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Para ser diferente 
Todos nós queremos que 2018 seja um ano 

inesquecível, não queremos? Começamos 
o mês de janeiro com o espírito revigorado 

e estamos embalados pela esperança de que 
este ano a economia brasileira voltará à curva do 
crescimento. Os primeiros resultados já podem 
ser observados. Mas e aí? Estamos preparados 
para acompanhar essa retomada?

A ACE Diadema está pronta e de portas 
abertas para receber os empresários da 
região. Depois de um minucioso planejamento 
para 2018, a nossa associação coloca à 
disposição dos associados e não associados, 
diversos serviços e eventos voltados para o 
seu aprimoramento. Queremos ser o principal 
parceiro para que você seja uma referência no 
seu negócio de atuação. 

Por este motivo, estamos orgulhosos em anunciar 
a palestra do filósofo Mário Sérgio Cortella, no dia 
03 de julho, no auditório do Colégio Adventista. 
Ele falará sobre a “Gestão do conhecimento: 
um desafio necessário”. Os ingressos já estão à 
venda. Mas antes, temos a 5ª Feira D’ Beleza de 
Diadema, nos dias 26 a 28 de maio. Além de ser 
um grande marco para a nossa região, o evento 
já é considerado um dos principais encontros 
do segmento de beleza e estética do País. Dada 
esta representatividade, grandes marcas estarão 
presentes. Restam poucos espaços para serem 
comercializados a quem deseja expor – fruto de 
um trabalho feito com seriedade e carinho. 

Fique atento ao nosso site e redes sociais, 
com atualizações constantes da nossa grade 
de eventos; são palestras, núcleo de negócios, 
reuniões de parcerias etc, diversas ações que 
tem como único objetivo: fomentar os negócios 
de Diadema. 

A nossa Revista ACE 52 traz matérias de 
suma importância, tais como a nova Lei do Ar 
Condicionado e a desobrigatoriedade da emissão 
das cartas AR para negativar o nome de um 
inadimplente, e ainda tem uma entrevista com 

o Prefeito de Diadema, Lauro Michels, dicas de 
finanças e turismo. E a sua leitura começa com 
o sorteio de 18 prêmios da Campanha de Natal 
da ACE Diadema - A Magia do Natal – Papai 
Noel de HB20. 

São 44 páginas para você se informar e explorar 
os produtos de nossos anunciantes. Diadema é 
capaz de abastecer você, em tudo o que precisar.

Para 2018 ser melhor, só depende de você! Mãos a 
obra.

u PALAVRA DA PRESIDENTE



5ACE REVISTA# 52



6 ACE REVISTA# 526

u CAPA

Eita... Natal que foi bom!
Marcar a vida das pessoas de forma positiva... Mais uma vez, a ACE 
Diadema levou alegria e valorizou as pessoas através da campanha de 
natal da cidade. Foram sorteados 18 prêmios

Por Isis Moretti

No dia 19 de janeiro, às 15h30, 
a ACE Diadema realizou o 
sorteio da Campanha de Natal, 
nomeada de A Magia do Natal 

– Papai Noel de HB20. Participaram desta 
ação 127 estabelecimentos de Diadema, 
que colocaram na urna aproximadamente 
75 mil cupons. 

O sorteio de 18 prêmios – incluindo um 
carro zero quilômetro – foi transmitido ao 
vivo pelo Facebook.  Também estiveram 
presentes na associação participantes, 
associados e proprietários de empresas, a 
exemplo da Tupperware, Domínio Imóvel, 
Tropical Sorvetes e Kátia Casa Nova.

Obviamente, o momento mais marcante do 
dia foi o sorteio do carro zero quilômetro, 
um Hyundai HB20 branco. Expectativa 
e tensão, e muita movimentação dos 
cupons. E, entre as mais de sete dezenas 
de papel, o cupom de Maria Isabel da Luz 
foi sorteado. Ela é moradora do Centro 
de Diadema e disse ter participado da 
campanha com dez cupons por meio da 
MB Contabilidade. “Estou sem palavras. 
Eu nunca ganhei nada, e agora, veio 
esse carro. É felicidade que não cabe 
no peito” , disse Maria, que completou. 

“A ACE Diadema valoriza o município 
e as pessoas, e fortalece a imagem da 
nossa cidade”. 
O arquivista da UNIFORJA – Cooperativa 
Central de Produção Industrial de 
Trabalhadores e Metalurgia –, José Gildo 
Lucas de Sales, prestigiou o sorteio e torceu 
bastante. “É a segunda vez que venho 
presencialmente ao sorteio e percebo 
que o número de cupons dobrou do ano 
passado para este. É interessante como 
essa iniciativa da ACE Diadema incentiva 
o comércio. A cultura dos moradores de 
consumir em Santo André, São Bernardo 
e São Paulo está mudando, com as 
pessoas comprando no próprio comércio 
local. A associação cria mecanismos que 
fazem os cidadãos investir em Diadema”, 
declarou Sales. 

A presidente da Associação Comercial 
e Empresarial de Diadema, Vera Lucia 
Rocha, mostrou-se bastante emocionada 
na abertura do sorteio. Segundo ela, 
a Campanha atingiu as expectativas 
e trouxe um Natal mais feliz para os 
empresários e moradores da região. “É 
gostoso premiar as pessoas e perceber 
o efeito positivo que a campanha trouxe 
para Diadema”, encerrou. 
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# GANHADOR EMPRESA PRÊMIO

