 
dentre outras maneiras. 

   
Entretanto, nada disso elimina a necessidade de ir ao dentista. Mas 
como o preço pode ser alto, é muito comum o paciente fugir do 
consultório. Por isso, é importante destacar a importância de fazer 
um plano odontológico, evitando sofrimentos para a boca e o bolso, 
a fim de fazer um tratamento correto e seguro. 

 A falta de um plano odontológico traz problemas, prolongando 
danos e sofrimentos. Vamos a alguns deles:

- Especialistas apontam que a causa mais comum da dor de dente 
é a cárie, decorrente dos ácidos produzidos por bactérias que 
corroem o esmalte e atingem a dentina. Cárie não tratada no 
começo pode alcançar a polpa do dente, causando um abscesso e, 
consequentemente, inchaço e dor nos tecidos que circundam o 
dente; 

- Já as dores durante a mastigação podem estar relacionadas a 
cáries, doenças periodontais, fraturas dentárias ou a alguma prótese 
mal adaptada. Todos são problemas que requerem atendimento 
imediato; 

- Sangramento pode ser inflamação na gengiva. A chamada 
gengivite é causada por acúmulo de placa bacteriana no espaço 
entre os dentes e a gengiva. Usar o fio dental previne esse problema. 
Mas, se o sangramento é abundante com a gengiva inchada e odor 

desagradável, pode ser indicação de doença periodontal, no qual o 
osso que circunda o dente pode ter sido atingido; 

- Sensibilidade nos dentes ao ingerir coisas muito geladas, quentes 
ou ácidas é comum desde que passe quando o estímulo acaba.  Mas, 
se a dor persistir e piorar quando a pessoa está deitada, pode ser 
indício da necessidade de um tratamento de canal; 

- O mais assustador dos problemas que podem ser acarretados pela 
falta de acompanhamento odontológico é a endocardite - uma infecção 
no endocárdio (revestimento interno do coração). Normalmente, a 
doença acontece quando bactérias, fungos ou outros microrganismos 
saem da parte do corpo onde estão alojados (principalmente da boca 
mal cuidada), viajam pela corrente sanguínea e se ligam às áreas 
afetadas do coração. Se não for tratada, a doença pode danificar ou 
destruir as válvulas do coração, causando complicações para o resto 
da vida ou até a morte. A maioria das pessoas que desenvolvem 
endocardite tem uma doença ou dano no coração, especialmente nas 
válvulas que dão condições ideais para as bactérias se instalarem.

Importante ressaltar, mais uma vez, que com um plano odontológico 
você pode agendar idas regulares ao dentista e evitar riscos como 
este, além das dores, sofrimentos e gastos desnecessários.
 
Valeu a dica? Então consulte o profissional de RH da sua empresa ou 
o corretor de plano de saúde para encontrar aquele que se encaixa no 
seu perfil, garantindo a sua saúde bucal.

Ronaldo Buscarino
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

ACE Diadema tem pacote 

Vida em 

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:

ACE DIADEMA



18 ACE REVISTA# 45

evento

A comemoração, em grande estilo,
do  Dia do Comerciante

ANOS DE ACE 
LUCIA BEZERRA, FUNCIONÁRIA DA ACE DESDE 1988, ATÉ 
HOJE ELA SE DEDICA AO POSTO DA JUNTA COMERCIAL, 
AUXILIANDO CONTADORES E PÚBLICO EM GERAL. 

EMPREENDER
ELAINE CAMPOS, DA CONTÁBIL DELTA E MEMBRO DO 
NÚCLEO DE CONTADORES. DR. RICARDO ANDRÉ BARROS 
DE MORAES, MEMBRO DO NÚCLEO DE NEGÓCIOS, 
AMBAS AS ENTIDADES UNEM EMPRESÁRIOS PARA 
MELHORAR CADA VEZ MAIS O COMÉRCIO DE DIADEMA.  

A Chácara Clube Três Irmãos 
foi o palco, no dia 16 de 
julho, das comemorações 
do Dia do Comerciante. 

