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palavra da presidente

4

2017: ano de 
realizações

Iniciamos o ano com muito trabalho e, como sempre, 
pensando em nossos associados e na valorização do 
comércio.  A grande realização de 2017 será a entrega 
da nova sede da ACE Diadema, que tem conclusão 

prevista para o mês de maio e contará com salas amplas e 
instalações adequadas para atender o nosso associado com 
mais conforto e possibilitará novas parcerias. 

No final de 2016 contamos com a campanha Acelere o seu 
coração nesse natal, que sorteou 17 prêmios incríveis, entre 
carro, viagem, notebook e muitos outros. Campanhas como 
esta fomentam o comércio. Nessa edição você confere a 
lista dos ganhadores dos prêmios.

Além das diversas campanhas e eventos durante o ano, 
contaremos com mais uma edição da Feira D’Beleza, que já 
está em andamento e acontecerá de 20 a 22 de maio, no 
Shopping Praça da Moça. Traremos diversas empresas e 
parceiros para abrilhantar ainda mais o evento.

Nossas ações e iniciativas são idealizadas com carinho aos 
associados e parceiros. Exemplo disso é a Meia Maratona ACE 
Diadema, que entrou em nosso calendário oficial e tem por 
objetivo movimentar as pessoas, promovendo a prática de 
esporte, lazer e saúde. Já estamos organizando a segunda 
edição, visto que a primeira foi um sucesso e contou com mil 
atletas participantes. Trabalharemos com afinco para que 
tenhamos novos atletas correndo nas ruas da cidade. 

Estamos alinhando nosso calendário 2017 que será recheado 
de inovações e informações aos associados. O objetivo é 
fazer com que os empresários não tenham que ir longe para 
ter a informação e o conteúdo que precisam. Os detalhes 
vocês poderão conferir em breve no site e Facebook da 
ACE, e também nas edições da revista. Já estamos com as 
inscrições abertas para Feira do Empreendedor, de 18 a 21 
de fevereiro de 2017. 

Teremos vários cursos e palestras ao longo do ano para 
capacitar ainda mais os profissionais. Temos muito trabalho 
pela frente e estamos a todo vapor na organização de cada 
detalhe. O apoio e a participação de todos os associados são 
imprescindíveis para que obtenhamos, juntos, o sucesso 
desejado.

Feliz 2017 a todos, com muitas realizações! Boa leitura!Lut 
nosterf esendamquam tu egit, Catus.
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•  Alinhamento e balanceamento
•  Ar-condicionado
•  Diagnóstico de freios 
•  Direção hidráulica
•  Escapamento
•  Injeção eletrônica 
•  Mecânica em geral 
•  Parte elétrica básica 
•  Regulagem do motor 
•  Suspensão
•  Troca de óleo e lubrificantes

DIACAR CENTRO 
AUTOMOTIVO

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

contato@diacar.com.br

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

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

Arte_diacar_21x14.indd   1 12/18/14   9:53 AM
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Retenção  Previdenciária

nucleo de contadores 

PRINCIPAL OBRIGAÇÃO DA RETENÇÃO
A empresa contratante de serviços prestados mediante 
cessão de mão de obra ou empreitada, inclusive em regime 
de trabalho temporário, a partir da competência fevereiro de 
1999, deverá reter 115 (onze por cento) do valor bruto da nota 
fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços.

NOVOS PERCENTUAIS DE RETENÇÃO
No caso de contratação de empresas para execução de 
serviços, por meio de cessão de mão de obra de Tecnologia 
da Informação – TI, a empresa contratante deverá reter 3,5% 
(três e meio por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura 
de prestação de serviços. A partir de 01/04/2013 as empresas 
do setor da construção civil enquadradas nos grupos 412, 432, 
433 e 439 da CNAE 2.0, contribuirão com alíquota de 2%, sobre 
o valor da receita bruta, em substituição às contribuições 
previdenciárias de 20% sobre o total da folha de pagamento 
de empregados, avulsos e contribuintes individuais, desta 
forma, a retenção previdenciária de 11% (onze por cento) 
passará para 3,5% (três e meio por cento).

PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO VALOR RETIDO
A importância retida deverá ser recolhida pela empresa 
contratante até o dia vinte do mês seguinte ao da emissão da 
nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, 
antecipando-se este prazo para o primeiro dia útil quando não 
houver expediente bancário naquele dia. (Lei 11.933/2009)

PRESUNÇÃO DE RECOLHIMENTO
A retenção por parte da contratante sempre se presumirá 
feito, oportuna e regularmente, não lhe sendo lícito alegar 

qualquer omissão para se eximir da obrigação, permanecendo 
responsável pelo recolhimento das importâncias que deixar 
de descontar ou de reter.

EMPRESAS OPTANTE PELO SIMPLES
A partir de Janeiro de 2009, as empresas optantes pelo 
SIMPLES que prestarem serviços mediante cessão de mão 
de obra ou empreitada, estão dispensadas da retenção 
previdenciária, sobre o valor bruto da nota fiscal, da fatura 
ou do recibo de prestação de serviços exceto atividades 
tributadas no anexo IV.

DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO
As empresas enquadradas na desoneração da folha de 
pagamento, conforme Lei 12.546/2011, também estão 
obrigadas à retenção, porém o assunto é um pouco complexo 
para tratar aqui. Em tais situações, melhor contatar um 
contador.

FONTE: CURSO RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CESSÃO DE MÃO DE OBRA E 
EMPREITADA – UNISESCON – UNIVERSIDADE CORPORATIVA

MAIS INFORMAÇÕES: 
nucleodecontadores@acediadema.com.br
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marketing

Endomarketing: de dentro para fora

M
ais um ano se foi e damos então início a outro. 
Isso pode representar uma série de coisas no 
cenário profissional. Ao mesmo tempo em 
que funcionários voltam do recesso de final de 

ano motivados e dispostos, isso pode não acontecer para 
outros. E é exatamente aí que os empregadores precisam 
ter uma boa sacada.

Endomarketing é uma das mais novas áreas da 
administração e busca adaptar estratégias e elementos 
do marketing tradicional, normalmente utilizado no 
meio externo às empresas, para uso no ambiente interno 
das corporações. É uma área diretamente ligada à de 
comunicação interna, que alia técnicas de marketing a 
conceitos de recursos humanos. 

