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No dia 18 de abril, finalmente conquistamos a tão sonhada 
sede própria! Desde que as obras foram iniciadas – 
em 2015 –, projetamos o momento da inauguração de 
diversas maneiras e, quando este dia chegou, ele superou 

todas as expectativas. Vivemos uma noite muito esperada, 
pois foi a data escolhida para inaugurar a casa do empresário. 
Nosso compromisso é com o desenvolvimento da cidade (comércio e 
indústria) e, para tanto, agora temos em nosso prédio um auditório 
amplo, o posto do Sicredi, do Sebrae, JUCESP e Terraço Turmalinas, 
com a vista mais incrível de nossa cidade.
Para saber como foi a inauguração da nova sede e o que 
oferecemos à população, leia a matéria completa (página 06) e 
não deixe de usufruir de tudo aquilo que fizemos pensando em 
melhor atendê-lo.  
A nossa edição 53 traz diversos assuntos interessantes e 
importantes, sobretudo, informações sobre o e-Social – Sistema 
de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e 
Trabalhistas. Por meio desse sistema, os empregadores passarão 
a comunicar o Governo, de forma unificada, todas as informações 
relativas aos trabalhadores.
Você é viciado em celular? Já contabilizou quantas horas por dia 
passa conectado no aparelho resolvendo problemas, distraindo-se 
em redes sociais etc?  A internet e os celulares foram duas invenções 
mágicas que diariamente passam por melhorias, mas saiba que o 
uso excessivo pode causar problemas à saúde. 
E, para desligar um pouco deste mundo digital e esquecer a rotina do 
dia-a-dia, que tal uma viagem ao Atacama? Convidamos você para 
conhecer San Pedro do Atacama, no Chile, e se deslumbrar com o céu 
mais estrelado da América do Sul. Famosa pelos gêiseres, vulcões 
e ilhamas, a cidade tem uma infinidade de passeios turísticos para 
oferecer e, posso garantir, será uma experiência
fora do comum! 

Sonho realizado!
PALAVRA DA 
PRESIDENTE

Ainda, abordamos um assunto de suma 
importância: a Lei de Incentivo ao Esporte... 
Você conhece? Não? Então aproveite nossa 
matéria especial que explica como funciona e 
como sua empresa pode beneficiar diversos 
tipos de atletas e organizações sem
fins lucrativos com cotas de 
patrocínio sem você por a mão
no bolso. E tem muito mais ao
longo das 36 páginas que 
preparamos com muito capricho
aos nossos leitores! E não se 
esqueça, vem aí a
5ª Feira D’ Beleza
de Diadema... Um evento
organizado pela ACE Diadema,
que promete superar todas
as expectativas. 
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CAPA

Enfim, o sonho se tornou realidade e o 
momento tão aguardado por todos os 
associados, parceiros e colaboradores da 
Associação Comercial e Empresarial de 
Diadema superou todas as expectativas. E a 
nova sede da entidade está de portas abertas 
para toda a população

Por Isis Moretti
Fotos Celso Tidon

No dia 18 de abril, a ACE Diadema cortou a fita 
verde para oficializar a abertura da nova casa 
do empresário. A tão sonhada sede própria 
agora é uma realidade e está à disposição 

dos associados e população em geral. “Nosso maior 
objetivo era sair do aluguel e ter um espaço que, 
além de próprio, disponibilizasse diversos serviços 
que agregassem no dia-a-dia do empresário e do 
empreendedor. Ao construir um prédio de 1.280 
metros e cinco andares, colocamos um posto do 
Sebrae e da Jucesp, e uma agência do Sicredi. Tudo na 
mão, com fácil acesso e rápido atendimento. Além é 

claro, dos demais serviços que já oferecíamos antes, 
como certificação digital, consulta de SCPC físico 
e jurídico etc”, declarou a Presidente da Associação 
Comercial e Empresarial de Diadema, Vera Lucia Rocha. 