1 MARIA ISABEL DA LUZ MB CONTABILIDADE CARRO OKM HB20 COMFORT 1.0 BRANCO

2 SÔNIA MARIA F. DE Q. ALONSO CENTRO ÓTICO DIADEMA VIAGEM P/ MACEIÓ COM ACOMPANHANTE 4 NOITES

3 ALANA FELIPE BANCO DO BRASIL TV 43" COM CONVERSOR DIGITAL 2 USB 3 HDMI

4 LUZINETE M. DO NASCIMENTO DINÂMICA DISTRIBUIÇÃO ÓCULOS DE SOL DA MARCA ANA HICKMANN

5 BEATRIZ MACHADO CAMPOS MADEIREIRA MADESALES BICICLETA ADULTO MASCULINO MARCA POLYMET

6 LILIAN RIBEIRO YABIKU ESCOLA ARTE IDEAL KIT TUPPERWARE 9 PEÇAS

7 EDNA SANCHES MARIN PALMA DINÂMICA DISTRIBUIÇÃO FRITADEIRA ELÉTRICA AIR FRYER PHILCO 3 L

8 MARIA  JOSEFA MENDEZ ALVAREZ MB CONTABILIDADE MULTIPROCESSADOR PHILCO

9 LINDOVAL BISPO DE SOUZA RENTALMAK SMART GRILL MONDIAL REDONDO

10 ELIANE DA S.DE COLES ETICUS CONTABILIDADE ÓCULOS DE SOL DA MARCA VON RONDON

11 MARCELO PEREIRA CESAR MARISA AUTO VIDROS ÓCULOS DE SOL DA MARCA VON RONDON

12 ROGÉRIO DOMINGUES MARISA AUTO VIDROS ÓCULOS DE SOL DA MARCA VON RONDON

13 PAULA L.T. MIRANDA COMÉRCIO DE VIDROS K&P PIPOQUEIRA ELÉTRICA BRITANIA

14 OLIMPIA P. MAGALHAES INSTITUTO BURGOS CHALEIRA ELETRICA BRITANIA

15 KELLY DA SILVA MASCARENHAS FOCUS CONTABILIDADE PANELA DE ARROZ ELETRICA BRITANIA

16 LARISSA MOURA DA SILVA ABC LED CAFETEIRA ELETRICA BRITANIA

17 PATRÍCIA RIBEIRO NEVES PAPELARIA BLITZ BATEDEIRA BRITANIA

18 MARIA ANGÉLICA A DAS FLORES DOMÍNIO IMÓVEIS MIXER BRITANIA

GANHADORES DA CAMPANHA
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u CAPA

LUZINETE MARIA DO NASCIMENTO - DINÂMICA DISTRIBUIÇÃO

LARISSA MOURA DA SILVA - ABC LED

ALANA FELIPE - BANCO DO BRASIL 

KELLY MASCARENHAS - FOCUS CONTABILIDADE

OLÍMPIA MAGALHÃES - INSTITUTO BURGOS

MARIA ANGÉLICA DAS FLORES - DOMÍNIO IMÓVEISPAULA MIRANDA- COMÉRCIO DE VIDROS K&P

LILIAN RIBEIRO YABIKU - ESCOLA ARTE IDEAL

INÍCIO DO SORTEIO DA CAMPANHA DE NATAL "PAPAI NOEL DE HB20" SORTEIO DA CAMPANHA DE NATAL "PAPAI NOEL DE HB20"
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PATRÍCIA RIBEIRO NEVES - PAPELARIA BLITZ

LINDOVAL BISPO DE SOUZA - RENTALMAK

ELIANE DE COLES - ETICUS CONTABILIDADE

EDNA SANCHES PALMA - DINÂMICA DISTRIBUIÇÃOSONIA MARIA DE ALONSO - CENTRO ÓTICO DIADEMAROGÉRIO DOMINGUES - MARISA AUTO VIDROS

MARIA  JOSEFA MENDEZ ALVAREZ - MB CONTABILIDADE

MARCELO PEREIRA CESAR - MARISA AUTO VIDROS

BEATRIZ MACHADO CAMPOS - MADEIREIRA MADESALES
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O tão esperado Baile da Cidade novamente foi 
sucesso entre os associados e demais convidados. 
A noite foi invadida por música boa e alegria

Por Isis Moretti

u EVENTO

Q
uem não foi, perdeu! O 5º Baile da Cidade – 
organizado pela ACE Diadema – registrou 
momentos de descontração entre os 270 
convidados que aproveitaram a oportunidade 

para curtir o melhor da noite de 24 de novembro. O evento 
– realizado no Okinawa – comemorou o aniversário de 58 
anos de Diadema e os 45 anos da Associação Comercial e 
Empresarial da cidade. 

A festa foi embalada pelo som da banda São Paulo Show, 
que trouxe um repertório bastante variado de músicas, 
com hits que marcaram diversas épocas. A apresentação 
(também dançante) agradou a todos os gostos e foi 
impossível ficar parado. “Tratou-se de uma ótima ocasião 
para rever amigos, conhecer novas pessoas e fazer um 
bom networking, em meio a muita diversão, a banda é 
bem eclética e soube levantar o pessoal. A organização 
estava de parabéns,” disse a gestora de recursos humanos 
da Prensas Schuler, Sonia Polesel. 

O jantar servido por Gil Gondin também foi “sensação”, com 
uma mesa farta de saladas e frios, tendo massas e molhos 
variados como prato principal. Tudo da melhor qualidade! 
“Foi uma noite memorável, com muita gente bonita e 
alegre. Era possível perceber como todos os presentes 
se divertiram e usufruíram daquilo que preparamos 
com carinho. Era final de ano, e todos queriam relaxar 
e comemorar as lutas e conquistas de 2017”, declarou 
satisfeita a Presidente da ACE Diadema, Vera Lucia Rocha. 



13ACE REVISTA# 52

Thayane Carvalho, Laércio Soares, Helder Ponsiano, Vera Lucia Rocha, Orlando Tampeli e Soraia de Paula

Marilza Nagasawa, Lucas Romão, Rafael Mendonça e Maximinio José

Equipe ACE Diadema

Carlos Augusto, Vera Lucia Rocha e Antonio Celso Ruiz
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Os avanços começaram
Por Isis Moretti

Se de um lado a ACE Diadema trabalha arduamente para fomentar os negócios dos empresários da cidade, do outro 
está a Prefeitura de Diadema que enfrenta diariamente importantes desafios para gerir o município. Diversas são 
as demandas voltadas para educação, saúde, segurança, economia, entre tantas outras exigências. As forças são 
concentradas com um único objetivo: para que Diadema torne-se o melhor lugar para morar, trabalhar e investir.  