O tema, desta vez, foi o Boteco 
Sertanejo para transformar 
a festa em pura animação, 
conforme explica a Presidente da 
ACE, Vera Lucia Rocha. “A ideia do 
boteco foi uma maneira de deixar 
o evento mais descontraído e com 
opções deliciosas de comidinhas 
para todos ficarem bem à 
vontade e curtirem cada detalhe, 
que foi feito com muito carinho”, 
comenta Vera.

Logo na entrada, os convidados 
tiveram grata surpresa com a 
decoração da mesa, composta 
por objetos rústicos e retrôs, 
pontuados por arranjos de flores, 
da Thalita Flores. 

A dupla sertaneja Renan Costa e 
Cristiano deu o tom à festa, atraindo 
muitos convidados para a pista 
de dança. Outro grande destaque 
musical foi a cantora Cris Silva, uma 
das finalistas do The Voice Brasil, que 
abrilhantou o palco com sua bela voz. 

A banqueteira Gil Gondim deu show 

à parte, comandando a cozinha 
com opções deliciosas de pestiscos, 
complementadas com caldos servidos 
nas canecas exclusivas para o Dia do 
Comerciante. 

A noite foi completada com as 
entregas das placas de homenagens 
às pessoas que fizeram a diferença 
durante o ano em prol do comércio 
de Diadema. “A festa vale muito para 
comemorar quem se dedica a mover 
a economia da região”, explica Vera 
Lucia.

Confira os principais clicks da noite.
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ASSOCIADO DESTAQUE
DIEGO ALEXANDRE SCHANOSKI , DO SICREDI, 
QUE MUITO TEM ACREDITADO E INVESTIDO EM 
AÇÕES PARA A CIDADE. 

DIRETORIA
NIVONE ARAÚJO, DIRETORA  DA ACE, QUE 
CONTRIBUI PARA O DESENVOLVIMENTO DA 
ASSOCIAÇÃO. ELA FOI REPRESENTADA PELO, 
TAMBÉM DIRETOR,  CELSO RUIZ.

ASSOCIADO PARCEIRO
RONALDO BUSCARINO, DA CÉLTIC GESTÃO EM 
BENEFÍCIOS, QUE SE EMPENHOU NO PROGRESSO DA ACE. 

ASSOCIADO MAIS ANTIGO
DIVINO JORGE DA SILVA, DA POLIMET IND. E COM. LTDA É 
ASSOCIADO DA ACE DESDE 1980. ELE FOI REPRESENTADO 
POR EDUARDO JUSTINO, DA CASA ROSADA.
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1

3

2

1. Diretoria ACE em reunião no restaurante 
Franciscano. Da esquerda para direita:  
Ricardo André- Advogado da ACE Diadema, 
Vera Lucia Rocha- Presidente ACE, e diretores 
ACE: Valdinei Pontes, Maximinio José, 
Fernando Duque, David Schimitd e Roberto 
Malheiro.

02. Presidentes e Executivos das 
Associações RA2 de todas as cidades do 
Grande ABC, discutindo sobre: certificado 
digital; contrato PEC; proximidade da FACESP 
junto às entidades e assuntos gerais.

03. Anderson Noris e Henrique Wesphal, 
do Sicredi, vistoriando as obras da futura 
agência no novo prédio da ACE.

04. Andamento das obras na nova sede da 
ACE, com a finalização do primeiro piso

05. Mais uma reunião para planejar a nova 
sede da ACE com sustentabilidade: José 
Gomes (TK Empreiteira), Fernando Souza 
(Equilíbrio Arquitetura) e o Associado, Junior 
Prado (ABC Led)

A
C
O

N
T

EC
EU

06. ACE Diadema recebe seus 
novos Associados: Alessandro 
(Estrela Azul Seguros); Rosi e Maria 
( SA Assessoria e Corretora de 
Seguros); Luciano e Fábio (Rede In 
Bus) 

07. Reunião de parceria com 
Diretor ACE, Elidio Capel (Diário 
Regional) 

08. A Presidente da ACE, Vera 
Lucia Rocha, com Roberto Malheiro, 
Diretor da ACE e proprietário da 
Farmácia Malheiro, participando da 
Campanha de Doação de Sangue, 
realizada no mês de julho, no 
Shopping Praça da Moça