O coquetel de inauguração contou com a participação de 
diversos convidados, como o vice-prefeito de Diadema, 
Márcio Paschoal Giudício (mais conhecido como 
Márcio da Farmácia), o secretário de Defesa Social de 
Diadema, Coronel Marcel Lacerda Soffner, o Presidente 
Estadual da Jucesp, Jânio Benith; o Presidente do 
Sicredi, Jaime Basso; o ex-Presidente do CRCSP, Gildo 
Freire, o Presidente da ACISCS, Walter Estevan Júnior, 
o Presidente da ACIARP, Gerardo Sarter, entre outros. 
O hino nacional foi cantado pelo Tenor Klébio Jakson, 
e durante a confraternização, uma apresentação dos 
Tenores Jorge Durian e Armando Valsani, encantou 
as pessoas.  O encontro ainda contou com a presença 
ilustre da cantora Erikka Rodrigues (madrinha da 2ª 
Feira D’ Beleza). 

O vice-prefeito de Diadema afirmou que a atual 
administração da ACE fez a diferença na cidade. 
“Conheço a ACE Diadema desde que surgiu e sei dos 
‘atropelos’ que a entidade passou para crescer 

O dia que marcou a 
história da ACE Diadema

CAPA
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e mostrar todo o seu potencial. A Prefeitura se 
sente orgulhosa em ter a ACE como parceira, pois 
receberá com uma grande estrutura o comércio e 
indústria da nossa região. Isso é motivo de muita 
alegria”, falou Márcio da Farmácia.

“Densidade empresarial! Diadema é uma cidade 
grande e com muitas empresas... E onde há empresas, 
há empresários que precisam de bons parceiros 
para expandir com nosso atendimento”, apontou o 
gerente regional do Sebrae, Paulo Cereda, afirmando 
que a intenção do Sebrae é ampliar os atendimentos 
procurados, a fim de ajudar o empresário a abrir o 
seu negócio, a desenvolver o plano de negócio e 
acompanhar a evolução dos mesmos. “Queremos 
que o atendimento não seja apenas pontual, e 
sim sigamos em monitoramento junto a ele”.  

Durante o discurso de inauguração, Vera Lucia 
reiterou a importância da colaboração de parceiros, 
dos associados e da confiança da diretoria da 
ACE Diadema, destacando que sozinha não teria 
atingido o objetivo. E dentro desta filosofia do 
cooperativismo, que o Presidente do Sicredi, 
Jaime Basso, ressaltou a gratidão que tem com 
a instituição. “A ACE Diadema foi fundamental 
na consolidação da nossa imagem junto às 
sete cidades do ABCD. Ela nos abriu as portas 
para as demais associações da região. Temos 
que agradecer a ACE por permitir que o Sicredi 

fizesse parte deste projeto e colaborasse para que 
o sonho se tornasse realidade”, salientou Basso. 

Com inúmeros projetos para concretizar, a ACE Diadema 
está empenhada na 5ª Feira D’ Beleza de Diadema, 
entre tantos outros projetos, a fim de prospectar 
novos negócios para Diadema. “Temos uma vasta 
programação a ser trabalhada até o final de 2018, 
a exemplo da palestra com Mário Sergio Cortela, 
o Baile da Cidade, enfim... Só se vence na vida, com 
muito trabalho! E essa é a nossa missão”, encerrou a 
presidente da ACE Diadema.
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O eSocial faz parte de um projeto que integra o SPED 
– Sistema de Escrituração Pública Digital –, que tem 
como objetivo unificar, organizar e desburocratizar 
as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias 

das empresas, reduzindo os custos desses processos e 
otimizando o tempo. 