Investir em seu funcionário pode ser uma ótima alternativa. 
E é exatamente o que propõe o endomarketing: focar em 
pessoas, para que assim elas consigam gerar resultados 
através de ações mais eficazes. Com isso, o endomarketing 
mantém suas bases no encorajamento da interação 
entre os funcionários e a empresa.  Em suma, o termo 
endomarketing surgiu no Brasil em 1990, induzido pelo 
consultor empresarial Saul Bekin. Corresponde à parte não 
visível do marketing, mas que mesmo assim consegue 

viabilizar o sucesso do marketing tradicional fora da 
empresa, tratando da comunicação interna e das relações 
interpessoais. 

O endomarketing existe para atrair e reter o primeiro 
cliente - o cliente interno, que será responsável por atrair e 
reter o cliente externo. Tão importante quanto vender seu 
produto para o seu cliente é vender o mesmo produto ao 
seu funcionário. Uma vez que o seu funcionário entende 
e relevância do teu produto e adota esse produto como 
sendo algo realmente bom, certamente ele terá ainda mais 
pontos positivos na hora de vendê-lo ao seu consumidor. 
Ou seja, antes do consumidor final comprar, o funcionário 
precisa ter comprado.

Para atender bem ao seu cliente a empresa precisa saber 
atender bem ao seu funcionário. Para que isso aconteça, 
as empresas devem detectar as necessidades que seus 
funcionários possuem, assim como os meios ideais para 
saná-las. A satisfação deve partir de todos os funcionários 
da equipe e não de apenas parte do time. Por isso, a 
receita é investir em seu funcionário. Investir nas relações 
interpessoais e na comunicação interna, tornando o 
ambiente de trabalho prazeroso, em que seu funcionário 
sinta orgulho em fazer parte.
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Acelere o seu coração 
nesse natal 
C

onfira o resultado da campanha. A espera finalmente 
acabou!  Na edição passada anunciamos a 
campanha Acelere o seu coração nesse natal, 
que sorteou prêmios como viagem para Porto 

Seguro com direito a acompanhante, notebook, TV 40' 
e o melhor de todos eles: um carro!

Ao todo, foram sorteados 17 prêmios para saudar o 
ano de 2017 em grande estilo. Tivemos mais de 120 
empresas participantes, obtendo um total de 100 
mil cupons distribuídos. Acelere o seu coração nesse 
natal foi mais uma campanha idealizada com bastante 
carinho, pensada no consumidor local e na valorização 
do comércio da região como um todo. 

O QUE PARECIA IMPOSSÍVEL TORNOU-SE REALIDADE
Luzia Mitsue Hotta, que trabalha como auxiliar na 
secretaria do Colégio Castro Alves, foi a grande 
premiada. “O carro chegou em um momento muito 

delicado de minha vida. Sem dúvidas me ajudará e 
muito. Primeiramente, agradeço a Deus pelo prêmio. 
Fiquei realmente muito feliz em ter sido a ganhadora 
do Fiat Mobi. Sempre incentivei a todos os pais de 
alunos e aos funcionários a preencherem os cupons 
e depositarem na urna até o prazo estipulado. Acho 
muito válido que todos participem de campanhas 
assim, pois realmente são muito boas. ”, declarou 
eufórica e bastante feliz. “Agradeço imensamente à 
ACE Diadema, que me proporcionou a oportunidade de 
ser contemplada com este prêmio. ”, completou.

A felicidade tomou conta de Luzia e de todos que 
estavam presentes na entrega do carro. Foi um 
momento de bastante alegria. À nós da ACE Diadema, 
a coube sensação de dever cumprido. Campanhas 
assim são benéficas ao consumidor e aos comerciantes, 
fazendo com que ambas partes fiquem felizes. 

2º LUIZ ALBERTO DOS A. SANTANA - 
PRÊMIO: UMA VIAGEM P/ PORTO SEGURO C/ 

ACOMPANHANTE 
 ASSOCIADO:  DEPOSITO PONTO CERTO

1º  LUZIA MITSUE HOTTA - UM CARRO 0K FIAT MOBI  
 LOCAL COLÉGIO CASTRO ALVES
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“Nós, diretores do Colégio Castro Alves, agradecemos 
imensamente à ACE Diadema pela parceria de tantos 
anos. Sempre que precisamos podemos contar com essa 
associação que pensa no crescimento de seus associados. 
Nós aplaudimos a iniciativa da campanha Acelere o seu 
coração nesse natal, que além de proporcionar a alegria 
dos consumidores contemplados com diversos prêmios, 
promoveu o aquecimento às vendas de final de ano. 
Queremos parabenizar nossa funcionária Luzia Hotta, que 
foi a ganhadora do Fiat Mobi. A cidade precisa de mais 
iniciativas como esta e a ACE sabe como fazer! ”, declarou 
Adiraci Dourado, diretora do Colégio Castro Alves.

A ACE Diadema agradece, novamente, a participação dos 
consumidores, sejam eles os que foram contemplados 
com os prêmios ou não, e das empresas que apoiaram a 
campanha e contribuíram com as premiações. A Prepara 
Mala, que concedeu a viagem com direito a acompanhante; 
Polimet, que doou a bicicleta; Lojas Mel, doando 2 fornos; 
Max Relax, que disponibilizou uma escova alisadora e 1 
massageador portátil; Papelaria Blitz, concedendo uma 
panela elétrica; Palombo Sports, que cedeu 1 agasalho 
esportivo. Além disso, agradecemos também ao apoio 
e suporte de nossos sócios diamente Gráfica Planarte, 
ABC Led, Colégio Iemano, Telas Cupecê, Céltic Gestão em 
Benefícios, Dinâmica Tupperware, Doceria Ki Sabor, Renowa 
Segurança e Serviços e Panfletos online. A todos vocês, o 

nosso muito obrigado!