09.“Por dentro dos custos, 
despesas e preço de venda” foi 
o tema da palestra do SEBRAE, 
ministrada por Leonardo Suyama, 
no auditório da ACE

10. David Schimitd, Diretor da ACE, 
visita obras da nova sede
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8
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4

11. Lúcia Bezerra completa 28 
anos de trabalho na ACE Diadema

12 e 13. Palestra sobre 
liderança, ministrada por Luiz 
Schimidt e Adam Nöckel, com 
apoio da ACE. Fotos: Thais De 
Beraldini/Liberdade de Ideias.
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NUCLEO CONTADORES 

Novas regras
FIQUE POR DENTRO DE MAIS UMA NOVA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA 
PARA OS CONTRIBUINTES OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL

A
DeSTDA (Declaração de Substituição Tributária, 
Diferencial de Alíquota e Antecipação), criada 
pelo Ajuste Sinief 12/2015, é mais uma obrigação 
acessória mensal dos contribuintes do Simples 

Nacional sobre as operações de Substituição Tributária, 
Diferencial de Alíquotas e Antecipação Tributária para os 
fatos geradores ocorridos a partir de 01 de janeiro de 2016.

   
O arquivo digital da DeSTDA deverá ser enviado até o dia 20 do 
mês subsequente ao encerramento do período de apuração. 
A entrega da declaração é necessária ainda que não tenha 
havido operações no período.

Quando constatadas omissões, caberá à Secretaria da Fazenda 
do Estado de São Paulo a aplicação de penalidades na forma 
estabelecida no artigo 527 do Regulamento do ICMS-SP.

O Microempreendedor Individual (MEI) está dispensado da 
entrega da DeSTDA. Os contribuintes do Simples Nacional irão 
declarar mensalmente o valor de ICMS devido nas seguintes 
operações:

- Substituição Tributária nas operações internas com mercadorias 
sujeitas a esse recolhimento na condição de substituto 
tributário; 

- Antecipação Tributária nas entradas interestaduais: 
- Diferencial de Alíquota pelas aquisições de ativo fixo e uso / 

consumo; 

DIFAL
De acordo com o Comunicado CAT nº. 08 , de 19-02-2016, cabe 
destacar que, tendo em vista a concessão de medida cautelar 
na Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 5.464, os 
contribuintes optantes pelo Simples Nacional que realizarem 

operações e prestações interestaduais que destinem bens ou 
serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS ficam 
desobrigados de recolher a parcela do imposto correspondente 
à diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual 
em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 18-02-
2016. 

   
Já em relação aos fatos geradores ocorridos entre 01-01-
2016 e 17-02-2016, a parcela do imposto correspondente ao 
diferencial de alíquotas que cabe ao Estado de São Paulo 
deverá ser recolhida até o dia 29-04-2016 e declarados na 
DeSTDA – Declaração de Substituição Tributária, Diferencial 
de Alíquota e Antecipação. 

   
O recolhimento do Diferencial de Alíquota, referente ao período 
vigente, deverá ser realizado por GNRE, gerada no endereço 
www.fazenda.sp.gov.br/guias/demais.asp e utilizando-se o 
código de receita 10008-0, conforme estabelece o Comunicado 
CAT 01, de 12-01-2016. Neste ano, o Estado de destino ficará 
com 40% do diferencial das alíquotas (parcela do imposto que 
ele tem direito a receber) e o Estado de origem, com 60%.

Fonte: Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
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COACHING

O momento tão
esperado chegou
O momento tão
esperado chegou

COACHING 



27

ACE DIADEMA

 ACE REVISTA# 45

Nesta fase, valores e crenças são confrontados com a meta para 
saber se há congruência entre eles. O coach avalia as forças e 
fraquezas do seu cliente perante os objetivos visados e ao meio 
em que este atua, definindo um plano que permita alcançar os 
resultados desejados. 