NA PRÁTICA 
Toda empresa – que possui funcionários – deve 
necessariamente entregar ao governo informações sobre o 
empregado, tais como: contribuições previdenciárias, folha 
de pagamento, comunicados de acidente de trabalho, aviso 
prévio, aumento salarial, informações sobre o FGTS, entre 
outras (o que até então é feito sobre uma série de encargos, 
guias e declarações). Com o eSocial, todas essas entregas 
serão feitas de forma mais simplificadas e ficarão em um 
arquivo digital. Após isso, a empresa só precisa informar o 
governo sobre eventuais mudanças do funcionário. 
O projeto está em implantação desde janeiro de 2018 e 
terá cinco fases, onde substituirá progressivamente a DIRF, 
RAIS, SEFIP e CAGED. Neste primeiro momento, o sistema é 

válido obrigatoriamente para empresas com o faturamento 
anual superior a R$ 78 milhões. 
Para as empresas pequenas, micro e MEIs (que possuem 
empregados), a obrigatoriedade de aderir ao sistema está 
prevista para 16 de julho de 2019, e para órgãos públicos, 
será principiado a partir de 14 de janeiro do ano que vem. 
De acordo com o site do eSocial, após as cinco fases, um 
único sistema reunirá informações de mais de 44 milhões 
de trabalhadores (público e privado).  

RESSALVAS 
• MEIs: o eSocial só é voltado para MEIs que possuem 
funcionários. Ou seja, empresários individuais deverão 
continuar utilizando o SIMEI – Sistema de recolhimento em 
valores fixos mensais dos tributos abrangidos pelo Simples 
Nacional. 
• O programa não terá nenhuma nova obrigação às 
empresas. 
• O eSocial trará benefícios direto para os trabalhadores, 
que ficarão assegurados sobre direitos trabalhistas e 
previdenciários. 

NÚCLEO DOS 
CONTADORES 
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DIA DAS MÃES
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EVENTOS

Uma das principais realizações da ACE Diadema está chegando! A 5ª Feira D’ Beleza de 
Diadema vem para fomentar a economia local e presentear novos empreendedores e 
empresários já consolidados, com importantes oportunidades de negócios

Por Karine Manchini

Contagem regressiva 
para a 5ª Feira D’ 
Beleza de Diadema 

Mary Kay, Lowell, Lipson, Zyon, entre outras empresas que 
levarão diversas novidades de produtos de beleza e saúde. 
Será possível encontrar tendências de maquiagem, cabelo, 
estética feminina e masculina, esmalteria, podologia, 
barbearia, massagens etc. 

Ainda, haverá workshops que variam desde técnicas de 
barbearia até dicas de cortes de cabelos com o Projeto 
Tesourinha. Os cursos serão ministrados por profissionais 
qualificados, a exemplo do embaixador da Taiff e ProArt, 
Thyago Oliveira, que dará o workshop “Especialize-se 
na área que mais cresce no Brasil, seja um barbeiro 
qualificado” (barbearia).

BRILHO
E não são somente as atrações e exposições que prometem 
agitar a Feira D’ Beleza de Diadema; todo ano uma 
convidada especial chega para encantar o evento, sendo 
que, em 2018, será a vez da artista Rafinha Viscardi.
Modelo, dançarina, coreógrafa e assistente de palco, 
Rafinha começou a carreira com apenas 13 anos, quando 
participou do programa Fantasia, do SBT. Foi assistente 
de palco do Domingo Legal, com o apresentador Gugu 

Engana-se quem pensa que a Feira D’ Beleza de 
Diadema traz somente exposição de produtos 
do segmento de beleza e saúde. O evento, que 
acontece de 26 a 28 de maio no Shopping Praça da 

Moça, surpreende a cada ano e, na quinta edição, trará 
diversas novidades como workshops e palestras para 
empreendedores que querem ampliar os horizontes 
profissionais.

Organizado pela ACE Diadema, espera-se que a Feira D’ 
Beleza de Diadema atraia mais de 10 mil visitantes. Para 
a presidente da Associação Comercial e Empresarial de 
Diadema, Vera Lucia Rocha, o encontro é um importante 
estímulo para a economia local. “Segundo pesquisa feita 
pela Markets and Markets, o mercado de cosméticos 
tem expectativa de faturar em torno de U$ 33,6 bilhões 
em todo o mundo. A intenção é trazer para a região 
uma parcela deste número e fazer Diadema aparecer 
para toda a região de São Paulo”, disse. 

