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Começamos a nos despedir de 2017, um ano marcado 
pela luta e esperança de um povo que não estremece 
diante das dificuldades! Superação... Essa palavra 
define os empresários e seus colaboradores, que 

identificaram novas oportunidades de crescimento e, com 
criatividade, estão se reinventando para atender um mercado 
cada vez mais exigente e decidido. 

De forma bem dinâmica, a ACE Diadema é sempre uma 
forte aliada para fomentar os negócios de seus associados. 
Através de ações diretas ou indiretas, nosso dever é criar 
mecanismos para que o empresariado da região veja a sua 
curva de crescimento, de fato, acontecer. Assim, neste período 
natalino, a ACE promove a tradicional Campanha de Natal, 
que neste ano sorteará um Hyundai HB20, uma viagem para 
Maceió e diversos outros prêmios para quem comprar nas 
lojas conveniadas a nossa campanha. Eis aí, mais uma ação 
para fazer nossos amigos faturarem ainda mais neste Natal!

Conhecimento é sempre bem-vindo, por isso, promovemos 
palestras que colaboram para a maneira de como os 
empresários enxergam e/ou atuam em seus negócios. Assim, 
um encontro que entrou para a história da Associação foi com 
a Presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, 
Luiza Helena Trajano – um ícone do mundo corporativo, que 
através do tema “Fazendo Acontecer”, encorajou o público de 
mais de 400 pessoas. 

Outro momento importante foi em prol ao meio ambiente. 
Decretamos em setembro passado que faremos a 
compensação de gás carbono (geração de resíduos) de todos 
os eventos realizados pela ACE. Haverá um calculo da emissão 
ocasionada e reverteremos este número em plantio de mudas 
de árvores. O primeiro passo já foi dado, como você verá nas 
páginas a seguir.

E como a vida não é só trabalho, no dia 24 de novembro haverá 
o Baile da Cidade, em comemoração ao aniversário da ACE 
Diadema e também da nossa cidade. Será uma noite incrível, 
com direito a jantar dançante com a banda São Paulo Show. 

Nossa Dica de Viagem fala de Ilhéus, BA – a terra do cacau e 
Jorge Amado e, claro, de muitas praias e belezas. Também é 
bom ficar atento a sua saúde, e conheça mais sobre o mau do 
século: a depressão que, sem dar sinais evidentes, pode afetar 
qualquer pessoa. 

E isso aí meus queridos amigos... Por mais difícil que tenha 
sido sua trajetória, esqueça o que não deu certo, valorize 
aquilo que conquistou e inicie 2018 renovado!

Boa leitura e interaja conosco mandando sua opinião!

Vamos aquecer para 2018 

u PALAVRA DA PRESIDENTE
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Campanha de Natal ACE:

muito além de prêmios
A Magia do Natal – Papai Noel de HB20 vem contemplada de muitos prêmios
para agradar os consumidores, e infinitas chances de vendas para alegrar os 
comerciantes e indústrias

Por Isis Moretti

u CAPA

Em um único gesto pode haver diversas 
intenções! Em uma única campanha, inúmeras 
pessoas podem ser envolvidas e incontáveis 
podem ser os benefícios gerados. O fato é que 

precisamos prestar atenção além daquilo que os nossos 
olhos enxergam e, como sempre, trabalhar e aproveitar 
os caminhos abertos. 

Qual o motivo da reflexão acima? É despertar em cada leitor 
o sentimento de que as oportunidades de crescimento 
profissional existem. Elas estão a todo o momento diante 
de nós, basta estarmos atentos e dispostos a encarar os 
desafios que cada caminhada nos impõe. Lembre-se: sem 
luta, não há vitória. 

Empenhada em fomentar os negócios da região, a 
ACE Diadema realiza inúmeras ações e, como todos os 
anos, neste período, está comprometida em fazer da 
campanha de Natal 2017 um grande sucesso. Chamada 
de A Magia do Natal – Papai Noel de HB20, a lista de 
prêmios é vasta e, certamente, atrairá os consumidores 
às lojas participantes; afinal, todo mundo quer comprar 
ganhando!

“A ACE Diadema gosta de incentivar e trazer o 
pensamento positivo entre as pessoas, então, qual 
a melhor forma para isso? Conquistando o sorriso 
dos indivíduos. É preciso criar mecanismos para que 
toda região cresça e se destaque. É fundamental 
não lamentar os problemas e focar em resolvê-los; 
precisamos fazer diferente e ter a ciência de que 
nada pode nos derrubar. Esse é o maior objetivo da 
campanha de Natal”, disse a presidente da Associação 

Comercial e Empresarial de Diadema, Vera Lucia Rocha. 

Além de um Hyundai HB20 e uma viagem para Maceió com 
acompanhante, quem comprar nas lojas participantes 
ainda terá a chance de ganhar uma TV Philips 43” com 
conversor digital 2 USB 3 HDMI, bicicleta adulto, óculos 
de sol, fritadeira, multiprocessador etc. No total, 18 itens 
serão entregues após sorteio no dia 19 de janeiro, às 
15h30, na sede da Associação.

É preciso aproveitar o que Diadema tem de melhor! A 
cidade cresce e ganhou destaque entre os sete municípios 
que compõe do Grande ABCD... E isso é fato! Atualmente, 
possui uma população de mais de 410 mil habitantes e 
2.003 estabelecimentos comerciais, que geram 16.129 
empregos diretos. De acordo com o Observatório 
Econômico e do Trabalho de Diadema, as perspectivas de 
expansão do comércio local para 2018 é de 2% a 5%. 

No cenário nacional, também temos motivos para ficar 
otimistas: expectativa de inflação baixa para o próximo 
ano, com IPCA de 4,02%; meta de taxa de juros em patamar 
recorde de baixa (7% a.a.); expectativa de crescimento do 
PIB de 2,5% a.a e a balança comercial positiva em U$ 51,5 
bilhões.

Então, está dado o recado! O povo está com as mangas 
arregaçadas a muito tempo e com as mãos que não se 
cansam da labuta. Construa o futuro que sonha para si 
mesmo, pois as oportunidades existem... Tenha a mente 
aberta, pense positivo, adquira novos conhecimentos 
diariamente e destaque-se. 