Com estas informações, são definidas as fases do Plano de Ação, 
com evidências claras de avanços sobre prazos determinados, 
recursos necessários e o comprometimento do próprio cliente, 
frente ao desafio factível. É uma abordagem de desenvolvimento 
humano e profissional que tem como objetivo auxiliar 
profissionais de qualquer área de atuação a maximizar seus 
resultados, embasados na otimização de seus próprios recursos 
técnicos e emocionais.

Com base na evolução de competências técnicas e emocionais, 
o coach atua como um "olho externo" para seu cliente, 
apoiando-o em seu autoconhecimento por meio de um ângulo 
novo de visão.

2) Treinamentos específicos. Atendimento, postura, ética, 
comunicação, entre outros itens. São criados módulos 

específicos para atendimento ao público em loja, voltados para 
vendedores e balconistas, por exemplo. 

O aluno aprende desde postura à técnicas avançadas de 
negociação de forma simples, onde ele conseguirá aplicar, 
instantaneamente, os seguintes tópicos:
• Postura e Aparência
• Abordagem
• Fechamento
• Vendas e metas
• Negociação e Argumentação

O momento exige atitude, inovação e coragem, além do uso de 
ferramentas adequadas que vão nos diferenciar no mercado, 
nos colocando acima da média da concorrência, com uma equipe 
treinada, motivada e feliz.
 
Sem contar com produtos de qualidade, estoques adequados 
com gestores otimistas para, dessa maneira, conseguirmos 
absorver esse crescimento. A hora é agora!

Maria Cristina Zapparolli 
Psicanalista, Coaching e Gerente de Contas do 

 IHP – Instituto de Humanização Pessoal
Tel.: (11) 99129-0238

O momento tão
esperado chegou
O momento tão
esperado chegou

N
os últimos meses, o cenário da economia do País vem 
apresentando uma retomada em seu crescimento, 
como aponta o Fundo Monetário Internacional (FMI), 
que prevê o aumento do Produto Interno Bruto (PIB) 

em 0,5% para o ano de 2017.  Esta notícia traz mais esperança 
para todos nós, principalmente para o comércio e indústria 
tomarem o fôlego necessário, após um debilitado período nos 
últimos tempos. 

Apesar dessa estimativa positiva é pertinente se perguntar: o 
que faremos agora? Isso mesmo! A questão parece um tanto 
estranha, afinal este momento está sendo muito aguardado, 
entretanto, ao chegar será que estaremos preparados? 

A indagação vale, principalmente, para o setor do comércio – o 
mais atingido por este período tão conturbado. Por isso, é tempo 
de criar estratégias e ações no que diz respeito ao preparo da 
equipe para encarar, de frente, a nova fase econômica do país. 

Esses gestores e colaboradores, cansados do grande desgaste 
por conta do árduo trabalho com pouca colheita, estão com 
os ânimos abalados, resultando em lojas com atendimentos 
precários, serviços sem qualificação e otimismo quase nulo. Mas 
é hora de dar um basta em tudo isso! É hora de arregaçar as 
mangas e conquistar tudo que merecemos!

Para começar, é e será sempre primordial o investimento no 
desenvolvimento e treinamento de pessoal – as melhor opção 
para quem não abre mão de fazer a diferença entre tanta 
concorrência no segmento.

Precisamos de um pessoal, além de qualificado, treinado 
adequadamente para atender o perfil da loja/comércio. E, sem 
dúvida, o quesito que recebe maior queixa de consumidores é em 
relação ao atendimento, tanto presencial quanto por telefone, 
mostrando a importância de ter colaboradores altamente 
“entusiasmados” no atendimento. 

As ferramentas estão aí para aprimorar estes resultados e uma das 
mais utilizadas é o coaching, que segue duas premissas básicas:

1) Coaching. O trabalho, normalmente, é iniciado pela definição 
dos objetivos visados pelo cliente, que podem abranger áreas 

diversas como a gestão do tempo, o relacionamento interpessoal, 
o trabalho e motivação de equipes, entre outros.
 