ATRAÇÕES
Estão confirmadas as marcas AMWAY Brasil, Contém 1g, 
Super Bonita, Tupperware, Decoridea, Mato Verde, Richeé, 
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Liberato. Trabalhou como dançarina para grandes músicos 
como Thaeme & Thiago, Fernando & Sorocaba, Frank Aguiar, 
entre outros. 

Para a presidente da ACE Diadema, a madrinha será um dos 
brilhos do evento, pois é uma profissional talentosa que 
representa com propriedade a Feira D’ Beleza de Diadema. 
E Rafinha está ansiosa. “É um projeto feito com muito 
carinho, amor e beleza, e profissionalmente, será um 
case de sucesso. Com certeza colherei frutos com essa 
exposição, diante de parceiros comerciais e futuros 
contratantes. Além disso, poderei sentir o carinho do 
público da região”, declarou Rafinha. 

Foto Leandro Yabiku
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PALAVRA DO 
ASSOCIADO 

Em 2007, a Receita Federal do Brasil criou o Sped 
– Sistema Público de Escrituração Digital –, que 
tem como principal objetivo unificar a recepção, 
a validação, o armazenamento e a autenticação 

de livros e documentos integrantes das escriturações 
contábil e fiscal de pessoas jurídicas. Isso promove 
a desburocratização de alguns processos das 
demandas de contabilidade.

Porém, mesmo com o avanço da tecnologia, muitas 
contabilidades ainda estão despreparadas para receber 
esses novos recursos. Atento a essa oportunidade de 
mercado, que o empresário Helder Ponsiano, fundou em 
2010 a Wave Solutions, a fim de desenvolver soluções 
tecnológicas para facilitar o dia-a-dia das empresas no 
ambiente digital, sobretudo, os escritórios contábeis.

“Todas as dificuldades enfrentadas pelos 
pequenos empresários para a adaptação ao 
regime de fiscalização digital, causa um efeito 
direto na rotina dos contabilistas. Ao examinar 
detalhadamente essa situação, percebemos que o 
drama das contabilidades é, no mínimo, tão grande 
quanto de seus clientes. A partir daí, surgiu à 
missão da nossa empresa: ‘democratizar o uso da 
tecnologia de ponta para o mercado empresarial 
por meio dos escritórios de contabilidade”, 
comentou Ponsiano.

A Wave Solutions possui mais de 2.000 clientes em 
todo território nacional e contribui para o fomento 
da economia de diversas cidades, principalmente 
Diadema, onde a empresa firmou parceria com a ACE 
Diadema. “Para ter uma empresa de sucesso, não 
basta apenas ter uma boa ideia ou um bom produto. 
Você precisa criar vínculos e parcerias saudáveis e 
duradouras, como esta com a Associação Comercial 
e Empresarial de Diadema”, salientou o empresário 
que acrescentou. “Ser um parceiro da ACE Diadema é 
estar diretamente envolvido com uma entidade de 
classe com raízes profundas e compromissos com a 
história local”. 

Além disso, a empresa tem trabalhado em conjunto com 
o crescimento da associação, sendo que em novembro 
de 2017, doou todos os móveis da nova sede da ACE 
Diadema, inaugurada no dia 18 de abril. 

Tecnologia de ponta 
para o universo 
contábil 

Uma empresa com conceitos disruptivos. Ao utilizar 
os sistemas da Wave Solutions, o escritório contábil, 
por meio do seu próprio site, pode disponibilizar aos 
clientes determinado serviço de forma personalizada, ou 
seja, com a logo marca do escritório em todas as telas 
do sistema. De acordo com Ponsiano, a missão da Wave 
Solutions é oferecer serviços inovadores e personalizados, 
que auxiliam as empresas contábeis a terem seus 
serviços mais valorizados e, consequentemente, fidelizar 
os clientes. Além de abrir novos negócios e gerar novas 
receitas. 
SERVIÇOS OFERECIDOS
• Sistema de orçamento e pedidos
• Sistema para emissão de NF-e de produtos e serviços
• Sistema para controle financeiro
• Sistema para controle de estoque
• Sistema de compras com manifestação do destinatário
• Backup de XML's emitidos e recebidos por cinco anos;
• Integração contábil
• Dashbord exclusivo para o contador e clientes
• Relatórios gerenciais