4º ANDERSON S. FERNANDES MARTINS 
PRÊMIO: UM NOTEBOOK SAMSUNG - ASSOCIADO:  DIACAR

3º YANN PEREZ - UMA  TV LED 40 POLEGADAS
LOCAL: INST. DE BELEZA LINDA

5º JULIANA VIEIRA DOS SANTOS - UM FORNO ELÉTRICO 
ASSOCIADO:  STILUS MÓVEIS

6º EDUARDO TADEU SILVA PINTO - UM FORNO ELÉTRICO
ASSOCIADO:  TUPPERWARE
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9º Edson Martins de Sirqueira - Um fatiador da Tupperware 
Associado:  Palombo Sports

8º Aparecido Estevo de Oliveira Junior - Bicicleta Masculina Adulto 
Associado:  CTI Net

12º Marinalva Pereira da Silva - Multiprocessador de Alimentos 
Associado:  Escritório Águia

10º Priscila  Costa Santos - Um massageador portatil 
Associado:  Auto Posto Fama

15º Wanessa Gomes Vasconcelos - Uma Batedeira da Philco 
Associado:  Biomédic

13º Guilherme Augusto Franciscon - Um Agasalho Square masculino - 
 Associado:  Tutti- Frutti

16º Francisco Lopes dos Santos - Uma Panela Elétrica de arroz - 
 Associado:  Tupperware

17º Maria de Fátima Souza Barroso - Um mini processador mondial 
 - Associado:  Colégio Castro Alves

11º Lincoln José Damasceno Gonçalves - Panela Eletríca Multi Cook
Associado:  Palombo Sports

14º Rodrigo Carella Biasoli - Escova Alisadora Eletríca 
Associado:  Sorria Sempre
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PARCEIROS

Sicredi realiza Assembleia em Diadema
Encontros consolidam a gestão democrática e participativa e reúnem 
associados para a prestação de contas de 2016 e apresentação da nova 
marca Sicredi

A Assembleia com os associados de Diadema, 
aconteceu na segunda (23), no Teatro Clara 
Nunes. Este ano, os associados apreciam 
assuntos referentes a Assembleia Geral 

Ordinária: Eleição de Delegados e Suplentes de Núcleos 
nos núcleos existentes e nos novos núcleos constituídos 
em 2016/2017, prestação de contas relativas ao exercício 
encerrado em 31 de dezembro de 2016; relatório da 
gestão, balanço dos dois semestres e demonstrativos 
dos resultados, reforma ampla e geral do Estatuto 
Social da Instituição Financeira Cooperativa, além de 
outros assuntos de interesse dos associados. 

Nas reuniões, os associados também terão a 
oportunidade de conhecer a nova marca Sicredi, com 
um posicionamento de ser mais simples, próximo e 

ativo junto com os públicos que se relaciona.
As assembleias marcam a gestão democrática e 
participativa do Sicredi, na qual os associados têm 
voz ativa para decidir os rumos das cooperativas. “É o 
momento de estar junto aos associados, apresentando 
de forma coletiva e participativa, a prestação de contas 
de 2016, projetando 2017, com foco na transparência 
da gestão”, disse o presidente Jaime Basso.

O Sicredi encerrou o ano com mais de 3,6 milhões de 
associados e ultrapassou R$ 66 bilhões de reais em 
ativos totais.
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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 verão exige cuidados especiais com a 
saúde bucal

O verão é, muito provavelmente, a estação do ano 
mais esperada pelos brasileiros. Tempo de tirar 
férias, ir à praia, aproveitar o sol, o calor e as 
belezas naturais. É a época de andar pela areia, 

passar a maior parte do dia à beira-mar, sem se preocupar 
com horários ou compromissos.

Quando vai à praia, o veranista costuma ficar até a 
hora de o sol se pôr, aproveitando as delícias que o mar 
oferece. Geralmente, a refeição é feita na praia mesmo. 
As barracas e os bares oferecem alimentos fritos, sucos, 
refrigerantes, cerveja e outras bebidas. Também não 
faltam ofertas de doces praianos, aquelas delícias locais 
que deixam a gente com saudade na hora de voltar para 
casa.

Embora esteja de férias, alguns cuidados básicos, no que 
diz respeito à saúde e higiene, são imprescindíveis. Além 
de utilizar filtro solar diversas vezes ao dia para proteger 
a pele, o cuidado com higiene bucal também é muito 
importante.

É claro que ninguém sai da praia correndo para escovar os 
dentes após a a ingestão de algum petisco. Mas não custa 
fazer um bochecho com água, para tirar os resíduos dos 
dentes. Curiosamente, há frutas que auxiliam a limpar 
a placa bacteriana que se forma na boca. Maçã, pêra e 
goiaba são capazes de fazer essa limpeza. O morango, 
por conter o ácido málico, ajuda no clareamento dos 
dentes. Já com o limão é preciso um pouco de cuidado. 
O limão tem ácido cítrico. Em excesso, pode manchar os 

dentes, quando exposto ao sol. O ideal é que, sempre que 
possível, seja feita a limpeza bucal.

Na hora de escolher a bebida mais refrescante, se possível, 
prefira os sucos naturais. Os refrigerantes contêm açúcar 
em excesso. Eles são calóricos, engordam e provocam 
cáries. Fuja dessas bebidas, optando por sucos naturais, 
que são deliciosos, não engordam e auxiliam na limpeza 
de toxinas presentes em nosso organismo.

Finalmente e não menos importante, quando falamos 
em saúde bucal, não devemos esquecer dos lábios, que 
sofrem muito quando expostos excessivamente ao sol. 
Por isso, proteja-os utilizando protetor solar labial. 
Outra dica é não esquecer o uso do boné ou chapéu em 
dias mais quentes. Por fim, aproveite saudavelmente a 
estação mais quente e gostosa do ano.

RONALDO BUSCARINO,

DIRETOR EXECUTIVO DA CÉLTIC – GESTÃO EM BENEFÍCIOS

saude
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Em média  dos colaboradores
da sua empresa necessitam de 
correção visual.  

15%

Você Sabia?