Desta forma, as realizações da Prefeitura estão diretamente ligadas no sucesso das atividades executadas 
pela ACE, afinal, como diz o ditado, “uma andorinha só, não faz verão”. Por isso, entrevistamos o 
atual Prefeito de Diadema, Lauro Michels, que fez um balanço sobre a sua gestão a frente da cidade. 

u ENTREVISTA

ACE Diadema – Em 2017, como foi o crescimento 
industrial de Diadema? Você conseguiu atrair o 
interesse de empresas para a região? Quais? 
Lauro Michels: No âmbito municipal, podemos dizer que 
sim. Houve estreitamento no relacionamento com os 
empresários, na busca de conhecer melhor as necessidades 
deles, o ambiente onde estão instalados e de solucionar 
demandas. Fizemos o Cadastro Geral da Indústria para 
saber o que produzem, os tipos de insumos que utilizam 
e resíduos gerados. Os dados apresentados servirão para 
fomentar novos negócios e promover políticas públicas que 
auxiliem o setor a buscar alternativas neste momento de 
crise que vive o País. Temos um parque fabril com mais de 
1.520 indústrias na cidade.  

ACE Diadema - Como você pretende incrementar os 
setores de indústria e comércio para 2018?
Lauro Michels: A Prefeitura auxiliará na desburocratização 
para que as empresas se instalem na cidade por meio do 
programa Via Rápida Empresa, que dará total atenção ao 
empresariado e investirá nas instituições de ensino no 
Município – Fundação Florestan Fernandes, Fundo Social 
de Solidariedade, Fatec, UNIFESP, ETEC, SENAI. Todas estão 
atentas à necessidade de formação de mão de obra 
especializada para atender a demanda do mercado de 
trabalho de Diadema.

ACE Diadema - Em sua opinião, no que a cidade avançou 
mais no seu governo? 
Lauro Michels: Há quase quatro anos, deparei-me com uma 
Diadema profundamente desigual e desequilibrada, que se 
constituíram ao longo do processo histórico da formação 
do município. Foram poucos os prefeitos que pensaram 
e agiram na cidade a partir do planejamento. Mudar os 
rumos e os sentidos da história tem sido minha missão 
diária.  Os indicadores registrados desde o início do meu 
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mandato começaram a mudar. Diadema, passo a passo, 
está avançando e assim seguirá. 
Para dar um exemplo, os moradores de Diadema têm 
hoje 100% de cobertura no abastecimento de água com 
mais de 100 mil ligações ativas. A Sabesp tem trabalhado 
intensamente, e hoje o município tem seu abastecimento 
universalizado em toda a área urbana regular. O índice de 
atendimento de água foi de 96,1% para 100%. Nos índices 
de coleta e tratamento de esgoto, a evolução também pôde 
ser percebida, sendo hoje coletados 90% dos esgotos, dos 
quais 50% são levados para tratamento.  

ACE Diadema - Como o Prefeito avalia as atividades 
realizadas pela ACE Diadema?
Lauro Michels: A Associação Comercial e Empresarial de 
Diadema realiza um trabalho importante para fomentar 
o crescimento do comércio local, que vem crescendo e 
oferecendo serviços de qualidade. Isso dá a oportunidade 
do morador comprar os produtos na própria cidade. 

ACE Diadema - A Feira D’Beleza de Diadema é  hoje 
uma das principais feiras do segmento do País. Qual a 
sua opinião sobre o evento? 
Lauro Michels: A Feira D’ Beleza é a única do ABCD. Diadema 

tem o diferencial de abrigar empresas de toda a cadeia 
produtiva do setor de cosméticos, perfumaria e higiene 
pessoal, o que movimenta a economia local e aumenta a 
oferta de trabalho na cidade. É outro segmento que caminhou 
no movimento contrário ao da crise, sendo um dos que mais 
cresceu no País durante esse período, por isso, é importante 
para Diadema garantir a presença desse setor.

ACE Diadema - Ser Prefeito de Didema é fácil? Por quê?
Lauro Michels: Não. Porque Diadema é uma cidade muito 
complexa onde vivem mais de 420 mil pessoas em 24 km2, 
e não tem área de expansão. O município necessita de 
adequação e equilíbrio entre área industrial, residencial e de 
interesse social. Estamos elaborando um novo Plano Diretor, 
que tem como objetivo orientar as ações do poder público 
visando compatibilizar os interesses coletivos e garantir de 
forma mais justa os benefícios da urbanização, preservar os 
princípios da reforma urbana, direito à cidade e à cidadania 
e gestão democrática. Em 2018, obrigatoriamente, o Plano 
Diretor deverá ser revisto, de acordo com o estatuto de 
Diadema, que prevê a revisão a cada dez anos. O governo 
está se antecipando e ouvindo todos os representantes da 
cidade para que possam contribuir e seja construído em 
conjunto. 
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u NÚCLEO DOS CONTADORES 

MUDANÇAS
Dependentes: segundo a Instrução Normativa N.1760 
Receita Federal Brasileira de 16 de novembro de 2017, 
apenas os dependentes menores de oito anos estão 
isentos na inscrição do CPF. Anteriormente era permitido 
até os 12 anos.
::

Guarda compartilhada: para pais que possuem filhos 
sob a guarda compartilhada é permitido que cada filho 
seja incluído em apenas uma das declarações. Cabe então, 
aos pais, decidirem quem declarará. 
::

Despesas médicas: serão aceitos em 2018 recibos de 
despesas médicas sem o endereço do profissional, clínica, 
laboratório ou hospitais, desde que a Receita Federal 
consiga acessar as informações em seu banco de dados. 
::

Remessas ao exterior: estão isentos de impostos as 
remessas enviadas ao exterior com fins educacionais, 
culturais e científicos.  

Para mais informações sobre as mudanças, acesse: 
http://idg.receita.fazenda.gov.br

QUEM DEVE DECLARAR
Contribuintes que tiveram os rendimentos tributáveis 
em 2017, equivalente ou superior a R$ 28.559,70. Ou seja: 
trabalhadores, aposentados e pensionistas que possuem 
uma renda mensal maior do que R$ 1.903,98. Além disso, 
os trabalhadores que investiram qualquer valor e/ou 
possuem imóveis avaliados com o valor superior a R$ 
300 mil é obrigatória a declaração. Para estrangeiros que 
residem no Brasil e se encaixam nas regras também devem 
fazer o imposto de renda. 