6
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DIA DAS CRIANÇAS IMPULSIONOU 
COMÉRCIO DE DIADEMA 

Considerada a quarta data mais lucrativa para o 
comércio, o Dia das Crianças movimentou o comércio 
de bens e serviços diademenses destinados a 

brinquedos, jogos, vídeos, eletrônicos, vestuários, calçados, 
artigos esportivos, lazer, livrarias/papelaria, entre outros. 

A ACE Diadema calculou um crescimento aproximado de 
10% no faturamento das empresas regionais que atendem 
o setor. “É uma das principais datas para o varejo, tanto 
para shoppings quanto para lojas de rua. Neste período 
sempre são feitos lançamentos de produtos que serão 

comercializados no final do ano e, além disso, injeta 
animo para o início das campanhas de Natal”, afirmou 
a Presidente da ACE, Vera Lucia Rocha. Porém, é sempre 
importante o empresário ter criatividade e estar disposto 
a investir em promoções e liquidações para atrair o 
consumidor, realizar campanhas e materiais promocionais; 
foi o que fez o proprietário da Onestore, Maximino Barbosa 
Almeida. Por se tratar de uma franquia de roupas infanto-
juvenis da Marisol, diversas ações foram realizadas na 
loja, como por exemplo, distribuições de brindes no ato 
da compra (copo com bala, entre outros). “E também já 
estamos com algumas ações prontas para o Natal, que 
representa o dobro do nossofaturamento”,  salientou 
Almeida.  A loja está localizada no Centro de Diadema.

u NOTAS
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u COTAS

A nossa casa está pronta!
Das inúmeras conquistas que tivemos ao longo de 45 anos de existência, sem dúvida, 
a maior delas é a nova sede da ACE Diadema – fruto do seu trabalho e da confiança 
depositada em nós. Estamos prestes a inaugurar o nosso prédio (seu prédio), entretanto, 
ainda falta mobiliá-lo.

Agora é hora de nos unirmos para decorá-lo. É preciso pouco (mesas, cadeiras, armários, 
eletrodomésticos e objetos de decoração). Junte-se a nós e grave o nome da sua empresa, 
na história dessa grande entidade.

Na nossa sede, teremos à sua disposição o 37º Escritório Regional da Junta Comercial, 
Posto de Atendimento do SEBRAE SP, Posto de Certificação Digital, Agência do Sicredi 
– com todos os serviços bancários, auditório para 110 lugares e o Terraço Turmalinas, 
onde você poderá realizar suas confraternizações com uma vista esplendorosa da nossa 
cidade, além de todos os serviços da ACE Diadema (consultas SCPC, cursos, palestras, 
campanhas e outros).

Para deixar a nossa casa linda e confortável para os atendimentos e serviços que 
ofereceremos, contamos com a sua parceria. Queremos que além de associado, você 
também seja cooperativista, ajudando-nos a angariar os recursos necessários para 
findar a nossa obra em prol de um benefício que será usufruído por toda a comunidade 
diademense.

Porém, conscientes de seus esforços, a ACE Diadema proporcionará algumas 
contrapartidas para continuar incentivando os seus negócios.

COTAS

300,00 500,00 1.000,00 1.500,00 3.000,00 5.000,00

Logo na Revista ACE X X X X X X

E-mail mkt (1 envio em um mês) X

1/2 Página na Revista ACE (1 edição) X

Divulgação na arte do Busdoor X

Placa com sua logomarca no prédio novo X X

Uma locação gratuita no Terraço Turmalinas X

VERA LUCIA ROCHA
Presidente ACE Diadema
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Por Benicio José de Oliveira Filho - Ravel Tecnologia

Gosto de pensar que nosso mundo realmente não é um 
local estático. Aparentemente, vivemos em função do 
tempo e das alterações da natureza, porém, faz tempo 
que outros fatores influenciam muito nossas vidas e 

empresas. 

Vivemos uma revolução tecnológica única em nossa história. 
Neste momento, no Brasil, quase 90% da população adulta 
tem um pequeno celular ou smartphone que possui um poder 
de processamento e memória maior que os computadores 
enormes das décadas de 1980 e 1990. 

Tal desenvolvimento tecnológico oferece a nós empresários, uma 
enorme possibilidade de novos negócios. Veja que estou falando 
apenas dos equipamentos móveis que utilizamos. A grande onda 
de tecnologia dos dias atuais tem desmembramentos em todas 
as áreas da nossa vida. Então, eis a pergunta: se a tecnologia faz 
parte do nosso cotidiano há anos, o quanto eu aproveito deste 
movimento na minha empresa?

Utilizar em nossos negócios (independente do ramo) as 
facilidades, os ganhos operacionais, os controles ou, ainda, o 
aumento de escala que a tecnologia promove é algo que já 
deveria ter sido incorporado ao nosso dia a dia.

A questão central é que se tal desenvolvimento tecnológico 
ainda não faz parte plenamente do meu negócio, devo acender 
um sinal de alerta. Alerta sim, porque meus concorrentes atuais 
ou nascentes, já utilizam plenamente de tudo isso. 

De softwares bancários aos de gestão, de suporte tecnológico a 
backups, de sites a mídias sociais, enfim, o mercado hoje utiliza 
ferramentas apuradas de captura de clientes e compreensão 
do comportamento deles, o ator principal, o cliente, e tudo, a 
partir da internet. 

Tecnologia não é moda, é essencial assim como água e ar. 
Inovação, no entanto, muitas vezes é mal compreendida. 
Quando observo meu concorrente e vejo-o fazendo algo 
diferente, logo penso que eu posso melhorar este atendimento 
ou serviço de maneira +1, e isso pode ser chamado de inovação. 

Inovar em muitos casos não é criar algo novo, mas sim melhorar 
algo que já existe, aplicando, por exemplo, alguma tecnologia ou 
processo melhor. Os desafios atuais do mercado brasileiro não 
são novidades para nós, entretanto, com uma boa utilização de 
tecnologia e nossa criatividade para inovar, podemos sim, criar 
excelentes horizontes em meio ao momento atual que vivemos. 

u TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

12
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u PALESTRA

ACE Diadema trouxe Luiza Helena 
Trajano à Diadema 
Por Isis Moretti

No dia 25 de outubro, a ACE Diadema 
– Associação Comercial e Empresarial 
de Diadema –, trouxe à região um dos 
maiores ícones do corporativismo nacional: 

Luiza Helena Trajano, Presidente do Conselho de 
Administração do Magazine Luiza. Mais de 400 
pessoas ocuparam o espaço do auditório do Colégio 
Adventista Diadema e tiveram uma aula sobre 
empreendedorismo. 