Algumas Vantagens:

- Aumento da produtividade
- Melhor qualidade de Vida
- Minimiza os riscos de acidentes
- Torne-se uma empresa cidadã

 - Melhoria no desenvolvimento pessoal

Saúde Visual

Palestras

Atendimento Externo - Cuidamos da Saúde Visual de seus colaboradores
sem sair do seu local de trabalho

Entre em contato conosco, teremos um enorme prazer em atende-los! 4056-5110(11)
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Uma noite especial
 
Seguindo a tradição das edições anteriores, o 4º Baile da cidade cumpriu, 
mais uma vez, com seu objetivo e trouxe à cidade uma noite de muita 
diversão. Motivos para comemorar não faltaram, afinal a ACE Diadema 
completou 44 anos e a cidade de Diadema 57. 

Q
ue noite! O evento começou às 20h30. Aos 
poucos os convidados foram chegando e ocupando 
suas mesas. Pouco mais tarde, a Banda Faixa Nobre 
iniciou uma apresentação impecável, tocando
grandes sucessos como Freddie Mercury, Shakira, Ellie 

Gouding, entre outros, e agitou os convidados, colocando 
todos para dançar. E como não poderia faltar, a banda 
também embalou todos com sucessos brasileiros ao 
ritmo de muito forró. O buffet, elaborado pela renomada 
banqueteira Gil Gondim, como de costume não deixou a 
desejar em nada, contando com muitas variedades.

Dentre os convidados, estiveram presentes os 
representantes da Rotary Clube Diadema, do Banco 
do Brasil, do Sicredi, TK Empreiteira, Schimitd, entre 
muitas outras empresas associadas. "Promissora. 
Com esta palavra defino a parceria que se inicia com 
a ACE, em busca de incentivar, fortalecer e trazer 
novas possibilidades ao comércio local. Parabenizo 
pela organização do 4º Baile da Cidade. Foi um evento 
maravilhoso e impecável nos detalhes. Padrão de 
excelência da maravilhosa Presidente Vera. Adorei e já 

estou ansiosa pelo próximo!", comentou Tania Zayas, 
associada e gerente do Banco do Brasil de Diadema. 

A presidente da ACE Diadema, Vera Rocha, agradeceu em 
seu discurso ao apoio que lhe foi dado em suas ações, 
campanhas e principais feitos do ano de 2016, exaltando 
sua felicidade e realização. Na ocasião, Gildo Freire de 
Araújo, presidente do CRCSP, foi homenageado com um 
emocionante discurso proferido por Douglas Lima, um dos 
membros do Núcleo de Contadores ACE.

"O trabalho que vem sendo realizado pela ACE tem se 
demonstrado de excelência, na conquista de espaço 
e respeito da sociedade e empresários da região. 
Homenagear os profissionais e empresários tem sido 
reconhecido de forma muito positiva, excelente iniciativa, 
que muito agrada ao homenageado, seus familiares e 
amigos, além de mostrar à sociedade o trabalho realizado 
em prol da comunidade, da cidade e estado, visando 
o bem comum a todas as iniciativas, como o trabalho 
social nas comunidades. Eu tenho muito que agradecer 
a lembrança e reconhecimento, que sirva de exemplo na 

EVENTO
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busca cada vez maior de envolvimento de todos 
no bem comum e de apoio às entidades sérias e 
comprometidas.", Gildo Freire, homenageado da 
noite, em agradecimento às palavras proferidas 
à ele.

Foi uma noite especial, que possibilitou o encontro 
de grandes amigos e parceiros para mais uma 
confraternização."Que noite linda, parabéns à 
presidente Vera e aos principais envolvidos na 
organização do evento. Foi um prazer participar!", 
declarou Celso Ruiz, diretor e associado ACE.  
Agora nos resta esperar ansiosamente para a 
próxima edição do tradicional baile da cidade.
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Um 2017 cheio de 
boas novidades ao 
empreendedorismo

No final de janeiro o governo federal anunciou a 
liberação de R$8,2 bilhões em financiamentos 
para pequenas e microempresas a partir 
do mês de março. O programa se chamará: 

"Empreender Mais Simples: Menos Burocracia, Mais 
Crédito". Dos valores disponibilizados, em torno de R$ 
7 bilhões sairão do BNDES, numa modalidade em que 
as pequenas e microempresas poderão ter um prazo de 
pagamento de até 60 meses, carência de até 12 meses 
e encargos totais a partir de 1,63% ao mês.

Ainda serão utilizados R$ 1,2 bilhão de uma linha de 
empréstimo do Banco do Brasil, que conta com recursos 
do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Por meio 
dessa modalidade de empréstimo, os empresários 
poderão realizar o financiamento com contratação 
simplificada, tendo o prazo de até 48 meses para 

o pagamento, isenção do Imposto sobre Operações 
Financeiras (IOF) e taxas de juros a partir de 1,56% ao 
mês. A primeira parcela poderá ser até 12 meses após a 
liberação dos recursos.

A ACE DIADEMA, visando sempre auxiliar seus 
associados, apoiará na intermediação com o SEBRAE 
para a elaboração de projeto, requisito necessário, 
para a liberação da linha de crédito no Banco do Brasil. 
Tal auxílio ocorrerá através do Núcleo de Negócios, 
que desde 2015 vem aumentando o estímulo ao 
associativismo e empreendedorismo em nossa cidade.

NEGOCIOS
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01- Almoço de confraternização e comemoração de 1 
ano do Núcleo de Negócios ACE 

02 - Reunião entre Vereadores da Câmara de Diadema 
e Núcleo de Contadores ACE, traz resultados 

positivos para a Lei Complementar 189/2003

03-
Reunião Feira D' Beleza 2017 ( Danilo Senturelle e 
Kalime Urbano do Shopping Praça da Moça, Vera 
Lucia - ACE Diadema, Secretario de Desenvolvimento 

Economico Laercio Soares e Dario Sanches do CIESP Diadema).

1 4

2 5

04- Presidente Vera Lucia Rocha em reunião com 
o Secretario de Planejamneto e Gestão Pública 

Francisco Rocha para alinhar o projeto de ter o Posto da 
Junta Comercial na ACE 

05-Confraternização de fim de no do Núcleo de 
Contadores

06- ACE Diadema recebe Diretoria da ABC 
Cosmetologia, Representantes da Felps Cosméticos 

e Ciesp Diadema para reunião de planejamento da Feira D' 
Beleza 2017 

3 6
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8

9
07- Arthur Achoa e Caio Ito do Sebrae /SP visitam ACE 

Diadema para novas parcerias. 