ESTÃO ISENTOS 
Trabalhadores portadores de doenças graves, tais como: 
tuberculose ativa, parkison etc. E aqueles que recebem 
mensalmente um valor inferior a R$ 1.903,98. 
Uma dica importante é sempre procurar um profissional 
de contabilidade para ter certeza que fará a declaração de 
forma correta e precisa. 

CALENDÁRIO 
23/02 - Liberação do Programa IRPF 2018 para download 
02/03 - Início do prazo de entrega 
28/04 - Término do prazo de entrega 

Fique atento ao Leão 
Na tentativa de combater à sonegação de impostos e, consequentemente, a corrupção, para 2018 a 
Receita Federal aplicou algumas alterações na hora de declarar o IRPF - Imposto de Renda sobre Pessoa 
Física.  Fique atento a essas alterações para não cair na malha fina. O prazo para entrega é de 02 de 
março a 28 de abril.
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O ditado de que a união faz a força é facilmente 
aplicado na trajetória de Diadema e a empresa 
Biomédic – instituição de Medicina, Segurança 
do Trabalho e Análises Laboratoriais. De um 

lado, uma região que oferece condições de desenvolvimento 
para o negócio, de outro, um empresário que acreditou 
no potencial econômico e social deste município e viu o 
mercado prosperar. 

A Biomédic foi fundada em 1979 como um laboratório de 
análises clínicas e atendia o público geral, fazendo coletas 
laboratoriais. Depois, devido a uma Lei sancionada na época, 
a medicina e a segurança do trabalho foi regulamentada, e, 
a partir de então, foi possível ampliar o leque de serviços e 
prestar atendimento ao comércio e a indústria oferecendo 
assessoria neste segmento diretamente aos empresários 
da região. Atualmente, disponibiliza serviços em medicina 
e segurança do trabalho; análises clínicas e toxicológicas; 
perícias médicas; treinamentos (primeiros socorros, brigada 
de incêndio etc) entre outros serviços, que resolvem por 
completo todas as demandas das empresas neste segmento. 
Segundo o diretor da Biomédic, Amilcar Marcel Vargas de 
Oliveira, um dos principais diferenciais da companhia é o 
tempo de experiência e história que possui: são quase 40 
anos de existência, construídos com credibilidade frente 
aos clientes. “Temos uma estrutura ímpar, com centro 

Ajuda mútua  

u PALAVRA DO ASSOCIADO

18
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de diagnóstico próprio, altamente tecnológico, além de 
uma rede de clínicas credenciadas em todos os Estados”, 
apontou Oliveira. 

Gratidão – Desde o surgimento, a Biomédic atua ativamente 
no incentivo econômico de Diadema. “Percebemos o 
potencial da cidade desde o começo, sendo ‘terra fértil’, 
que começou a prosperar, assim como nós. Foi Diadema 
que escolhemos e nela que projetamos nosso crescimento; 
hoje atendemos nacionalmente”, reconheceu Oliveira, que 
destaca as ótimas parcerias que fortalecem ainda mais esse 
sucesso. “Destaco a ACE Diadema entre essas parcerias, 
e é um motivo de orgulho e honra para nós. Foi através 
da associação que alavancamos ainda mais nossos 
negócios. Acredito que nenhuma empresa é grande o 
suficiente que não venha a precisar da ACE como aliada, 
assim como nenhuma empresa é pequena a ponto de não 
poder usufruir e contribuir com o melhor que a cidade 
oferece”, encerrou Oliveira. 
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#Aconteceu na Ace 
Claudio Giancristófaro e Sérgio Luiz, da Ativa Eventos, em reunião com 
presidente Vera Lucia para acertos da montagem da Feira D' Beleza 2018

Fran Jesus e Leonel Moraes, da Obbi Produções, com o Prefeito Lauro 
Michels, Vera Lucia Rocha, Raphael Souza e Isis Moretti

Primeira Dama de Diadema Carolina Rocha, em 
visita nova sede da ACE Diadema

O secretário de desenvolvimento econômico de Diadema, Laércio Soares, 
com a presidente da ACE Diadema, Vera Lucia Rocha

Vera Lucia Rocha e Isis Moretti com a equipe da Beauty Fair
Presidente do CRC SP Gildo Freire e  
Presidente ACE Vera Lucia Rocha
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Representantes do SEBRAE-SP, Juliana Gobbi 
e Maiara Adorni, visitaram a sala do posto do 

SEBRAE Diadema que será alocada na nova sede 
da ACE Diadema

Tarin Flores e Luciana Marçola, da Neo Turismo, 
visitaram obras da nova sede  ACE Diadema

Diretoria da ACE Diadema se reuniu para 
aprovação do planejamento 2018

Reunião do grupo Shopping de Serviços

Reunião de consultoria com a equipe da 
 Beauty Fair

Presidente ACE Vera Lucia Rocha e o Secretário
de Defesa Social Marcel Soffner

Degustação de Vinho no Terraço Turmalinas

Degustação de Vinho no Terraço Turmalinas

Reunião de Diretoria ACE
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Semear o bem faz bem 
Por Thais De Beraldini