 As questões ou temas podem ter origem pessoal ou profissional, 
carreira, esporte, equipe, enfim, elementos que contribuam para o 
desenvolvimento de um ou mais clientes. Definida a meta, antes 
do Plano de Ação, é feita uma análise do que contribui ou impede 
o alcance desta meta, seja por parte do cliente e/ou do cenário em 
que está inserido. 
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FEIRA

O sucesso da 
Feira D’Beleza
O sucesso da 
Feira D’Beleza
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C
om a proposta de movimentar a economia 
do setor de cosméticos na região, a ACE 
realizou nos dias 25, 26 e 27 de junho 
a terceira edição da Feira D’Beleza, no 

shopping Praça da Moça. Passaram pelo evento, 
cerca de 4 mil pessoas - entre profissionais da 
área e público em geral - que conferiram muitas 
novidades relacionadas a tratamentos e produtos 
de beleza. 

Em um cenário onde o Brasil é o terceiro mercado 
global da beleza, atrás da China e Estados Unidos, 
a ACE vem trabalhando para alavancar ainda mais 
estes negócios na cidade, principalmente por ser 
considerada um dos principais pólos industriais 
da área de cosméticos. “Pela importância de 
Diadema nesse setor, conseguimos o apoio da 
Beauty Fair – a feira de beleza mais importante 
do País – que nos auxiliaram na formatação da 
feira. A ideia é deixá-la cada vez melhor, pois 
nossa cidade e empresários merecem”, explica 
Vera Lucia Rocha, Presidente da ACE. 

A dedicação da Associação mais as parcerias e 
apoiadores resultaram em uma feira de grandes 
negócios para as 22 empresas participantes. 
Todos os seus representantes foram unânimes 
em afirmar que esta edição propiciou ótimos 
negócios, novos contatos e divulgação de seus 
produtos. 

A feira também apresentou performances com 
profissionais de corte de cabelo, técnicas de 
maquiagem entre outras atrações, entusiasmando 
ainda mais o público. Outro grande destaque 
foi a participação da cantora Cris Silva, uma 
das finalistas do The Voice Brasil e moradora de 
Diadema, que abrilhantou essa edição com sua 
graça e beleza. “Que honra ser madrinha deste 
evento! Adorei ter participado de uma feira tão 
importante para a cidade, que estava repleta de 
novidades”, diz a cantora. 

Mal acabou a terceira edição e a Associação já 
começou os preparos para a quarta. “Estamos 
nos empenhando em apresentar uma feira ainda 
melhor, nos seus pormenores. E a expectativa é de 
dobrarmos o seu tamanho para o ano que vem”, 
revela Vera Lucia. 
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“Do ponto de vista comercial, a feira foi 
maravilhosa. Captamos novos contatos e 
possíveis parcerias.” Eduardo Choca – Diretor 
Administrativo da Absolta Estética

“Alcançamos nossos objetivos e metas para 
esta edição, o resultado foi melhor que o 
esperado e, com certeza, estaremos na edição 
de 2017”. Vanda Silveira – Representante 
Comercial da Alfa Parf

“Excelente feira para novos contatos.” 
Elisângela Osvaldo – Diretora da Blitz da 
Beleza

“Participamos pela primeira vez de uma feira 
especializada e gostamos da experiência”
Michel Matrowitz – Consultor Independente da 
Hinode

“Achei essa edição muito melhor do que a 
anterior. Fizemos grandes divulgações da 
marca e bons negócios.” Edson Lopes – Diretor 
Comercial da Cosméticos Lopes

“A ACE deu grandes oportunidades aos 
empreendedores da cidade. O retorno foi 
favorável e queremos participar no próximo 
ano”. Ricardo Neres Santiago – Executivo da 
Jeunesse Cosméticos

“A feira nos proporcionou divulgação da 
marca e contatos novos.” Jasão Valério – 
Coordenador de Eventos e Cursos da Extremilly
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“Nossa experiência foi de acordo com as 
expectativas de negócios.Fizemos alguns 
contatos que poderão nos render bons 
negócios.” Alexandre Topin

“Em todos os aspectos a feira superou as 
expectativas. O entusiasmo do público de 
Diadema foi bem legal. A cidade tem muito 
potencial para feiras como essas.” Teodoro 
Campos – Diretor de Exportação da Felps