08- Almoço com Presidente das ACs - Associações 
Comerciais, Walter Moura- Presidente da ACISBEC, 

Luiz Augusto- Presidente da ACIAM, Vera Lucia Presidente 
da ACE Diadema, Walter Estevan Presidente da ACISCS e 
Evenson Dotto Presidente da ACISA.

09- Diretor Celso Ruiz visita obra da nova sede ACE 
Diadema. 

10-  Novo Secretario de Esportes Manoel José da 
Silva ( Adelson) recebe Presidente da ACE Diadema e 
representantes do Lutar pelo Futuro para alinhar projetos e 
parcerias.

A
C

O
N

TE
C

EU

7

10
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Volta às aulas 2017: sobre rotina, deveres 
e expectativa
Acordar cedo, fazer as lições de casa, colocar o material em ordem. A volta 
às aulas pode ser uma dor de cabeça para pais e filhos

ESCOLAS

Para evitar problemas nesse período, a nova rotina 
deve ser planejada com tranquilidade e instaurada 
previamente.   Como em todos os anos, os colégios 
preparam-se para receber novos e antigos alunos. E 

a expectativa é de que tudo ocorra bem, de que os alunos 
retomem suas atividades com tranquilidade.

O ideal é que os responsáveis alinhem tudo com 
antecedência, antes do início das aulas, para que no período 
não haja nenhuma preocupação. Principalmente, a escolha 
do colégio. Deve-se levar em consideração referências em 
ensino, atividades oferecidas (acadêmicas e de lazer) e 
estrutura física que possibilite tais atividades. 

A administradora do Colégio Iemano, Karine Bitencourt, 
separou algumas dicas para aulixar os pais nesse período 
de volta às aulas:

n Motive os filhos aos estudos. Falar sobre a importância 
dos estudos permite o crescimento deles, traz novos 
conhecimentos e transmite tranqüilidade. É importante 
trazer uma visão positiva e de que os estudos são para a 
vida inteira, não somente para obter boas notas;
n Transmitia confiança aos filhos. Às vezes, os filhos 
sentem-se inseguros em ir à escola (por terem mudado de 
escola ou de fase) e os pais precisam passar segurança à 

criança ou jovem. Dizendo que será bom, que eles terão 
experiências positivas, que terão amigos, aprenderão 
coisas novas, etc;
n Estar sempre presente nas atividades da escola e 
acompanhar as lições e tarefas, demonstrando às crianças 
que estão acompanhando os estudos. Não cobrar que se 
estude somente em vésperas das provas;
n Deixar o material organizado e preparado para o início 
das aulas;
n Ter um local adequado e preparado para os estudos, 
demonstrando que estudar é algo importante e que deve 
estar dentro da rotina acadêmica;
n Trocar experiências com as crianças. Falar sobre como 
foi a época de estudos, as matérias que mais gostava, os 
amigos que tinha, as brincadeiras que faziam etc.

A escola é sinônimo de compromisso, responsabilidade 
e rotina. Por isso, muitas vezes, jovens e crianças a 
enxergam como uma espécie de obrigação ou castigo. 
Mas, para motivar os filhos, os pais devem sempre lembrá-
los da importância dos estudos ao crescimento pessoal 
e profissional. Também como forma de motivação, vale 
lembrá-los dos relacionamentos sociais com os colegas de 
escola, já que o retorno às aulas possibilitará retomar este 
tipo de convivência.
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ESPORTE

Correndo pela nossa cidade

N
o dia 11 de dezembro aconteceu a 1ª Meia 
Maratona ACE Diadema, que movimentou a cidade 
em uma manhã de domingo e é fruto da parceria 
entre a ACE e a RunnerSP Marketing e Eventos, e 

com o apoio da Prefeitura de Diadema com articulação da 
Secretaria de Esporte, Trânsito e Cultura. 

A 1ª Meia Maratona ACE Diadema, que teve sua largada 
às 7h30, foi disputada nas distâncias de 5, 10 e 21k e 
caminhada de 3k com percurso aferido pela Federação 
Paulista de Atletismo. A corrida contou com atetas locais e 
atletas de outras cidades. Ao todo, foram 1.000 inscritos. 
A iniciativa celebrou os 44 anos da ACE Diadema e mais 
um aniversário de Diadema, que completou 57 anos, e teve 
por objetivo movimentar a cidade através da prática de 
atividade física.

Ao final da meia maratona foi possível notar os sorrisos e 
satisfação em ter concluído mais do que uma corrida, um 
desafio pessoal. A sensação de superação tomava conta 
de cada participante. Foi o caso de Gabriela Alves, que 
correu 10km. "Eu me apaixonei pela corrida. Para mim, foi 

um tanto desafiador. O percurso foi bem dificil, porque em 
Diadema tem muitos aclives. Mas a sensação de superar os 
limites e concluir o percurso foi simplesmente maravilhosa. 
Eu achava que não conseguiria, mas quando olhava para 
o lado e via algum senhor de mais ou menos 60 anos 
bem disposto, eu nao pensava nada além de que eu iria 
conseguir. Afinal, é muito motivador, não é?".

O evento contou também com o apoio da CTINET, Céltic 
Gestão em Beneficios, A2 Transportes, Núcleo de Contadores 
ACE, Felps Cosméticos, Odonto Company, Orion, Sabor 
do Pão, UNIP, TK Empreiteira, Guarda Civil Metropolitana, 
Policia Militar, FAD, Shopping Praça da Moça, Lupo 
-Shopping Praça da Moça, Academia Força Plena e Espaço 
Vida Saudável. "Agradecemos a todos os envolvidos na 
organização da 1ª Meia Maratona ACE Diadema e a todos os 
participantes, por todo esforço e garra em cada km. Com o 
apoio de todos foi possível vencer esse desafio e organizar 
a primeira meia maratona. Foi um prazer contribuir para a 
movimentação saudável da cidade.", declarou Vera Rocha.
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Epidemia Fitness 
e seus benefícios

FITNESS

De um tempo para cá aumentou 
o número de frequentadores nas 
academias e adeptos à atividade 
física de modo geral.  