A ONG Semeando um Novo Olhar – criada há 
sete anos por Marlene Gueiros – tem um nome 
inspirador e possui uma vocação bastante 
nobre. O objetivo é cultivar o bem e o amor por 

meio de alguns projetos sociais, festas temáticas, entregas 
de cestas básicas, kits de higiene, visitas a hospitais, lares 
infantis e comunidades, sempre levando a alegria e ajuda de 
acordo com as necessidades dos que habitam aquele local. 
As ações (brincadeiras e apresentações lúdicas) propagam 
a alegria e a esperança.
 A fundadora da ONG esclarece que qualquer indivíduo 
pode ser um voluntário, independente do grau de 
escolaridade ou idade; o importante é ter boa vontade, 
responsabilidade social, cuidado e atenção ao próximo. “Na 
Semeando um Novo Olhar, as funções desempenhadas 
não exigem conhecimento técnico específico; basta ter 
vontade e, junto da ONG, identificar a necessidade 
existente e escolher a função que melhor se adéqua”, 
explicou Marlene. 
A ONG Semeando um Novo Olhar realiza diversas atividades 

u SOCIAL

envolvendo todos os presentes. São festas dignas dos 
sonhos infantis, com direito a cachorro quente, pipoca, 
algodão doce etc, com distribuição de presentes e palestras 
educativas. "É uma fartura de felicidade, carinho, amor e 
cuidados por aqueles que mais precisam", disse Marlene.
No último Natal, por exemplo, a ONG promoveu algumas 
festas e um delicioso almoço na Comunidade Caqui, em 
Diadema. Na ocasião as crianças foram apadrinhadas 
e receberam kits com roupas e brinquedos, além de se 
divertirem com os voluntários fantasiados de personagens 
infantis, tais como a Branca de Neve, Mulher Maravilha, 
Super Mário, Frozen, entre outros.
A cada evento, cerca de 600 crianças carentes são 
assistidas e, por se tratar de um trabalho humanitário, a 
ONG Semeando um Novo Olhar precisa de doações. "Toda 
e qualquer ajuda é bem-vinda, pois nosso trabalho 
precisa continuar. Aceitamos tudo, como por exemplo, 
embalagens descartáveis, alimentos, produtos de higiene 
pessoal, até tintas para pintura no rosto e pinceis. 
Brinquedos também são imprescindíveis para fechar as 
festas com chave de ouro... Tudo para semear o bem ao 
próximo", concluiu Marlene. 

ONG - SEMEANDO UM NOVO OLHAR
Para mais informações, acesse: facebook.com/

semeandoumnovoolhar/
Contatos: 11.98215-0016 - Dalila - 11.97340-4976 - Marlene - 

11.99305-5563 - Alessandro
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u FIQUE POR DENTRO

DE OLHO NO

AR CONDICIONADO

Desta vez, o foco é preventivo e o Governo 
demonstra preocupação com a saúde dos 
brasileiros. Sabe-se que prevenir é sempre 
o melhor remédio e, muitas vezes, o perigo 

mora onde se quer imaginamos ou, então, prestamos 
atenção. O fato é que a falta de manutenção nos 
aparelhos de ar condicionado pode causar diversos 
tipos de doenças respiratórias e infecciosas, tais 
como: conjuntivite, rinite, asma, sinusite e infecções 
pulmonares, tudo isso causado por sujeiras, bactérias, 
ácaros e fungos que ficam acumulados nos ductos do 
aparelho. No Verão, os aparelhos de ar condicionado são 
extremamente requisitados para manter os ambientes 
internos frescos e agradáveis.

Assim, por meio da Lei 13.589/18, tornou-se obrigatória 
a manutenção em tais aparelhos. A Lei vale para 
edifícios públicos e privados, bem como ambientes 
climatizados de uso restrito, a exemplo de laboratórios 

e hospitais (porém, estes seguirão um regulamento 
específico). O objetivo é garantir a boa qualidade do 
ar (padrões de temperatura, umidade, velocidade, taxa 
de renovação e grau de pureza).

A partir de agora, todos os estabelecimentos deverão 
ter um plano de operação, manutenção e controle, e 
executá-lo de forma periódica. O não cumprimento da 
Lei incide, neste primeiro momento, multa de R$ 30 
mil, em caso de reincidência, o valor dobra. Qualquer 
pessoa pode exigir a planilha de manutenção do ar. 

A Lei já está em atuação mesmo para as novas 
instalações. As demais devem cumprir com as normas 
no prazo de 180 dias após a lei ter sido sancionada em 
janeiro.  As manutenções devem seguir os parâmetros 
regulamentados pela ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) e a ABNT (Associação Brasileira de 
Normas Técnicas).

Temperatura entre

23°~26°
Umidade em torno do

50%
Limpeza Periódica 

Sala de máquina 1x por mês

Troca de filtros a cada 3 meses 
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•  Sem taxa de adesão

•  3 meses de isenção da mensalidade da tecnologia

•  Aceita as bandeiras

A máquina de cartões que traz 
mais facilidade aos seus negócios.

 Peça o credenciamento 
em uma agência do Sicredi. 

Pós sem fio R$ 89,00
R$ 69,00

R$ 12,00
R$ 15,00

Pós com fio

TEF

Pinpad

Após o
4º mês, as 
mensalidades 
são de: 1. 

Hi
pe

rca
rd

 e 
Ca

ba
l e

m 
pr

oc
es

so
 de

 ap
ro

va
çã

o.

Visa, Mastercard, Elo, American, Sorocred, Banerscard, Alelo, Ticket, Cabal e Hipercard1
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u FINANÇAS

Um novo ano começa e, com ele, renasce a 
esperança para se realizar velhos desejos 
(perder peso, parar de fumar, trocar de carro, 
viajar e, principalmente, juntar dinheiro para 

concretizar sonhos). Porém, também é nesta época que 
as pessoas percebem que muitos dos objetivos anteriores 
ainda não foram alcançados; na realidade, nem saíram do 
papel. 
Para ajudar, o professor Carlos Afonso, administrador e 
contabilista, esclarece que o primeiro passo é o indivíduo 
fazer uma reflexão sobre o porquê das metas não serem 
concluídas, em especial as financeiras. “Você já parou para 
refletir a causa de muitas das suas metas não saírem do 
papel? Talvez isso ocorra porque você não está empenhado 
o suficiente. Talvez você não esteja acordando todos os 
dias e mentalizando o seu projeto, e o quanto falta para 
concretizá-lo”, alertou o professor. 
Segundo Carlos Afonso, para a mudança ocorrer é 
fundamental a pessoa transformar o seu mindset ou 
modelo mental, de modo que a meta possa ser vista com 
mais clareza. “Coloque no papel os seus projetos, quando 
pretende atingí-los e qual o investimento necessário. 
Colocar no papel não é nenhuma expressão exagerada; se 
você deixar apenas na ‘cabeça’, em pouco tempo esquecerá 
e a probabilidade da não realização é enorme”, apontou.