A empresária possui uma habilidade incontestável 
para os negócios, mas encanta, sobretudo, pelo 
carisma e forma como envolve o público. Uma hora 
de palestra se passou e deixou o “gostinho de 
quero mais”. Diversos foram os tópicos destacados 
por Luiza durante a apresentação, porém, ficou 
nítido que o sucesso da marca é devido ao valor que 
a empresa dá aos seus colaboradores. “A empresa 

só cresce quando tem um bom líder. É um bom líder 
é aquele capaz de levar as pessoas mais longe do 
que elas acreditam que possam ir”, salientou. Uma 
loja que nasceu em Franca, SP, para empregar os 
familiares, hoje possui mais de 21 mil funcionários e 
tem mais de 48 milhões de clientes. 

E o segredo deste sucesso? Não existe segredo! Luiza 
falou abertamente sobre qual deve ser a mentalidade 
e postura do empresário, o comportamento de uma 
equipe de trabalho, a importância do envolvimento 
com a Era digital (é prioritário haver engajamento 
com a internet), qualidade no atendimento (não 
existe uma segunda chance para conquistar o 
cliente), sempre aproveitar as oportunidades para 
fazer perguntas inteligentes, entre tantos outros 
aspectos que muitas vezes, passam despercebidos 
por nós. 

O evento foi realizado no Colégio Adventista DiademaPúblico em referência ao Hino Nacional, na palestra de Luiza Helena Trajano
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“Costumo dizer que eu não sou inteligente, eu faço 
perguntas a todo o momento”, mencionou. “Outro 
fator, e que melhora demais a nossa vida é aquela 
pergunta básica: você prefere ser feliz ou ter 
razão? Se você prefere ser feliz, coloque isso de 
verdade em prática, pois passamos a maior parte 
do tempo querendo ter razão”. 

Para a Presidente da ACE Diadema, Vera Lucia 
Rocha, foi uma grande honra receber Luiza Helena 
e oferecer as pessoas a oportunidade de ampliar 
a visão de mercado. “Adquirir conhecimento e 
ter bons exemplos é fundamental para a nossa 
evolução. E foi exatamente isso que a ACE se propôs 
a fazer. Através de uma pessoa de sucesso, os 
trabalhadores da nossa região perceberam novos 
meios para obter o crescimento e, de repente, 
atentar-se aquilo que não estavam enxergando e 
adotar mudanças, buscando novas ideias”, disse 
Vera Lucia, que completou. “Temos como missão 
fomentar a economia da cidade e, tenho certeza 
de que este momento foi de muita valia para o 
público que, a partir de hoje, já começa a colocar 
a mão na massa”. 

COMPENSAÇÃO DE CARBONO
A ACE Diadema tem a preocupação com o meio 
ambiente e enquadrou a palestra dentro da 

campanha no “Carbono Free”. Um cálculo sobre a 
quantidade de resíduos gerados deste encontro foi 
revertida em plantio de mudas de árvores. “A partir 
deste mês de outubro, todos os nossos eventos 
serão carbono free. Devolveremos ao meio 
ambiente, tudo aquilo que retiramos dele para a 
nossa existência”, encerrou Vera. 
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No dia 13 de julho de 2017, foi sancionada pelo 
atual Presidente do Brasil, Michel Temer, 
a Reforma Trabalhista, sobre a nova lei 
13.467/17. As novas regras entraram em vigor 

a partir da segunda quinzena de novembro de 2017. 
Foram alteradas mais de 100 leis dentro da consolidação 
das Leis Trabalhistas (CLT), criada em 1943. 

Desta forma, é de extrema importância os empresários, 
empreendedores e até mesmo funcionários de empresas 
ficarem atentos a essas mudanças, pois elas incluem 
jornadas de trabalho, banco de horas, intervalo, 
terceirização, trabalho intermitente, gravidez etc.

PONTOS RELEVANTES 

REGISTRO EM CARTEIRA: após entrar em vigor, as 
instituições que não tiverem registrados os seus 
funcionários deverão pagar uma multa de R$ 3.000,00 
para cada trabalhador não registrado. Nas micro e 
pequenas empresas, esse valor será de R$ 800,00 por 
funcionário. 

FÉRIAS: até a criação da reforma, as férias de 30 dias 
podiam ser parceladas em apenas duas vezes – 15 dias 
cada. A partir de novembro, o recesso de um empregado 
poderá ser dividido em até três períodos; sendo que 
o maior tempo com mais de 14 dias e as outras duas 
parcelas, não podem ser menores do que cinco dias. 

RESCISÃO: atualmente, quando um funcionário pede 
demissão, não há um acordo de rescisão previsto na lei 
entre as duas partes - empregador e empregado. Como 
consequência, as empresas optam por fazer esse acordo 
de forma ilegal. Com a reforma, este tipo de acordo será 
legal e a indenização sobre a multa do FGTS e o pagamento 
do aviso prévio serão depositados pela metade. Além 
disso, o funcionário que aceitar por esse tipo de acordo, 
não terá direito ao seguro desemprego. 

TRABALHADOR AUTÔNOMO: a contratação de um 
trabalhador autônomo de forma efetiva dentro de uma 
empresa não era permitida. A partir de novembro será 
regularizado, porém, a contratação de um autônomo não 
será na condição de funcionário, como podia ser feito 
antigamente. Isso previne que ele entre com um processo 
posteriormente, pedindo a participação dos lucros de 
forma retroativa. 

As novas leis da CLT estão disponíveis no site do governo www.planalto.gov.br

Reforma trabalhista 

u NÚCLEO DOS CONTADORES 
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u PALAVRA DO ASSOCIADO

Quem não arrisca, não petisca

Já são quase 30 anos escrevendo uma história de 
destaque no comércio de Diadema, e graças a visão 
e entusiasmo de Gumercindo Fernandes Garcia e 
Nelson Sueharo Shimose, que em 1990 compraram 

a K&P Vidros de uma pessoa desacreditada e que não 
enxergava muito sucesso neste negócio. Mas eles sim... 
Perceberam o potencial deste segmento e, com muita 
vontade de inovar e empreender, traçaram os rumos 
desta trajetória que só dependia deles para prosperar. 