A
s pessoas passaram a preocupar-se mais com 
o bem estar e estética. Seja por orientação 
médica ou por vontade própria: o fato é que as 
pessoas estão cuidando cada vez mais do corpo.  

Além de promover o emagrecimento e ganho de massa 
muscular, a prática de atividade física melhora a qualidade 
de vida em vários aspectos: autoestima, qualidade do sono 
e da respiração, por exemplo. A atividade física também 
pode ser um remédio para depressão, diabetes, colesterol 
alto, insônia e osteoporose.

Não existe regra com relação ao tempo de atividade 
física que é necessário para que se haja benefícios. Isso 
vai depender da intensidade, frequência e duração da 
atividade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 
o ideal é fazer cinco vezes por semana, 30 minutos de 
atividade leve a moderada.

"Com a prática regular de atividade física podemos 
promover aumento de tônus muscular, força, capacidades 
e habilidades físicas. Fora que ela entra como prevenção e 
diminuição de uma série de doenças e dores nas articulações, 
por exemplo; a postura também é beneficiada.", conforme 
explica a professora de educação física e bailarina Juliana 
Moura. "Como eu sempre digo aos meus alunos, nosso 
corpo é uma máquina e ela precisar estar em constante 
movimentação. Um máquina parada pode enferrujar e 
quebrar.", completou.

Musculação, ginástica, corrida, natação... não importa qual 
seja a atividade física escolhida, desde que se treine com 
certa intensidade e de forma regular. O acompanhamento 
de um profissional se faz imprescindível. Além disso, para 
potencializar os seus resultados, combine a prática de 
atividade física à uma rotina de alimentação saudável, o 
que promoverá resultados satisfatórios ao seu corpo e à 
sua saúde de forma geral.
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novos associados

PASTITEX MASSAS 
11. 2111-8400

IT CONNECT SOLUTIONS 
11. 4075-1929

TIGER 
11. 99714-8000

TEF AUTOCOM INF E 
AUTOMAÇÃO

11. 4059-2942

BIOTECHNIK SERVIÇOS 
AMBIENTAIS

11. 4368-0272

AEROTRAFIC TRANSPORTES 
LOGÍSTICA
11. 2677-9449

SCAPINO PRODUÇÃO E ARTE 
11. 99285-6529

USINPLEX
11. 4436-8971

SJ MÃO DE OBRA 
11. 4056-1400

NAELSON SANDRO DA SILVA 
11. 4049-6795

DEALERFLEX MOVEIS DESIGN 
11. 4043-5039

COP LASER 
11. 4066-1489

J&S ELEVADORES 
11. 5615-0987

IO PAGO PAYMENT SOLUTIONS 
11. 3677-6060

CANTINHO DO NORDESTE 
11. 4141-4141

CRISTIANE MASSAHO 
YAMACITA

11. 99757-7794

EDITORA REAL LOCAÇÃO DE 
LIVROS

11. 3228-3505

HOSPITAL VETERINÁRIO 
RIVELLES

11. 4343-4126

AGE CENTRO EDUCACIONAL 
11. 3425-9832

VILA DAS ESTAÇÕES 
11. 99989-3681

INDUSTEC 
11. 4071-5772

ADELSON NEGÓCIOS 
IMOBILIÁRIOS

11. 2774-3377

OMENADOC 
11. 96343-6699

LIDER ART CABELO E 
ESTÉTICA
11. 4972-1725

SÃO CRISTOVÃO FUNILARIA E 
PINTURA

11. 4043-2675

PINATTI E LAZARO 
ASSESSORIA

11. 4178-6427

BOSCH SERVICE MECÂNICA 
FABIO

11. 4054-3111

APAE DIADEMA 
11. 4343-4343

Novos Associados
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PALAVRA DO ASSOCIADO 

Novos sorrisos

D
esde que me associei à ACE Diadema, novas 
oportunidades de negócio e diversos novos clientes 
têm surgido. Consulta ao SCPC, reuniões de negócios, 
divulgação no site, e-mail marketing e revista são 

alguns dos benefícios de ser um associado.

Trabalho como cirurgião-dentista há 10 anos. Minha graduação 
pela USP (Universidade de São Paulo) e especialização em 
implantes me forneceram base sólida para tratar desde 
casos simples até os mais complexos. E, com a ajuda dos 
especialistas de diferentes áreas de nossa clínica, conseguimos 
proporcionar tratamento multidisciplinar de alto padrão aos 
nossos pacientes.

Com o apoio da ACE, nosso serviço exclusivo, Prevenir, vem 
ganhando força. Trata-se de um programa de prevenção à 
cárie dental, que tem por objetivo evitar que a criança tenha 
cáries e outros problemas bucais para a vida toda.

Além do trabalho realizado dentro da clínica, divido o meu 
tempo realizando atendimento voluntário pela Turma do Bem 
e sou coordenador de cursos do Grupo ACRO, entidade que 
ministra Cursos de Cirurgia Avançada de Implantes. A vivência 
com casos clínicos complexos nos cursos ao longo dos anos 
colaborou muito para o diagnóstico e resolução de diferentes 
tipos de tratamentos. Estamos localizados na Rua Manoel da 
Nóbrega, 735 sala 909.

Tenho certeza de que 2017 será um ano repleto de novos 
sorrisos, e espero participar mais das campanhas e eventos 
da ACE. Que a nossa parceria seja duradoura!