ALERTA
“Se você é daqueles que espera o mês acabar para ver o 
que sobrou na conta e investir (se sobrar), então sinto 
dizer que dificilmente atingirá seus objetivos. Aconselho 
que, ao receber seu salário, separe o valor para a troca 
do carro, para viagem, reforma da casa ou qualquer 
outro projeto, e depois se preocupe com as demais contas. 
Com isso, você aprenderá a economizar e a cortar gastos 
desnecessários”. 

EXEMPLOS
-Até dezembro de 2018, você pretende juntar R$ 6 mil 
(dividido por 12 meses, tem-se parcelas de R$ 500 por 
mês). Ou seja, esse deverá ser o valor guardado todo 
mês, em uma poupança ou em uma aplicação que não 
traga riscos. 
- Quero trocar meu carro, cujo valor de venda é R$ 25 mil, 
por outro que custa R$ 50 mil. Quero realizar a troca em 
dezembro de 2019, logo temos 24 meses à frente a contar 
de janeiro de 2018. Desta forma, precisarei de R$ 25 mil, 
que dividido em 24 meses, dá uma parcela de R$ 1.041, em 
números arredondados. Logo, este é o valor que deverá ser 
“separado” a partir do meu rendimento mensal e guardado 
em uma aplicação financeira. 

Como tirar as metas do papel e juntar dinheiro  
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Força e movimento
Por Isis Moretti

Empresários de Diadema se juntaram pelo mesmo propósito e fundaram mais um clube rotariano 
na região: o Rotary Floreat Engrenagem

No dia 23 de novembro, o mundo ganhou mais 
um clube rotariano: o grupo satélite Floreat 
Engrenagem Diadema. A fundação ocorreu na 
Churrascaria O Boiadeiro, em Diadema, e contou 

com a presença de companheiros do Rotary Club Floreat 
Diadema e Rotary Club Diadema. 
E por que Engrenagem foi o nome escolhido? Porque uma 
engrenagem não funciona sozinha. Para obter força e 
movimento, ela precisa da colaboração de outra engrenagem, 
e juntas, cumprir um objetivo específico. E, por meio desta 
analogia, que pessoas com um propósito em comum foram 
atraídas e se uniram para realizar projetos humanitários em 
prol da sociedade. Definido como um clube de serviços à 
comunidade local e mundial, o Rotary não tem fins lucrativos, 
é filantrópico e social.
Nomeado o primeiro Presidente do Floreat Engrenagem 
Diadema, Leandro Yabiku, contou que o clube tem um 
DNA voltado para os negócios e buscará fomentar o 
relacionamento profissional e empresarial entre os rotarianos. 
“Somos todos empreendedores em Diadema e região, por 
isso, o intuito é nos reunirmos duas vezes por mês para 
buscar oportunidades, conexões estratégicas, participar 
de eventos e criar networking nas diversas áreas de 
atuação. Para nós, a simples troca de cartões no final das 
reuniões e encontros ficou para trás, uma vez que nossa 
ideia é criar relacionamentos consistentes e duradouros. 
Unimo-nos também com o propósito e valores do Rotary, 
para causar mudanças positivas e duradouras em nosso 
meio com projetos sustentáveis, juntamente com o nosso 
club padrinho”, esclareceu Yabiku.

u EVENTO

.

COMPANHEIROS DO ROTARY  
FLOREAT ENGRENAGEM

::
Adam Nöckel  Dario Sanchez
Helder Ponsiano  Isis Moretti
Leandro Yabiku  Marcelo Zulin
Raphael Souza  Reynato Gambirasio
Roberto Alves Almeida

Os clubes satélites são uma nova opção para a 
formação de Rotary Clubs, e funcionam como uma 
fase de transição para um clube de tornar um Rotary 
Club completamente independente. Trata-se de uma 
oportunidade das pessoas se associarem ao Rotary sem 
precisarem cumprir o requisito de ter, pelo menos, 20 
indivíduos para organizar um clube tradicional. Para 
tanto, é necessário que haja um clube padrinho para 
fazer o pedido a Instituição; que, neste caso, foi o Club 
Floreat Diadema. 

Leandro Yabiku, Vera Lucia Rocha, Helder Ponsiano, Isis Moretti, Dario Sanchez, Reynato 
Gambirasio, Adam Nöckel e Roberto Alves Almeida

Rosa de Souza, Claudio Hiroshi Takata e Paulo Henrique Barbosa
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Ah, o estresse! É muito comum ouvirmos as 
pessoas dizerem que estão estressadas, 
cansadas e desanimadas... Sobretudo, 

quando isso envolve o ambiente de trabalho. O 
saldo disso? É a diminuição da produtividade e dos 
resultados exigidos pela empresa. Porém, por meio 
de uma prática chamada Mindfulness, muitas pessoas 
têm driblado esses problemas.

Mas, o que é Mindfulness? É um estado psicológico onde 
o indivíduo está atento ao presente de forma intencional 
e com esforço gentil de não-julgar a nossa experiência. 
Assim, percebem-se os pensamentos, sensações corporais 
e emoções no momento em que elas ocorrem, sem reagir 
de maneira automática ou habitual. Isso possibilita fazer 
escolhas mais conscientes e funcionais, influenciando 
positivamente na forma como lidamos com os desafios 
do cotidiano. 

O Mindfulness é alvo de estudos científicos voltados para 
a medicina e psicologia comportamental. As intervenções 
são baseadas na meditação e Yoga, porém, com amplo 
aporte científico. A técnica pode ser aplicada em diversos 
momentos da vida do ser-humano e age de forma que 
trata as aflições de ordem mental e física. 

De acordo com o Dr. Vitor Friary, psicólogo especializado 
em terapia cognitiva comportamental em Mindfulness, são 
inúmeros os benefícios da "atenção plena" no trabalho. 
“Uma das situações mais comuns ligadas ao estresse 
ocupacional são as demandas do dia-a-dia e os prazos 
de entrega, isso tende a colocar a pessoa em um estado 
de agitação e sob pressão. Porém, com a prática desta 
técnica há uma redução dos sintomas relacionados 
ao estresse, como dores no corpo, pressão alta, baixa 
imunidade, insônia, ansiedade, pensamento acelerado, 
entre outros", explicou Friary, que também é fundador 
do Centro de Mindfulness do Rio de Janeiro.
Assim como o Centro de Mindfulness do Rio Janeiro, há 
várias instituições no País voltadas para a "atenção 
plena", que oferecem cursos para instrutores. Porém, para 
ser um profissional na técnica é preciso ser graduado em 
Medicina de Saúde Mental, Psiquiatria e Psicologia.