Quando foi fundada (1988), a loja vendia apenas vidros 
para aquários. Mas nas mãos dos dois sócios, criou-
se um leque de produtos e serviços, tais como vidros 
jateados para quadros e manutenções em geral. A ideia 
deu tão certo que em pouco tempo, Garcia e Shimose 
aumentaram o espaço e contrataram mais funcionários, 
além de investir em novas tecnologias. 

Atualmente, a K&P Vidros também trabalha com vidros 
comuns – para sacadas, box, espelhos, quadros e aquários. 
Segundo os proprietários, o diferencial da empresa está 
na equipe, que é altamente qualificada para atender aos 
clientes. “Nossos colaboradores são especializados e 
treinados para os serviços oferecidos. Priorizamos 
a qualidade e o atendimento ao cliente; este é sem 
dúvida, um dos nossos diferenciais”, afirmou Garcia, 
que completou. “Nossa preocupação está em atender 
bem a todos os clientes e esclarecer as eventuais 
dúvidas, além de cumprir com os prazos de entregas 

determinados”. No momento, a empresa conta com 11 
funcionários. 

Para os proprietários da K&P Vidros, o fato do comércio 
estar localizado na cidade de Diadema, foi um dos fatores 
que fez com que os negócios prosperassem. “Escolhemos 
este município, porque além de ser acolhedor, possui 
uma população que consome os nossos produtos. Além 
do mais, Diadema tem crescido consideravelmente 
ano após ano", salientou Garcia, valorizando o trabalho 
realizado pela ACE Diadema em prol das empresas locais. 
“A Associação sempre foi nossa parceira, e nos ajuda a 
impulsionar ainda mais nossos serviços, pois oferece um 
trabalho eficaz e de qualidade". 

Para 2018, Garcia e Shimose querem fazer a K&P Vidros 
evoluir mais ainda, e para isso, continuarão em busca de 
trazer inovações e tecnologias a fim de serem implantadas 
em novos projetos para o segmento. 

K&P VIDROS - AVENIDA ALDA, 73 - 11.4043-1895
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Reunião com a AESUL – Associação Comercial Distrital de Santo Amaro A presidente da ACE Diadema, Vera Lucia Rocha, com o superintendente regional SP 
do Banco do Brasil, Claudinei Junior, e o gerente geral de agência do Banco do Brasil 

de Diadema, Volnei Puhl 

5

Aconteceu
na Ace

Em homenagem ao Dia do Corretor de Imóveis, a ACE Diadema novamente trouxe o 
CRECI-SP para treinamento aos corretores da região

Reunião de Diretoria ACE Diadema

A convite do presidente do CRC-SP, Gildo Freire, a presidente da ACE DIadema, Vera Lucia Rocha, 
e os representantes do Núcleo de Contadores ACE Diadema visitaram a sede do CRC-SP

A presidente Vera Lucia Rocha participou do programa da TV+ ABC - Tricotando 
Negócios, para falar um pouco da sua história empreendedora e das ações que a ACE 

Diadema tem feito
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No dia 05 de setembro, comemorou-se a adesão do primeiro sócio turmalinas
"Sicredi Piraporinha"

Encontro entre os presidentes das Associações das sete cidades com os 
representantes do Banco do Brasil

Feira D' Beleza 2018: ACE Diadema com o marketing do Shopping Praça da Moça e da 
Ativa Eventos, para visita técnica no local do evento

Mais uma reunião do Núcleo de Negócios ACE (setembro)

Reunião do Rotary Club de Diadema Floreat - Engrenagem O governador do Rotary D. 4420 2017/2018, Claudio Takata, a Presidente do Conselho de 
Administração, Luiza Helena Trajano, e a Presidente da Ace, Vera Lucia Rocha

Reunião com a RA2 na Associação Comercial e Industrial de Mauá A presidente da ACE, Vera Lucia Rocha, com os apresentadores da Eco TV, Fábio Bézza 
e Gabrielle Tricanico
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u SOCIAL

Por uma santa causa

Diadema tem uma vasta história de compaixão a 
ser reconhecida. São pessoas e instituições que 
buscam ajudar ao próximo sem medir esforços e 
a gratificação vem do sorriso de quem recebe o 

bem. A Santa Casa de Diadema presta serviços de fisioterapia 
(saúde), creche em período integral (educação) e de 
convivência e fortalecimento de vínculos (assistência social, 
no contra-turno escolar). 

Na fisioterapia, a entidade possui equipamentos 
modernos e fisioterapeutas altamente capacitados, 
com cerca de 500 atendimentos diários. As demandas 
são encaminhadas pelo SUS e envolvem todas as faixas 
etárias. O ambulatório é dividido em especialidades, 
sendo: ortopedia-traumatologia, reumatologia, neurologia 
pediátrica e adulta, fisioterapia respiratória, disfunções 
uroginecológicas e disfunção dermatofuncional.

Com o mesmo carinho e cuidado, a Santa Casa também presta 
atendimento de Núcleo Educacional, no qual são trabalhadas 
resoluções da educação e tipificações da Assistência Social. As 
atividades são oferecidas em espaço adequado e acolhedor, 
com profissionais qualificados e comprometidos com o 
desenvolvimento das crianças e adolescentes. 

Na creche, são assistidas em período integral 394 crianças 
entre zero e três anos. Elas estão distribuídas em três 
unidades – Canhema, Campanário e Vila São José. Ainda, 
existe o Projeto Toninhos, no qual 260 crianças (entre seis e 15 
anos) participam de uma programação especial de recreação 
nas férias de julho – as atividades envolvem esportes radicais, 
recreação, brincadeiras, jogos, piquenique, saídas culturais, 
planejamento de equipe e muita informação. As atividades 
acontecem das 13h às 16h30 de segunda a sexta-feira, com 
direito a alimentação e atividades esportivas. 

Porém, não é novidade para ninguém que a principal 
dificuldade de instituições como a Santa Casa é a financeira. 
A instituição depende de verbas públicas para oferecer o 
atendimento gratuito à população, porém, as despesas 
mensais são bem maiores ao valor arrecadado; e isso faz 
com que a Santa Casa dependa muito de doações de pessoas 
físicas e jurídicas, eventos pontuais e nota fiscal paulista. 