“Foi uma feira bonita. A organização está 
de parabéns.”  Claudete Padilha – Gerente 
Comercial da Max Relax

“Foi um desafio e tanto participar da feira. 
Gostei pela oportunidade de divulgar nossa 
loja” Kátia Fontes – Sócia-proprietária da 
Grão Expresso

“Muita organização e segurança no evento. 
Em relação ao ano passado, o público foi 
bem maior.” Caroliny Schiller – Assistente de 
Marketing da Decoridea 

“Foi muito importante a visibilidade que a 
feira proporcionou ao público profissional 
– essencial para facilitar a nossa entrada 
da marca nos salões.” Vanessa Galata – 
Proprietária do Centro de Distribuição 
Bortoletto

“Foi uma experiência para os novos 
franqueados e trouxe bons frutos.” Lucas 
Daniel – Franqueado da Miss Pink
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"Houve uma grande evolução da feira em 
relação ao ano passado.Passou a atrair as 
empresas especializadas, o que é muito positivo 
para o setor." Graziele Martins – Comercial da 
Lipson

“A equipe e organização foram os grandes 
pontos positivos.” Cintia Souza – Diretora da 
Moça Bonita

“Participar da feira foi maravilhoso. Superou 
todas as nossas expectativas”. Karine 
Bittencurt – Diretora Administrativa da UNIP

“A experiência foi boa e o evento bem legal”.
Adriana Barbosa – Proprietária Preta Hair

“Foi a nossa primeira participação em feira e 
a experiência não poderia ter sido melhor!”
Socorro Lameneze – Proprietária da Perfil 
Cabeleireiro

“A realização e organização estavam muito 
bem feitas.” Sidnei Seiki – Administrador da 
Seiki

“ É o nosso segundo ano de feira e ficamos 
felizes de levar nossas técnicas para o 
público.” Selma Goulart – Gerente Comercial 
da Pro-nativa 

“A divulgação foi grande e fizemos muitos 
contatos.” Lindalva Ramos dos Santos – 
Distribuidora da Tappeware
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Rua Izaurino Lopez da Silva, 31 - Diadema
Tels.: 11. 3996-9736 4044-4218 4044-4233 95263-2407
www.preparamala.com.br
E-mail: atendimento@preparamala.com.br

PALAVRA DO ASSOCIADO 

Amor por Diadema

A 
relação da agência Prepara Mala com Diadema é 
mais do que especial, pois são 25 anos dedicados à 
prestação de serviços de viagem aos diademenses, 
que compõem mais de 90% de nossos clientes. A 

ideia de estreitar este laço também é vista em nosso quadro 
de funcionários composto, integralmente, pelos moradores da 
cidade.

   
Tenho muito orgulho da nossa atual equipe que me ajudou 
a impulsionar o novo projeto da agência, chamado De Mala 
e Cuia. Voltado para os migrantes que querem se fixar em 
outros estados, o programa integra os nossos serviços com 
imobiliárias e empresas de mudança. Somos a primeira agência 
de turismo do Brasil a oferecer este tipo de atendimento. 

   
Outro grande fruto da relação da Prepara Mala com Diadema 
é a parceria com a ACE, não só uma prestadora de serviços, 
como também grande incentivadora de negócios. Para se 
ter uma ideia, fechamos um grupo de 45 passageiros por 
intermédio da Associação. 

   
A agência também conta com o sistema de consulta, cuja 
qualidade é muito boa, pois nunca tivemos problemas com 
o portal da Associação. O marketing na revista merece 
destaque, em virtude de divulgar nossa loja. 

   
Há 3 anos como Associado, é perceptível o quanto a ACE se 
preocupa em oferecer visibilidade para o comércio da cidade, 
além de promover cursos e eventos, mantendo o círculo de 
negócios muito ativos em toda a região.  

Luiz Henrique Palombo
Proprietário da Agência Prepara Mala
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ACE DIADEMA

Novos Associados
É COM MUITA HONRA QUE APRESENTAMOS OS

NOVOS ASSOCIADOS DA ACE. SEJAM BEM-VINDOS!
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SOCIAL

Trabalho do bem

H
á 45 anos, a Sodripom foi criada por pessoas que 
tinham, como missão de vida, um trabalho social para 
ajudar adolescentes e está cumprindo, com louvor, 
este lema até hoje, pois passaram pela entidade 

mais de 14 mil jovens por meio do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos – SCFV. 