ODONTOLOGIA GORDIANO
RUA MANOEL DA NÓBREGA, 735 - CENTRO - DIADEMA

EDIFÍCIO FRONT OFFICES - SALA 909
TEL 11. 4056-8398 - 2815-0977 - WHATSAPP99960-1322

WWW.ODONTOLOGIAGORDIANO.COM.BR

Dr Gustavo Gordiano
ODONTOLOGIA GORDIANO
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n QUAIS AS PERSPECTIVAS PARA DIADEMA NOS 
PRÓXIMOS 4 ANOS?
uEstamos começando um novo exercício com a reestruturação 
do governo. A grave crise financeira que assola o país reflete 
diretamente no munícipio. Com isso, teremos ainda mais 
austeridade com os gastos públicos, muita dedicação e 
responsabilidade em cuidar da cidade e da população. Em 
decorrência dessa crise, nomeamos uma equipe que terá que 
usar a criatividade durante a gestão. Todos os setores irão 
revisar os contratos para reduzir os gastos além de outras 
providencias imediatas. Vamos juntos construir cada vez mais 
uma cidade que nos encha de orgulho.

n O QUE SERÁ FEITO PARA ESTIMULAR AS ATIVIDADES 
COMERCIAIS E EMPRESARIAIS NA CIDADE? EXISTE 
ALGUM PLANEJAMENTO DE INCENTIVO PARA TRAZER 
NOVOS EMPREENDEDORES PARA A CIDADE? QUAIS?
uCom objetivo de apoiar os empresários, aumentar a 
geração de emprego e renda e atender o interesse social, a 
Prefeitura de Diadema revisou o Plano Diretor. O novo Plano 
Diretor visa adequar às desconformidades que existem na 
cidade, uma vez que o último Plano foi elaborado em 1996 e 
já não atendia as necessidades de crescimento do munícipio. 
Uma das alterações foi a implantação do projeto Operação 
Urbana, um plano de recuperação de desenvolvimento 
econômico no centro da cidade, para fomentar mais mão de 
obra e atrair os investidores com benefícios como isenção 

de IPTU e ISS.  Prefeitura conta também com o Programa 
do Estado Via Rápida Empresa, que tem como prioridade a 
desburocratização para registro e legalização de empresas. 
O Via Rápida Empresa permite que o empreendedor abra e 
licencie sua empresa num prazo de dois dias úteis (em média) 
para empreendimentos de baixo risco.

n ACHA IMPORTANTE A UNIÃO DA PREFEITURA 
JUNTA A ACE DIADEMA? COMO AVALIA ESTA 
PARCERIA? EXPLIQUE.
uUma parceria de sucesso que vem dando certo. Queremos 
aproximar ainda mais o órgão público do setor privado e a 
ACE tem um papel estratégico e fundamental neste processo. 
Desejamos que esta parceria impulsione o desenvolvimento 
da cidade e da indústria cada vez mais.

n QUAL A VISÃO DA PREFEITURA PARA A GERAÇÃO 
DE EMPREGOS NA CIDADE? EXISTE ALGUM PROJETO 
NESSE SENTIDO?
uA Prefeitura oferece cursos da Fundação Florestan Fernandes 
e do Fundo Social de Solidariedade formando profissionais 
qualificados para o mercado de trabalho. Além disso, tem 
o Programa da Economia Solidária. A Casa da Economia 
Solidária abriga o centro administrativo e de capacitação dos 
integrantes dos projetos incubados que objetivam desenvolver 
empreendedorismo e fortalecer as cooperativas. Atualmente, 
mais de 10 projetos estão incubados e abrangem de tapioca a 
reforma de móveis. A Economia Solidária se apresenta como 
política inovadora de geração de trabalho e renda a favor da 
inclusão social. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
e Emprego lançou em 2016 o Arranjo Produtivo Local (APL) 
que reúne várias entidades na busca de melhorias para o 
setor.  Juntos às indústrias de cosmético, que só na Região 
do ABCD somam mais de 100 empresas, seu objetivo é 
trazer soluções e novas ações visando, entre outras coisas, 
a abertura de mercados e mais capacitação. A secretaria, em 
parceria com a ACE, realizou durante três anos consecutivos 
a Feira de Beleza para incentivar a economia sustentável na 
cidade. Diadema tem o diferencial de abrigar empresas de 
toda a cadeia produtiva do setor de cosmética, perfumaria 
e higiene pessoal, o que movimenta a economia local e 
aumenta a oferta de trabalho na cidade, inclusive a Fatec 
Diadema oferece gratuitamente Curso Superior de Tecnologia 
em Cosméticos. A Prefeitura de Diadema doou o terreno da 
antiga Conforja, indústria metalúrgica que ficava ao lado do 
Terminal Metropolitano de Diadema, para a Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp). No local será construído um 
Centro Universitário. Vamos criar em Diadema um polo de 
ensino e pesquisa científica. A cidade ganha com a mão de 
obra qualificada. 

  
Lauro Michels
PREFEITO DE DIADEMA 

ENTREVISTA 
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Dicas de Culinária
Verão mais leve

Ah, o verão! Que lembra sol, que lembra calor e que lembra que nós precisamos nos hidratar!  E nada 
melhor do que a água para proporcionar essa hidratação. Mas, se você tem dificuldade em beber água, 
separamos algumas dicas que lhe ajudarão a acabar com este problema! Que tal dar sabor e aroma 
à sua água? É isso! A água aromatizada pode ser uma ótima alternativa para aqueles dias em que 
queremos algo diferente e saudável.

ÁGUA AROMATIZADA COM LIMÃO, 
LARANJA, MORANGO, HORTELÃ E PEPINO

Ingredientes
● Fatias de limão fresco;
● ¼ de laranja;
● 1 punhado de morango;
● 1 punhado de hortelã fresca;
● Fatias de pepino;
● Água filtrada;
● Gelo a gosto.

Modo de preparo
Corte o limão e adicione algumas fatias em 
uma jarra cheia de água. Depois, obtenha 
o suco de ¼ da laranja e despeje na 
jarra. Amasse os morangos e acrescente-
os ao conteúdo da jarra. Em seguida, 
triture a hortelã e adicione à água. 
Finalize com algumas fatias de pepino e 
deixe descansar durante no mínimo três 
horas na geladeira ou em temperatura 
ambiente. Acrescente gelo para deixar a 
água bem refrescante.

Você também pode utilizar os ingredientes 
de sua preferência. A ideia é combinar 
ingredientes que promovam refrescância.