Para mais informações, acesse: www.santacasa.diadema.com.br

LOJINHA

LOJINHA DO BEM

A Santa Casa está em fase de implementação de uma 
loja social, que venderá produtos a preços acessíveis 
para a comunidade a fim de captar recursos para 
manter seus projetos. Sendo assim, a instituição 
pede a doação de produtos que estejam em condições 
de venda, tais como: alimentos, roupas seminovas, 
calçados, brinquedos, cosméticos, bijouterias, 
materiais escolares, de limpeza, esportivos etc.

FOTOS DE DIVULGAÇÃO



23ACE REVISTA# 51



24 ACE REVISTA# 51

u MEIO AMBIENTE

Os moradores do Jardim Eldorado ganharam 
novas árvores para dar vida e proteção ao 
Parque Ambiental

Por Isis Moretti 

Uma movimentação de pessoas com enxada na mão 
e plantando mudas de árvores chamou a atenção 
de quem passava pelas proximidades da Praça 
Ambiental, localizada no Jardim Eldorado, Diadema, 

SP. No dia 17 de setembro (domingo), a ACE – Associação 
Comercial e Empresarial de Diadema –, provou que a união 
faz a força e que é possível concretizar diversas ações em prol 
do meio ambiente. 

Juntamente da Secretaria de Meio Ambiente de Diadema, 
Solaris Ambiental, Escola Adventista de Diadema, Rotary 
Club Diadema Floreat e Rotary Club de Diadema, diversos 
voluntários dedicaram algumas horas para plantar mudas 
de árvores e trazer mais verde para a região. A iniciativa faz 
parte do projeto da ACE, que calculará a quantidade de gás 
carbono (CO2) gerada pelos seus eventos, a fim de realizar a 
compensação desses resíduos. 

“Nossa preocupação vai além do comércio e indústria de 
Diadema. Também estamos atentos a assuntos de ordem 
ambiental e social e, ainda, queremos mostrar que é 
possível trabalhar de forma sustentável e sem agredir ao 
meio ambiente”, disse a presidente da ACE, Vera Lucia Rocha. 

Com o plantio de árvores, Diadema terá mais compensadores 
de CO2, uma vez que durante a noite, as árvores “sequestram” 
os gases poluidores e liberam oxigênio puro. Quanto mais 
árvores o município tiver, maior será a diminuição de gás 
carbônico na atmosfera, melhorando assim, a qualidade do 
ar que se respira. 

“A ACE programou diversas ações ambientais ao longo dos 
próximos meses; este foi apenas o primeiro passo. Todos os 
eventos que organizamos (palestras, rodadas de negócios, 
encontros sociais, reuniões diversas etc) terão calculados 
os índices de emissão de CO2 e, com isso, faremos a reposição 
ao meio ambiente através do plantio de árvores”, explicou 
Vera, que reforçou. “Iniciativas como essa demonstram o 
nosso carinho por Diadema e o quanto amamos as pessoas, 
a natureza e estamos pensando no seu bem estar”. 

Agora, cabe a população do Jardim Eldorado cuidar deste bem 
tão precioso. Para isso, os moradores receberam panfletos 
educativos e terá auxílio da Secretaria de Meio Ambiente de 
Diadema para a manutenção dessas árvores. 

Mais verde para Diadema

Fotos: Isis Moretti 
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Saiba que está forma está errada! Se as contas já estão apertadas, 
dificilmente você conquistará seus sonhos no momento planejado. É 
preciso mudar o modelo mental relacionado a forma de se fazer um 
orçamento financeiro. É fundamental priorizar aquilo que realmente 
importa: os sonhos e as metas pessoais e familiares. Lembre que para 
colher resultados diferentes é  preciso agir diferente, mudar  atitudes
e hábitos.

5- PRATIQUE UM ORÇAMENTO DIFERENTE
Observe como funciona o seu orçamento hoje. A maioria das pessoas 
faz a seguinte conta: Ganhos (-) Gastos = Lucro/Prejuízo. Não adianta 
esperar que, assim, sobre algum dinheiro ao final do mês para 
poupar. Acredite: isso dificilmente acontecerá, pois temos a tendência 
de gastar enquanto tivermos dinheiro. E isso levará a frustração, 
pois não será possível realizar os sonhos, mesmo gastando menos. 
Sendo assim, segue um novo cálculo: Ganhos (-) Sonhos (-) Gastos. 
Veja, dessa forma não há lucro ou prejuízo, as contas batem e você 
priorizará seus objetivos, de acordo com o seu padrão de vida ao 
valor que sobrar. Para isso, logo que receber o salário, retire a quantia 
mensal necessária para a realização deste sonho, colocando esse 
dinheiro na melhor opção de investimento de acordo com o prazo 
planejado.
 
6- PENSE NO CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO
É importante que tenha pelo menos três sonhos ao mesmo tempo: 
um de curto prazo (próximos doze meses), outro de médio prazo 
(entre um e dez anos), e outro de longo prazo (a partir de dez anos).

Veja que é mais uma questão de mudança de comportamento do que 
saber fazer contas ou ter que se privar de algo. Quando temos metas 
bem definidas em nossas vidas, poupar não se torna um martírio, e sim 
um estilo de vida, que levará a muito mais realizações e conquistas, 
além de gastar menos do que ganha.

Fonte: ABEFIN – Associação Brasileira de Educadores Financeiros 

Reinaldo Domingo

Diversas pessoas acreditam que o salário que recebem não é 
suficiente para arcar com as despesas que possuem; logo, 
isso é um sinal de que mudanças comportamentais são ne-
cessárias e urgentes para que não falte dinheiro no decorrer 

do mês. A ABEFIN – Associação Brasileira de Educadores Financeiros 
– compartilha seis dicas fundamentais de como não ficar em “maus 
lençóis”, e pior que isso, entrar em bola de neve com dívidas que só 
tendem a crescer dia após dia.
 

1- REVEJA SEU PADRÃO DE VIDA
Se as contas não estão fechando, reveja as suas finanças por completo 
e repense o seu padrão de vida. Pode parecer difícil, mas é fundamental 
observar que não é sustentável viver uma realidade que não é a sua. 
Cortar gastos é uma atitude necessária para ganhar fôlego.
 
2- OBSERVE OS PEQUENOS GASTOS
É importante ficar atento aos pequenos gastos. Despesas e compras 
feitas de forma desordenada tornam-se grandes ralos por onde 
escoam as economias. Você sabia que, em média, 25% dos gastos 
mensais são supérfluos e/ou desnecessários? As pessoas sempre 
dizem que não têm mais de onde reduzir os gastos, mas, ao fazer 
uma boa análise, observam que é sim possível gastar menos do que 
se ganha.
 