Por ajudar a aliviar o estresse e auxiliar na capacidade 
de concentração, o Mindfulness é um forte aliado no 
ambiente profissional (pode e deve ser praticado por 
líderes e funcionários). Assim, diversas empresas 
têm contratado esses profissionais para aplicar as 
técnicas nos funcionários. 

COMO PRATICAR? 
Ainda que você não tenha o auxílio de um profissional 
especializado, existem algumas técnicas que podem ser 
autoaplicáveis a qualquer momento do dia, e com foco na 
concentração e na atividade realizada no momento. 
Nos dias atuais, somos interrompidos a todo o momento 
por distrações, como mensagens nos celulares, redes 
sociais, e-mails e, até mesmo, conversas paralelas 
próximas. Por este motivo a "atenção plena" propõe 
diversos exercícios para serem utilizadas no horário do 
expediente, sendo elas: 

DE OLHO NA RESPIRAÇÃO: por alguns minutos foque em 
sua respiração. Observe o ar que entra e que sai. Sinta cada 
movimento do seu corpo e quais as sensações obtidas 
no momento. Esta ação fará com que a pessoa saia do 
automático e preste mais atenção ao seu trabalho. 

UMA TAREFA DE CADA VEZ: um erro comum em muitos 
trabalhadores é exercer uma função multitarefa. Então, 
foque em uma atividade por vez. Diga mentalmente o que 
você está realizando no momento. Relembre a importância 
de fazer determinada tarefa. 

FAÇA PEQUENAS PAUSAS: durante o dia faça 
pequenas pausas, vá ao banheiro, tome um café, relaxe 
por alguns minutos.

E válido ressaltar também que ambientes limpos e manter 
uma mesa organizada, auxilia na concentração.  “Inserir 
essas práticas de Mindfulness na rotina e promover 
uma melhor saúde física e mental no trabalho, vale 
muito a pena", encerrou o psicólogo. 

Que tal começar o ano, praticando o Mindfulness e obter 
bons resultados? 

Os benefícios do Mindfulness
Por Thais de Beraldini 

u SAÚDE 
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O verão chegou... 
E com ele, os riscos à pele
Ronaldo BuscaRino

diRetoR executivo da céltic – Gestão em Benefícios

P
ontualmente, às 13h28 de 
21 de dezembro, começou o 
verão no Brasil. A estação mais 
quente do ano segue até 20 de 

março, quando dá lugar ao Outono. 
O verão brasileiro é marcado pelas 
altas temperaturas e fortes chuvas 
que, geralmente, ocorrem no fim de 
tarde. A natureza se expressa de 
forma exuberante, com as árvores 
cheias de folhas. O verde das matas se 
torna mais intenso, perdendo aquela 
coloração manchada, amarelada e 
seca do inverno. 

O verão também exige cuidados 
especiais com a saúde. Nessa época, 
devemos beber bastante água, 
alimentar-se com frutas, verduras 
e legumes; deixar de lado bebidas 
alcoólicas e açucaradas, e evitar ficar 
muito tempo exposto ao Sol. 

Quem tem filhos sabe que 
queimaduras por excesso de Sol, 
dermatites e fungos são comuns 
neste período. No site da Sociedade 
Brasileira de Dermatologia, encontrei 
algumas dicas bem interessantes:

u Câncer de pele pode ser 
causado por falta adequada de 
proteção. Além de filtro solar, use 
chapéu e roupas de algodão nas 
atividades ao ar livre. Roupas de
tecido sintético não impedem a 
penetração de raios ultravioleta e 
deixam a pele sensível;

u Aplique filtro solar diariamente. 
Não apenas quando você estiver ao 
ar livre;

u Use hidratante. O creme ajuda a 
manter a quantidade adequada de 
água na pele;

u Tome banhos frios ou mornos 
para evitar o ressecamento da pele;

u Micoses, brotoejas, manchas e 
acnes são causadas pela combinação 
de Sol, areia, praia, piscina e excesso 
de suor. A melhor forma de evitá-
las é manter hábitos de higiene, 
como: secar-se bem após o banho, 
principalmente nas áreas de dobras 
da pele, como virilha, entre os dedos 
dos pés e axilas. Deve-se também 
evitar andar descalço em pisos 
constantemente úmidos (lava-pés, 
vestiários, saunas). Recomenda-
se, ainda, evitar calçados fechados 
o máximo possível, optando pelos 
mais largos e ventilados; 
u Óculos de sol protegem contra a 
catarata e lesões nos olhos.

Aproveite bastante a estação mais 
quente do ano. Divirta-se! O verão 
dura só três meses e, quando menos 
espera, já terminou.

u DICAS
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u DICA DE VIAGEM

De verde a azul turquesa 

A cidade de Maceió, AL, leva nota 10 em 
todos os quesitos – lazer, hotéis, culinária 
e hospitalidade. Oh! Terra encantadora... 
Conhecida como Paraíso das Águas, quem vai à 