Helder Ponsiano
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Elas
merecem  
Presidida por uma mulher, a ACE Diadema 
fez questão de homenagear as mulheres no 
dia em que o mundo parou para valorizar as 
suas esposas, mães, filhas, empreendedoras, 
trabalhadoras de muita garra e fé – 08 de 
março, Dia Internacional das Mulheres

Para enaltecer a força, a criatividade e a disposição 
das mulheres do Grande ABCD, no dia 08 de março, a 
ACE Diadema – Associação Comercial e Empresarial 
de Diadema-, realizou um coquetel para comemorar 

o Dia Internacional das Mulheres (celebrado mundialmente 
na mesma data). O evento - organizado em parceria com 
o Sicredi - reuniu empresárias, profissionais e jornalistas 
para uma homenagem que mostrou o quão importante é 
o papel das mulheres na sociedade brasileira e no mercado 
de trabalho.

Mulheres de ações e realizações! A começar pela Presidente 
da ACE Diadema Vera Lucia Rocha que entre as Associações 
Comerciais e Empresariais das sete cidades do ABCD, é 
a primeira mulher à frente de uma gestão. “Assumi a 
responsabilidade de comandar a ACE Diadema em 2013 
e, desde então, criamos diversas ações que fomentam os 
negócios da região. Com pulso firme, defendi ideias e as 
coloquei em prática (todas sempre com muito sucesso). 
Um exemplo muito importante foi a Feira D’ Beleza 
de Diadema, que alcança neste ano a quinta edição”, 
salientou Vera.

O evento foi realizado no auditório da ACE Diadema e contou 
com a presença de 65 mulheres que, além de desfrutarem 
de um coquetel, assistiram a uma palestra ministrada 
pela diretora da agência de comunicação da Beauty Fair, 
Carla Bianchi, que tratou sobre a forma midiática como as 
informações têm surgido e circulado na atualidade.

“A ACE Diadema não poderia deixar de prestar 
uma homenagem no Dia das Mulheres. E durante 
todo o evento, percebemos o orgulho que todas as 

EVENTO  
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mulheres presentes sentem de si mesmas e das demais 
companheiras de luta. Ressaltamos em diversos 
momentos, a garra que possuímos, e a forma como 
gerenciamos todas as etapas da nossa vida: trabalho e 
família (e filhos). No comando de seus próprios negócios, 
as mulheres provam diariamente a competência que 
possuem e a forma inteligente e carinhosa como tratam 
de seus empreendimentos”, acrescentou a presidente. 

O encontro também contou com a presença da nova 
madrinha da Feira D’ Beleza Diadema 2018, Rafinha Viscardi 
(assistente de palco do apresentador Silvio Santos), e 
primeira madrinha da Feira D’Beleza, Bruna Michels.

O coquetel foi oferecido pelo Sicredi, que esteve 
representado pelo gerente de agência em Diadema, 
Lucas Romão, que enalteceu o dinamismo e o brilho das 
mulheres da região.

HOMENAGEM

Ainda, no dia 23 de março, a presidente da 
ACE Diadema, Vera Lucia Rocha, foi uma das 
homenageadas do Prêmio Mulheres em Ação, 
promovido pelo WWWIDA, em Mauá, SP.
  