3- FAÇA UM DIAGNÓSTICO FINANCEIRO
Para identificar os gastos extras é preciso fazer um diagnóstico da 
vida financeira por 30 dias. Anote tudo o que se gasta, separando por 
tipo de despesa, incluindo cafezinhos e gorjetas. Assim, enxergará 
uma realidade muito diferente da que imagina. As anotações não 
devem ser rotineiras, do contrário, elas perdem a eficiência. 

4- PRIORIZE SEUS SONHOS
Você reconhece a importância de priorizar os sonhos em seu 
orçamento mensal? Algumas pessoas costumam poupar o dinheiro 
para essa finalidade se sobrar algum dinheiro no final do mês. 

u FINANÇAS

26

Aprenda a gastar menos do que ganha
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FEIRA D’ BELEZA 2018 EM AÇÃO 

Os trabalhos para a quinta edição da Feira D’ Beleza já 
começaram e o lançamento do evento foi em grande 
estilo: na Beauty Fair – o maior encontro de beleza 

das Américas, realizado em setembro, no Expo Center Norte. 

Organizada pela ACE – Associação Comercial e Empresarial 
de Diadema e com o apoio da Prefeitura Municipal de 
Diadema, com articulação da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico –, a Feira D’ Beleza foi convidada pelos 
promotores da Beauty Fair para ocupar um espaço na qual 
teve total liberdade de fazer a divulgação do evento. “Este é o 
reconhecimento da nossa importância junto ao segmento 
no mercado nacional, pois estivemos ao lado de outras 
importantes feiras de diversas regiões do País”, disse a 
presidente da ACE, Vera Lucia Rocha. 

Consciente de que pode ajudar a fomentar ainda mais este 
setor, a ACE Diadema promove desde 2014 a Feira D'Beleza. 
Em 2017, o evento teve um crescimento em torno de 37%, 
comprovando o ritmo acelerado que possui na curva de 
desenvolvimento, conquistando assim, a credibilidade dos 
expositores. A 5ª Feira D’ Beleza de Diadema, será realizada 
de 26 a 28 de maio, no Shopping Praça da Moça.

O SEGREDO PARA O BOM ATENDIMENTO 

Sempre preocupada em melhor orientar seus associados 
no caminho do empreendedorismo brasileiro, a ACE 
Diadema com o apoio da M’Shoppers, promoveu no 

dia 13 de setembro mais uma importante palestra, sendo 
desta vez, com o tema “Os 7 segredos do bom atendimento”, 
com Isabel Dauer. 

Na Era do novo consumidor global e digital, a forma como 
estamos atendendo traz retorno financeiro e clientes fiéis? 
Essa questão atraiu mais de 90 pessoas – entre associados e 
empresários – ao Villa das Estações. 

De acordo com Isabel, a ideia foi falar sobre o novo 
consumidor e as implicações da tecnologia no seu 
comportamento, e como as mudanças devem estar no radar 
do “dono do negócio” em todas as etapas do seu atendimento 
– desde a abordagem até a finalização do cliente, passando 
pela organização e apresentação de todos os envolvidos. 
“Sabe-se que o mau atendimento chega a afastar 68% 
dos clientes das empresas e esse é um dos maiores 
indicativos para que o varejo esteja atento. Atender 
bem é fundamental para conquistar, fidelizar o cliente 
e aumentar o faturamento”, concluiu Isabel. 

u NOTAS

POUPATEMPO DO EMPREENDEDOR 

No dia 11 de setembro, a Presidente da ACE Diadema, 
Vera Lucia Rocha, participou do lançamento de 
ampliação do Poupatempo do Empreendedor – criado 

pelo Governo Estadual que desburocratiza em até 72 horas o 
licenciamento da abertura de empresas de baixo risco. Com a 
ampliação, São Paulo tem agora 272 municípios participantes. 

O evento teve a importante presença do Governador Geraldo 
Alckmin, do Vice Governador Márcio França, do Presidente 
da Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP, Jânio 
Benith, e demais autoridades presentes, como o Prefeito de 
Santo André, Paulo Serra, e o Presidente Estadual do CRC, 
Gildo Araújo Freire. 

Segundo a JUCESP, até agosto deste ano foram abertas 
107.800 empresas no Estado, e o Portal do Poupatempo do 
Empreendedor teve mais de 260 mil consultas entre os órgãos 
licenciadores. 
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u BEM ESTAR 

Depressão: a doença silenciosa
Por Thais de Beraldini 

Apontada como a doença do século, a depressão 
está no ranking das maiores enfermidades 
psiquiátricas que acometem a humanidade, 
principalmente, no Brasil. Segundo a OMS – 

Organização Mundial da Saúde, cerca de 30% dos brasileiros, 
já tem ou terá depressão, incluindo crianças e adolescentes. 

O psicólogo Mauro Hollo contou que diversos fatores podem 
ocasionar um quadro depressivo, seja internos ou externos 
e um sempre influenciando o outro. Internamente, uma das 
causas está ligada a falta de neurotransmissores responsáveis 
por levar impulsos nervosos às células. “A mais comum é a 
falta da produção da serotonina – mais conhecida como a 
substância da felicidade. Sem ela, pode ocorrer a depressão", 
comentou Hollo. E dos fatores externos, o alto nível de stress 
ou grandes traumas são portas de entrada para a doença.

Entretanto, a depressão é mal interpretada. Até pouco tempo 
atrás, era considerada pela sociedade como um estado de 
“loucura” ou “frescura”, sendo até para alguns religiosos, 
como “falta de fé”. Isso fazia (e ainda faz) com que as pessoas 
em depressão convivam em silêncio com essa doença, o que 
pode levar a morte. 

Neste caso, a informação é a principal alternativa para ajudar 
a sociedade a entender e combater essa doença. É preciso ter
conhecimento dos sintomas da depressão 
que, naturalmente, podem ser confundidos 
com sentimentos normais do dia a dia. Então, 
saiba que um indivíduo com depressão pode 
apresentar: 

Tristeza: o sintoma mais confundido. 
Tristeza é um sentimento normal de todo ser 
humano, porém, quando demora a passar,
causa desânimo e vem acompanhado de 
choros constantes. Isso é sinal de um quadro 
depressivo. “Tristeza é aquilo que, algumas
vezes na vida, todos nós sentimos, como por 
exemplo, diante da perda de algum ente querido. 
O que diferencia é quando a pessoa sente-se 
deprimida a maior parte do dia, durante meses. 
Não é algo passageiro", esclareceu Hollo. 