Maceió, não quer ir embora! Com uma infinidade de praias 
para visitar, a dica é chegar a Maceió com o roteiro definido. 
E acredite: a praias urbanas são tão lindas e divertidas (40 
quilômetros de litoral e 22 quilômetros de lagoas), quanto 
as praias mais afastadas. 
Então, a dica é que você comece o seu passeio pelas Praias 
de Pajuçara e Ponta Verde, que possuem águas cristalinas 
e piscinas naturais formadas pelos recifes na maré baixa. 
Em Pajuçara, as jangadas coloridas fazem a travessia com 
duração de 15 minutos para as piscinas naturais e, por lá, 
existe uma estrutura com bar e garçons que tornará a sua 
experiência em alto mar ainda mais agradável. Geralmente, 
a permanência no local é de 40 minutos. Atente-se aos 

horários da maré e não perca o passeio de jangada. 
Caminhar a noite pela orla de Maceió é extremamente 
agradável – são 6 quilômetros de ciclovias, calçadão e 
badalados bares de praia. Para comprar artesanato tem a 
Feirinha da Pajuçara, o Pavilhão da Pajuçara e Guerreiros de 
Alagoas. Ou seja, de mãos vazias, você não sairá de Maceió. 
Do Pontal da Barra partem os barcos para o passeio 9 Ilhas, 
que estão espalhadas pela extensão da lagoa Mundaú. 
Neste passeio, o turista conhece as vilas de pescadores e 
rendeiras, a vegetação de manguezais e restingas.
Longe da orla, vale o passeio pelo Bairro do Jaraguá e Centro, 
e conhecer as igrejas em estilo arquitetônico bem variado 
(do barroco ao gótico), além dos casarios que retratam a 
história da cidade. 
É claro que quem visita Maceió não fica apenas na capital, pois 
ao Norte e Sul do município, existem praias espetaculares 
que merecem ser visitadas: 

PRAIA DO GUNGA – está localizada ao Sul. Possui falésias 
coloridas e um imenso coqueiral. Para chegar até as falésias, 
vale um passeio de buggie guiado. 

PRAIA DOS FRANCESES – quem nunca ouviu falar da Praia 
dos Franceses? É a praia mais famosa de Alagoas. Com ondas 
fortes, atrai surfistas... Mas também possui o mar calmo 
protegido pela barreira de recife. 

PRAIA DE PARIPUEIRA – magnífica. Também possui bancos 
de areia que formam piscinas naturais, acessíveis por lanchas 
na maré baixa. De lá, também partem barcos que levam à 
isolada praia do Carro Quebrado, em Barra de Santo Antonio. 
Também tem falésias de diferentes tons. 

PRAIA DE IPIOCA – deserta. Tem areias brancas e fofas, 
e águas azuis (praticamente sem ondas). Bancos de areias 
que formam piscinas naturais excelentes para a prática do 
mergulho. 

MARAGOGI – o Caribe brasileiro, com praias paradisíacas 
– de densos coqueirais, águas límpidas e esverdeadas, com 
impressionantes piscinas naturais – chamadas de Galés. Com 
localização privilegiada – cerca de 130 quilômetros de Maceió e 
Recife –, o nome vem de “rio livre”. Faz parte da Costa dos Corais, 
a maior Área de Proteção Ambiental da Marinha nacional. 

SÃO MIGUEL DOS MILAGRES – o destino perfeito para 
fugir do turismo de massa. As longas praias, sombreadas 
pelos coqueiros, são protegidas por recifes que formam 
piscinas naturais. 
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NOVOS ASSOCIADOS
l A.M. Transporte - Tel.: 2629-7144

l Arlete Vieira Sales - Tel.: 4055-4745

l Carvalhana Fotografia - Tel.: 97547-8687

l Chácara 3 Irmãos - Tel.: 4057-2029

l Charada4s Bar - Tel.: 5676-3944

l DW e Corretora de Seguros -     Tel.: 4054-3003

l Espaço de Beleza Rebelle&Mr King - Tel. 5012-4270

l EV Consultoria - Tel.: 98900-2352

l EVS Presidente Dutra - Tel.: 2358-5338

l HZ - Administração e Participações - Tel.: 3132-8967

l Invictus Benefícios - Tel.: 4327-0250

l King Infra Magnet - Tel.: 4235-6079

l Luciane Vedoi - Tel.: 4066-8080

l Marcio Melo de Sá - Tel.: 98353-0090

l Modas Paula Mattos - Tel.: 95197-1443

l Raiz Forte de Vendas Diretas Eireli - Tel.: 2476-9835

l The Hope Clothing Tel.: 4055-2184

l Villas Imóveis Tel.: 4051-3303
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Fim da obrigatoriedade da ARs
 

u FIQUE POR DENTRO 

Os comerciantes podem comemorar! No dia 21 
de novembro de 2017, a ALESP – Assembleia 
Legislativa de São Paulo – aprovou o Projeto 
de Lei 874/2016, que revoga a obrigatoriedade 

de envio de carta com Aviso de Recebimento (AR) 
aos consumidores inadimplentes antes de incluir 
seus nomes em cadastrados de proteção ao crédito, 
tais como SCPC, Serasa ou SPC. Até então, o nome do 
consumidor só deveria ser cadastrado no banco de 
dados após um comunicado por escrito, onde deveria 
ser assinado e comprovado através da carta com aviso 
de recebimento (AR), conforme Lei nº 15.659/15.
O novo projeto de Lei era uma solicitação pleiteada 
há muito tempo pelas entidades comerciais, uma vez 
que o envio da AR tem custo elevado, prejudicando o 
orçamento do comércio.

“E ainda, para validar este processo, 
a AR precisava ser assinada pela 
pessoa inadimplente, do contrário, 
ela não poderia ter o nome 
publicado no Diário Oficial”, contou a 
Presidente da Associação Comercial e Empresarial de 
Diadema, Vera Lucia Rocha.
  

“Sabemos que aproximadamente 
10 milhões de inadimplentes que 
deveriam ter o nome no Serasa ou 
SCPC, não foram negativados, pois, 
por algum motivo, não assinaram 
a AR. Isso acarreta prejuízos aos 
comerciantes que fazem crédito 
com maus pagadores, por não 
encontrarem tais históricos 
nestes sistemas”, argumentou Vera.
Por outro lado, existem casos em que a pessoa 
não sabe que está inadimplente, e enfrentava 
dificuldades de quitar as dívidas devido à custa 
de cartório. Agora, a legislação permite que outros 
meios de comunicação mais rápidos, baratos e 
eficiente sejam feitos para alertar o devedor, 
estabelecendo um canal direto e menos oneroso 
entre empresa e consumidor. 
O novo projeto de lei não anula o comunicado, porém, 
retira a obrigatoriedade de ser enviado por meio da 
AR. A ACE Diadema dispõe destes serviços, portanto, 
conte conosco para agilizar tramites e consultas. 
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