O evento contou com a participação de cerca de 
250 pessoas, entre as homenageadas e convidados. 
Ao todo, 35 mulheres receberam a premiação, 
que busca reconhecer os trabalhos desenvolvidos 
por elas em vários setores da sociedade.  
A homenagem foi mais do que justa, para uma mulher 
que não para de criar ferramentas para o fomento 
dos negócios da região.
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ACONTECEU NA ACE 

A presidente da ACE Diadema, Vera Lucia Rocha, em participação no Programa Mulher 
em Questão, com a apresentadora Priscila Cardoso, pelo canal ABC Repórter

Equipe de comunicação da Beauty Fair (Carla Bianchi Comunicação) em reunião de 
trabalho com Vera Lucia Rocha e Isis Moretti, para a Feira D’ Beleza de Diadema

A Presidente da ACE Diadema, Vera Lucia Rocha, e o Secretário de Desenvolvimento 
Econômico de Diadema, Laércio Soares, na comemoração dos 80 anos das ACISA

Durante a Hair Brasil: Ivan Stringhi (do Projeto Tesourinha), Thadeu Chalaupka 
(Gerente de Infraestrutura da Beauty Fair), Vera Lucia Rocha (Presidente da ACE 

Diadema), e Ivan T. M. Stringhi - o Ivanzinho (Projeto Tesourinha).

Reunião de parceria entre a ACE Diadema e o Colégio Adventista de Diadema 

Comemoração dos 80 anos da ACISCS. Na foto, a diretora da Liberdade de Ideias, Isis 
Moretti; o presidente da OAB SBC, Luiz Ricardo Davanzo (e esposa), a presidente da ACE 

Diadema, Vera Lucia, e o presidente da OAB SCS, Adilson Paulo Dias (e esposa). 
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ACONTECEU NA ACE 

ACE Diadema prestigiou o aniversário de 58 anos da ACIARP – Associação 
Comercial, Industrial e Agrícola de Ribeirão Pires

Reunião de estratégias entre os presidentes e representantes das associações 
da Sete Cidades do ABC

Parceria firmada entre ACE Diadema, Feira D’ Beleza de Diadema
e o Projeto Tesourinha 

A presidente da ACE Diadema, Vera Lúcia Rocha, a primeira dama de Diadema, 
Caroline Rocha, e Giovani Guerra, da FACESP

Parceria para a Campanha do Dia das Mães com o associado, Maurício Monteiro, 
da Aliança Planejados 

Participação da ACE Diadema dos lucros do Sicredi (política de cooperativismo 
da instituição)
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SOCIAL

Por Karine Manchini - Fotos Divulgação

O
portunidades para aprendizagem existem 
para quem deseja ser um bom profissional 
da área de beleza. E aqui falaremos de um 
dos mais importantes projetos do País neste 
segmento: o Projeto Tesourinha – criado 

em 1992, pelo cabeleireiro Ivan Stringhi. “Atuei por 
cerca de 20 anos no Canadá e quando retornei ao 
Brasil fiquei impressionado negativamente com a 
realidade que vi na favela do Jardim Arpoador, 
na Zona Sul de São Paulo. Senti uma necessidade 
urgente de fazer algo pelas pessoas de bem que 
estavam apenas na busca por uma oportunidade 
profissional, mas que não conseguiam se 
especializar em uma área por falta de dinheiro. Foi 
então que, com o apoio de alguns empresários do 
setor de beleza, fundei o Projeto Tesourinha, com o 
objetivo de qualificar profissionalmente jovens e 
adultos que desejam entrar para este mercado de 
trabalho”, contou Stringhi. 

O Projeto Tesourinha é uma instituição sem fins 
lucrativos e que já formou mais de 50 mil profissionais 
desde a fundação. Oferece cursos de cabeleireiro, 
barbearia, maquiagem, design de sobrancelha, manicure 
e depilação. Os valores das especializações custam em 
torno de R$ 15 a R$ 250. Para alunos sem condições 
financeiras, a escola oferece 30% de desconto. A 
entidade possui unidades no Viaduto Ibirapuera com 
a Avenida dos Bandeirantes (na Zona Sul), Viaduto da 
China (na Zona Leste) e APAF – Associação Paulista de 
Apoio à Família.