Falta de vontade para atividades diárias: uma pessoa 
com depressão deixa de fazer até as atividades que 
antes eram mais prazerosas para elas. Além disso, o 

sentimento de ser inútil e culpado por estar nesta 
situação também é constante em um paciente depressivo.

Irritabilidade, falta de concentração e constante sonolência: 
é válido lembrar que uma pessoa com depressão não está 
com a saúde mental saudável. E a memória imediata é a 
primeira a começar a falhar. E como faltam as substâncias 
neurotransmissoras no cérebro, ocorrem dificuldades de 
concentração nas tarefas e a frequentemente sensação de 
cansaço. Em alguns quadros mais graves, o paciente não 
consegue fazer atividades normais como tomar banho.

Ansiedade excessiva: outro sintoma facilmente confundido. 
É habitual pessoas se sentirem ansiosas as vésperas de 
um evento importante para elas. Porém, para quadros 
depressivos, essas ansiedades se tornam constantes e 
atrapalham no dia a dia. 

Ainda, é comum uma pessoa em quadro depressivo, ter 
pensamentos suicidas, ganhar ou perder peso facilmente, ter 
insônia etc. Para comprovar de fato a doença, é necessária 
uma avaliação com um psiquiatra. O tratamento tem 
durabilidade de no mínimo um ano incluindo remédios e 
acompanhamento com psicólogos. É válido lembrar também 
que depressão não é frescura e merece a devida atenção, 
assim como outras doenças. 

30
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Dor de dente:
a terceira causa das
faltas no trabalho
ronaldo Buscarino

direTor execuTivo da célTic – GesTão em Benefícios

Dor de estômago, dor de cabeça e dor de dente... Essas 
são as três causas que provocam o maior número de 
casos de absenteísmo no Brasil. Se dor de estômago 
e dor de cabeça dependem de uma série de fatores, o 

mesmo não ocorre com a dor de dente. 

Um amigo costumava dizer: “nunca tive dor de dente. Eu 
vou ao dentista a cada seis meses”. É claro que emergências 
ocorrem, no entanto, quem visita o dentista com regularidade 
dificilmente sentirá dor de dente e faltará ao trabalho por 
causa disso.

Estudo feito pelo Dra. Maria Cristina Villalva Guedes sobre 
“O Impacto do absenteísmo odontológico na atividade 
laboral“, revelou números surpreendentes: 90 milhões de 
brasileiros tem um dente a menos na boca, 60 milhões faltam 
três dentes, 26 milhões perderam toda a dentição e 1,5 milhão 
tem dentes cariados. O estudo mostra ainda que apenas 4% 
da população brasileira têm acesso regular a tratamento 
odontológico. E, infelizmente, 30 milhões nunca entraram em 
um consultório dentário.

Se a odontologia tradicional cuidava apenas de tratar a 
dentição com problemas, hoje os consultórios odontológicos 
contam com aparelhamento sofisticado capaz de prevenir 
doenças bucais. Antes de o paciente sentir dor, o dentista 
detecta o dente cariado ou que necessita de tratamento e 
realiza a intervenção necessária. Com as novas tecnologias de 
prevenção, a dor de dente virou assunto do passado.

Um vídeo institucional, produzido pela Johnson & Johnson, 
indica que temos em nossa boca mais bactérias do que a 
população do planeta. Essas bactérias unem-se em colônias, 
formando as placas bacterianas. Essas placas provocam 
cáries, por onde as bactérias podem penetrar e chegar ao 
fluxo sanguíneo, causando até enfarte. Para evitar esse mal, 
escove os dentes sempre após as refeições. Use fio dental 
regularmente. Lembre-se: a prevenção é sempre o melhor 
remédio.

u SAÚDE
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Sicredi chega a 1 milhão de associados no Paraná, 
São Paulo e Rio de Janeiro

No dia 16 de outubro, o embaixador especial da FAO/
ONU para o Cooperativismo, Roberto Rodrigues, 
associou-se ao Sicredi (agência Avenida Paulista, 
São Paulo), e levou a instituição à marca de 1 

milhão de associados nos Estados do Paraná, São Paulo e 
Rio de Janeiro, onde está presente com 31 cooperativas e 
cerca de 525 agências.

Rodrigues afirmou que o cooperativismo de crédito segue 
em franco crescimento no Brasil, em especial nas regiões Sul 
e Sudeste. “Seja pela participação ativa no agronegócio, 
ou pelo apoio que micro e pequenos empresários 
encontram nesse modelo diferenciado e colaborativo de 
gestão financeira”, disse ele, que também é coordenador 
do Centro de Agronegócios da FGV – Fundação Getúlio 
Vargas e ex-ministro da Agricultura. 

Na opinião do presidente da Central Sicredi PR/SP/RJ e 
da SicrediPar, Manfred Dasenbrock, está comprovado o 

potencial do cooperativismo de crédito como desenvolvedor 
econômico e social. “Mais do que um número... Ao 
celebrarmos 1 milhão de associados, comemoramos o 
sucesso desse modelo que é colaborativo e democrático. 
Isso nos mostra que estamos no caminho certo e que 
ainda podemos fazer muito mais para o desenvolvimento 
dos brasileiros”, encerrou.

u FINANÇAS
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u DICA DE VIAGEM

Ilhéus:terra do cacau, belas praias e Jorge Amado
Por Thais de Beraldini 

Conhecida como a terra do escritor Jorge Amado, a 
cidade de Ilhéus – localizada ao Sul da Bahia – oferece 
tranquilidade, história e cultura para quem a visita. 
Com a maior faixa litorânea do Estado (cerca de 100 

quilômetros), possui 15 praias, sendo as mais famosas a Praia 
dos Milionários e a Praia do Norte. 

E, se de um lado estão as mais belas praias do roteiro nacional, 
do outro lado é puro cacau. Desde o século XIX, Ilhéus também 
tem fama de ser uma forte produtora desta fruta que é a matéria 
prima do doce mais consumido do mundo: o chocolate. 