E, como sabemos que no verão também 
vem àquela vontade de comer doce, 
separamos, para adoçar ainda mais os 
seus dias, uma incrível receita de abacaxi 
grelhado com creme de iogurte. E o 
melhor: a receita não é calórica!

gastronomia

ABACAXI GRELHADO COM CREME DE IOGURTE
(78 KCAL POR PORÇÃO)

Ingredientes
● 2 rodelas de abacaxi
● 2 colheres (sopa) de suco de laranja 
● 1 colher (chá) de adoçante culinário
● Creme de iogurte
● 1 pote de iogurte natural desnatado 
● 1 colher (sopa) de raspas de limão

Modo de preparo
Creme de iogurte: coloque o iogurte em um filtro de 
papel para escorrer o soro. Misture o adoçante e as 
raspas de limão e leve à geladeira enquanto prepara o 
abacaxi. Aqueça uma frigideira antiaderente, coloque 
as rodelas de abacaxi e regue aos poucos com o suco 
de laranja. Doure dos dois lados. Corte a rodela em 4 
pedaços e sirva ainda quente com 1 colher de sopa do 
creme de iogurte.
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Presidentes das associações comerciais do 
ABCDM encontram prefeitos da região
O encontro aconteceu no dia 15 de dezembro na sede da ACISBEC, na rua 
do Imperador, em São Bernardo do Campo.

7 CIDADES

N
a ocasião, estiveram presentes Orlando Morando, 
prefeito de São Bernardo do Campo, Fabio 
Mesquita, prefeito de São Caetano do Sul, Atila 
Jacomussi, prefeito de Mauá, Kiko, prefeito de 

Ribeirão Pires, Gabriel Maranhão, prefeito de Rio Grande 
da Serra e Jorge Bialli, secretário de desenvolvimento 
econômico e trabalho de Diadema, que representou 
Lauro Michels, prefeito de Diadema, que não pôde 
comparecer ao evento.

Além disso, estiveram presentes Evenson Robles Dotto, 
presidente da ACISA, Valter Moura, presidente da 
ACISBEC, Walter Estevam Junior, presidente da ACISCS, 
Vera Lucia Rocha, presidente da ACE Diadema, Luiz 
Augusto Gonçalves de Almeida, presidente da ACIAM, 
Marcelo Dias Menato, presidente da ACIARP.

Os presidentes das associações comerciais formalizaram 
o apoio político que continuarão dando aos respectivos 
prefeitos. Destacaram, ainda,  a relevância do 
comerciante para a movimentação econômica das 
cidades do Grande ABCDM. 

Trataram diversos assuntos envolvendo o comércio 
na região, frisando a importância da participação do 
comerciante em reuniões em que estejam presentes 
junto ao presidente de sua cidade.
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As reuniões acontecem toda terceira 
terça-feira do mês pontualmente das 
08h às 09h30.
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A suspensão de cobranças inconstitucionais 
na conta de energia elétrica

A maioria das pessoas desconhecem, mas é 
certo que hoje 99% dos consumidores de 
energia elétrica no Brasil são onerados com 
cobranças indevidas em suas contas mensais. 

Tais cobranças são efetuadas pelas concessionárias de 
energia sobre o uso do sistema de distribuição (TUSD) e 
do sistema de transmissão (TUST). Ou seja, o consumidor 
é imputado a pagar além da Tarifa de Energia (TE).

Nossa Legislação prevê que a Energia Elétrica é um bem 
móvel, assim como um produto vendido no comércio 
e, desta forma, a energia elétrica para todos os efeitos 
é considerada uma mercadoria como qualquer outra 
e, sendo uma mercadoria, será tributada através da 
secretaria da fazenda estadual pelo ICMS.

De acordo com nossa legislação, a cobrança de ICMS sobre 
a Tarifa de Energia é devida, contudo, este imposto vem 
sendo cobrado também sobre a distribuição e transmissão, 
o que o Poder Judiciário tem entendido que NÃO PODE, e 
essa cobrança está sendo considerada INDEVIDA.

E reiterados julgamentos do STJ - Superior Tribunal de 
Justiça, a corte decidiu pela impossibilidade de cobrança 
em decorrência do fato gerador, ou seja, a atividade 
ensejadora da cobrança de imposto, não integrarem a 
base de cálculo do ICMS.

Para obter esta suspensão da cobrança é necessário 
ingressar com a ação judicial, podendo o consumidor ainda 
pleitear a devolução dos valores pagos indevidamente 
dos últimos 5 anos.
A economia gerada pela exclusão da TUSD/TUST da base 
de cálculo do ICMS, somadas à devolução dos valores 
pagos indevidamente no período de 05 (cinco) anos, 
corrigem uma injustiça que vem sendo cobrada das 
contas de consumo de energia há décadas pelos governos 
estaduais.

 
Ricardo André Barros de Moraes é Advogado,
pós-graduado em Direito Empresarial e Civil.

 ricardo@abdm.adv.br

INFORMACAO
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Recife e Olinda
da modernidade da capital pernambucana à cidade histórica

DICA DE VIAGEM

O verão chegou e, com ele, a vontade de viajar. Se 
você tem planos de ficar pelo Brasil, o que acha 
de conhecer o Nordeste? Recife e Olinda podem 
proporcionar férias encantadoras a você! Recife é 

um município brasileiro, capital de Pernambuco, localizado 
na região Nordeste do país. E Olinda, município brasileiro 
do estado de Pernambuco também localizado no Nordeste 
do país, fica a poucos quilômetros de distância de Recife. 
As "irmãs pernambucanas", embora estejam localizadas 
bem próximas uma da outra, são bastante diferentes.

Apesar de contar com um lindo Centro Histórico, Recife 
respira modernidade. Enquanto Olinda parece ter parado 
no tempo, com construções coloridas e ruas de pedras 
que remetem ao tempo de Brasil Colônia. Ambas lindas e 
encantadoras! 

Enquanto na capital você encontrará uma noite mais 
badalada e opções mais sofisticadas e gastronomia, Olinda 
é mais descolada e cheia de pousadas charmosas. O Centro 

Histórico, o Fortim de São Francisco de Olinda, a Igreja e 
Mosteiro de São Bento e tantas outras igrejas são algumas 
das atrações do cativante município pernambucano. Agora 
é só fazer a sua reserva, arrumar as malas e aproveitar as 
maravilhas do Nordeste Brasileiro.



43

ACE DIADEMA

 ACE REVISTA# 47