Com o intuito de oferecer formação profissional básica e 
ingressá-los no mercado de trabalho, a Sodiprom espera 
reduzir situações de vulnerabilidade social, aumentar o acesso 
a serviços sociais e, consequentemente, melhorar a qualidade 
de vida, inclusive da família do jovem. “Nos empenhamos 
muito em consolidar a cidadania por meio da convivência, 
fortalecendo vínculos familiares, sociais e comunitários para 
desenvolver potencialidades”, explica Celso Paula de Souza, 
Presidente da Sodiprom.

Para obter esse resultado, a Sodiprom conta com dois apoios 
importantes: do Rotary Club de Diadema, que mantém a 
presidência e todos os membros da diretoria da entidade, e 
de um convênio com a prefeitura de Diadema – patrocinadora 
do SCFV. 

Esse serviço atende 150 jovens adolescentes da 
comunidade em período integral, desempenhando 
uma função muito importante em suas vidas 
e na obtenção do seu protagonismo 
social. Suas modernas 
instalações contam 
com dez salas de 
f o r m a ç ã o 
bás ica , 
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Esse serviço atende 150 jovens adolescentes da 
comunidade em período integral, desempenhando 
uma função muito importante em suas vidas 
e na obtenção do seu protagonismo 
social. Suas modernas 
instalações contam 
com dez salas de 
f o r m a ç ã o 
bás ica , 

quadra poliesportiva, restaurante, salas de apoio psicossocial, 
assistência social, consultório odontológico e um grande 
espaço multiuso. Regularmente são oferecidas, para os jovens 
e seus pais, palestras com renomados profissionais de diversas 
áreas do conhecimento, além de encontros com orientação de 
psicólogos e assistentes sociais.

PORQUE CONTRATAR
A empresa que adere ao programa de contratação da Sodiprom 
tem muitos benefícios: 
- Tranquilidade em relação ao Ministério do Trabalho, pois 
estará em pleno cumprimento da lei;
- Ótima imagem junto à sociedade pelo exercício da 
responsabilidade social, oferecendo oportunidade ao 
adolescente que anseia seu primeiro emprego e, dessa 
maneira, contribui para diminuição da violência;
- Desobrigação do vínculo trabalhista, uma vez que a relação 
de emprego do aprendiz é com a Sodirpom;
- Em médio prazo, o quadro de funcionários terá um 
profissional capacitado e motivado para contribuir com o 
crescimento da empresa.

LEGISLAÇÃO
Inspirada nos preceitos de que juventude, empregabilidade e 
inclusão social são indissociáveis, a Lei de Aprendizagem nº 
10.097/2000 estabelece que as empresas devem ter em seu 
quadro de funcionários, de 5% a 15% de adolescentes (entre 
14 e 24 anos incompletos). Micro e pequenas empresas não 
são obrigadas, mas também podem contribuir e contratar 
aprendizes

SAIBA MAIS
FIQUE POR DENTRO DA HISTÓRIA 

COMPLETA E DE TODAS AS AÇÕES DA 
SODIPROM, ACESSANDO O SITE:

WWW.SODIPROM.COM.BR



37

ACE DIADEMA

 ACE REVISTA# 45

ACE DIADEMA



38 ACE REVISTA# 45

BALANCO

PASSIVO
2014 2015 

R$ R$

PASSIVO CIRCULANTE 

  Fornecedores 973,20 1.220,22

  Obrigações Trabalhistas a Pagar 10.573,86 8.761,44

  Obrigações Tributárias a Pagar 1.377,84 1.181,42

  Outras Contas a Pagar 18.640,43 22.172,20

  Outras Obrigações a Pagar 602,41 994,05

  Provisões 24.763,27 32.346,39

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE 56.931,01 66.675,72

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 0,00 0,00

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

   Superavit Acumulado 1.035.262,92 1.171.551,95

 