Portanto, boa dica de passeio é o Circuito das Fazendas – 
propriedades centenárias que proporcionam ao turista uma rica 
lição sobre os poderes do cacau – do plantio, cultivo, colheita 
até a transformação no chocolate. E ainda, os altos e baixos da 
economia desta cultura, incluindo a praga Vassoura de Bruxa, 
que devastou plantações nos anos 80. 

Depois das praias e do campo, ainda tem mais para aproveitar 
de Ilhéus: no Circuito da Memória – há passagem por pontos 
culturais como o Bataclan, Vesúvio e Casa da Cultura Jorge 
Amado. O Bataclan e o Vesúvio são locais citados na obra Gabriela 
– Cravo e Canela (lançada em 1958). 

Já a Casa da Cultura funciona como uma espécie de museu sobre 
a vida e obra de Jorge Amado. Na casa onde o escritor passou a 
infância e adolescência, existem diversos objetos em exposição. 
O casarão possui uma arquitetura típica dos anos 1920 e chama 
atenção logo na entrada, com uma estátua enorme de Jorge 
Amado.

Se mesmo depois de visitar todos esses lugares você ainda 
não estiver satisfeito, Ilhéus completa o passeio com visitas às 
igrejas de artes sacras, a exemplo da Catedral de São Sebastião, 
fundada em 1927 de frente para praia da Avenida. 

Denominada por seus habitantes como Princesinha do Sul, Ilhéus 
está entre os sete municípios mais populosos da Bahia, e também 
oferece uma culinária baiana de dar água na boca, incluindo 
muitos pratos com frutos do mar. Os moradores também são 
receptivos e estão de braços abertos aos turistas em qualquer 
época do ano.
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NOVOS ASSOCIADOS
GOLD LIFE - TEL 11.2649-9718

GUCCI&ART - TEL 11.4308-2395

JS MODAS - TEL 11.2081-2946

ACTION COACH - TEL 11.3192-3728

LUCIANE VEDOI - TEL 11.4066-8080

BUSINESS SMART - TEL 11.3135-6086

CLÍNICA KUMAGAI - TEL 11.2311-7045

AGÊNCIA NIBLER - TEL 11. 97547-8687

FATTOTELECOM VOIP  - TEL 11.4066-3431

INVICTUS BENEFÍCIOS - TEL 11.4327-0250 

KING INFRA MAGNET - TEL 11.4235-6079

HUMBERTO DA SILVA - TEL 11. 97318-2703

J&V PESCADOS LTDA - ME - TEL 11.2771-3020

MODAS PAULA MATTOS - TEL 11. 95197-1443

TOCA DA CORUJA BUFFET - TEL 11.3845-1244

CLICK VISTORIAS VEICULARES - TEL 11.4308-7949

CONFEITARIA PIMENTA ROSA - TEL 11. 94721-8884

BCE CONSULTORIA FINANCEIRA - TEL 11.2897-4467

WAVE SOLUTIONS INFORMÁTICA - TEL 11.2339-5901

MRK REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - TEL 11.4044-5427

SIMONE CINTIA COSTA CHICAROLLI - TEL 11.4093-1248

AMORIM & PIMENTEL CONSULTORIA - TEL 11. 99972-6225

KATIA CRISTINA ROBERTO CASANOVA - TEL 11. 94785-8386

LEOVINI ASSESSORIA E CONTABILIDADE - TEL 11.3996-9842

COLÉGIO ADVENTISTA DE DIADEMA - TEL 11.4099-6800

FARMÁCIA POPULAR CENTRAL DIADEMA - TEL 11.4055-2996
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NOVOS ASSOCIADOS



40 ACE REVISTA# 51

u CONTÁBIL

Contadores com seu próprio portal de NF-e 

Em agosto passado, o emissor de nota fiscal gratuito da 
Secretaria da Fazenda foi descontinuado; porém, quem 
possui o aplicativo no computador poderá utilizá-lo até 
que novas atualizações impeçam o seu funcionamento. 

O que isso quer dizer? Que os empresários precisam buscar por 
outras opções disponíveis no mercado para gerar suas notas 
fiscais. 

Desta forma, a ACE Diadema percebeu os desafios que seus 
associados teriam pela frente e, para simplificar este serviço e 
facilitar a vida dos empresários, a instituição inovou e colocou 
a disposição um portal de NF-e por meio dos sites de escritórios 
de contabilidade – sendo a primeira Associação Comercial e 
Empresarial do Brasil a ter esta iniciativa.

Com essa ferramenta, o contador disponibilizará de forma 
personalizada o seu próprio emissor eletrônico de notas fiscais; 
ou seja, apresentará a sua logomarca no sistema de forma 
simples e objetiva. Já imaginou poder oferecer esse serviço aos 
clientes e prospects?
 
COMO FUNCIONA?
Por meio de um ícone identificado como “Emitir NFe”, o escritório 
de contabilidade disponibiliza no seu site o emissor de notas 
fiscais. Ao clicar nessa opção, o usuário (cliente ou prospect) 

terá acesso direto ao emissor de notas fiscais eletrônicas, com 
todas as telas do sistema identificadas com a marca do escritório 
usuário. Detalhe: oferecer serviços inovadores e personalizados 
auxiliam as empresas contábeis a terem os serviços mais 
valorizados e, consequentemente, clientes fiéis. 
Para os interessados em implantar esse sistema, basta entrar 
em contato com a equipe comercial da ACE Diadema. Mais 
informações também podem ser obtidas na associação.

Veja as pri nci pais fu ncionali dades
 do seu portal de N F-e:

- Sistema 100% Web (sem instalação);
- Sem limites de empresas utilizando o sistema;
- Sem limites de emissão de NF-e;
- Sem limites de usuários;
- Inteligência tributária na emissão da NF;
- Backup de XML’s emitidos e recebidos por cinco anos;
- Exportação de XML para o escritório contábil;
- Integração com ERP’s;
- Cópia de nota;
- Usabilidade facilitada;
- Implantação on-line (Gratuita);
- Suporte técnico ilimitado via telefone;
- Relatório gerencial.
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u PALAVRA DA PRESIDENTE

www.mprportaria.com.br
E descubra que com a MPR é o melhor negocio.

Faça seu orçamento sem compromisso através do nosso site.

PORTARIA ESCOLTA LIMPEZASEGURANÇA

MPR PORTARIA E SERVIÇOS.MPR PORTARIA E SERVIÇOS.

CONTATO: (11) 3713-0184
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