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.035.262,92 1.171.551,95

TOTAL DO PASSIVO 1.092.193,93 1.238.227,67

ATIVO
2014 2015 

R$ R$

ATIVO CIRCULANTE

  Caixa 357,46 1.408,10

  Bancos c/ Movimento 46.889,21 59.997,86

  Aplicações Financeiras 560.015,41 696.393,21

  Valores a Receber 77.174,52 99.496,04

  Adiantamentos 26.999,04 9.313,87

 

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 711.435,64 866.609,08

 ATIVO NÃO CIRCULANTE

  Tangíveis 547.433,40 550.033,40

  Intangíveis 27.210,17 27.210,17

  ( - ) Depreciações e Amortizações -194.248,88 -206.008,18

   Despesas Diferidas 363,60 383,20

 

TOTAL DO NÃO CIRCULANTE 380.758,29 371.618,59

 

TOTAL DO ATIVO 1.092.193,93 1.238.227,67

DRE
2014 2015

R$

Receita Operacional 1.336.020,27 1.595.579,08

Resultado Bruto 1.336.020,27 1.595.579,08

( - ) Despesas Administrativas 1.104.219,84 1.455.163,91

( - ) Despesas Comerciais 29.450,85 58.552,36

( - ) Despesas Tributárias 6.896,11 6.371,55

( - ) Despesas Financeiras 38.671,95 29.143,49

Receitas Financeiras 46.760,62 84.341,26

Resultado Operacional 203.542,14 130.689,03

(-) Despesas Não Operacionais 0,00 0,00

Receitas Não Operacionais 0,00 5.600,00

Resultado Não Operacional 0,00 5.600,00

SUPERÁVIT ACUMULADO 203.542,14 136.289,03

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO

Ano 2014/2015 

Parecer do Conselho Fiscal

Segundo artigo 24 do Estatuto Social, vem emitir 
PARECER no sentido de serem aprovados pela 
Assembleia  Geral os Balancetes Mensais, o Balanço 
Patrimonial , a Demostração das Mutações do 
Patrimônia Líquido, relativos ao exercício de 2015. 

BALANÇO PATRIMONIAL
 Ano 2014/2015
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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
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As tarifas dos táxis no 
ABC serão reajusta-
das em 12,9% a partir de 1º de maio. Com o au-mento, a bandeirada – va-lor pago no início da corri-da – vai passar de R$ 4 para 

SEU BOLSO

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

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

tem contornos decisivos para as pretensões do S.André.

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

Dilma quer Eliseu Padilha na articulação política

Fabrício Cortinove/EC Santo André

Agora no Ramalhão, Tadei treinou a Ferroviária em 2014

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

Rogério Soares/A Tribuna de Santos/Folhapress

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

Eberly Laurindo

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

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

Muricy encerra terceira passagem no São Paulo

Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress

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 divulgado pela Secretaria de Segurança Pública, 22 pessoas morreram nas estradas 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.

Paulo, foram completamente destruídos 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 

Prefeitos querem 
reverter decisão 
do STF sobre 
precatórios

Os prefeitos da região vão buscar formas de reverter a decisão que estabelece novas regras para pagamento de precatórios (dívidas contraídas junto a contribuintes) no próximo encontro da Frente Nacional. O Supremo Tribunal Federal definiu que as dívidas deverão ser quitadas até 2020.
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Resultados ruins 
e problemas de 
saúde levam à 
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12,9% mais cara no ABC

Dilma quer Eliseu Padilha na articulação política

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-

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

sido causado por um curto circuito 

Diadema JornalSexta-feira a Domingo
3 a 5 de abril de 2015

Ano 53 l Nº 4791
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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.

saída de Muricy
O técnico Muricy Ramalho encerrou sua terceira passagem pelo São Paulo acumulando, neste ano, problemas de saúde e, principalmente, resultados decepcionantes. 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 semana que abre a fase final do Paulistão.

Resultados ruins 
e problemas de 
saúde levam à 
saída de Muricy

Dilma quer Eliseu Padilha na articulação política
município deve ganhar a primeira 

Páscoa!

do Executivo afirmou que a Secretaria 

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” 
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