“O Tesourinha tem um trabalho muito importante, 
atuando na formação, qualificação e, por fim, 
inclusão. Auxiliamos as pessoas que querem entrar 
e aquelas que já estão no mercado e fazem os cursos 
de qualificação, não só pela qualidade, mas também 
pelo valor”, contou Stringhi. 

E, com a intenção de mostrar as propostas do 
Tesourinha para o Grande ABCD, o idealizador do 
projeto e sua equipe participarão da 5ª Feira D’ Beleza 
de Diadema. “Faremos atendimentos e divulgaremos

com intensidade os cursos que ministramos para 
levar o Tesourinha para Diadema. Independente 
do resultado, talvez nós consigamos montar uma 
unidade na localidade, pois para nós seria bastante 
produtivo e recompensador entregar esses valores 
à uma cidade com tantas empresas de beleza e saúde. 
Potencial para suprir novos e bons profissionais 
Diadema tem de sobra”, projetou Stringhi. 

Aprender, 
especializar 
e crescer
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Por Amanda Braida - Analista de Negócios SEBRAE-SP e Grande ABC

Uma das preocupações mais comuns no mundo 
empresarial é como ter uma gestão financeira 
eficiente e que traga segurança nas tomadas de 
decisões.

Em meio a este questionamento surge o Fluxo de Caixa. 
Uma ferramenta de controle que auxilia no gerenciamento 
da movimentação de entradas e saídas de valores da 
empresa, considerando um determinado período. Devem 
ser registrados todos os números, sendo apurado e 
projetado o saldo disponível, com a possibilidade de obter 
resultado positivo ou negativo.

Com isso, a empresa cria uma organização das informações 
e obtém um relatório contendo um histórico financeiro 
e, inclusive, sai à frente do concorrente tornando-se 
competitiva. É possível prever situações e ter uma visão 
atual do negócio, bem como direcionar as decisões e os 
recursos de forma consciente e planejada. 

Em casos de o resultado ser negativo, por exemplo, 
orienta-se verificar a necessidade de capital de giro e, 
nas situações em que o resultado seja positivo, analisar 
a possibilidade de aplicar o recurso ou retorná-lo em 
melhorias para o próprio negócio.

Neste contexto, a ACE Diadema em parceria com SEBRAE 
realizou a Oficina de Fluxo de Caixa. A experiência foi 
muito interessante e construtiva tanto para as instituições 
quanto para os participantes, que estavam distribuídos 
entre futuros empresários e empresários já constituídos. 
Os futuros empresários tiveram a oportunidade de 
absorver experiências e conhecimentos daqueles que já 
possuem negócio constituído, que por sua vez, refletiram 
sobre as condutas aplicadas em suas rotinas e se estavam 
corretos em suas decisões. 

FINANÇAS

Após três horas de profundas e importantes explicações 
sobre Fluxo de Caixa e Análise de Indicadores, a oficina foi 
finalizada com uma reflexão: não basta executar, é necessário 
entender os números, avaliá-los e, constantemente, revisá-
los para que a empresa tenha uma ótima saúde financeira. 
Esta oficina é aberta ao público em geral e está disponível 
também no ensino a distância do SEBRAE. O acesso é 
gratuito – www.ead.sebraesp.com.br 
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Leis de Incentivo ao Esporte oferecem benefícios fiscais para empresas com intenção 
de fomentar projetos esportivos no País; pessoas jurídicas podem beneficiar instituições 
sem fins lucrativos e investir em ações sem gastar nada 

Por Karine Manchini

O esporte se difunde em diversas modalidades, 
muitas delas ainda precisam de reconhecimento 
e patrocínio para crescer em determinados locais 
do Brasil. Leis de Incentivo ao Esporte permitem 

que empresas repassem recursos que seriam pagos ao 
Governo para projetos esportivos e paradesportivos 
elaborados por ONGs, prefeituras, entidades ou empresas 
sem fins lucrativos. 
Segundo a Secretaria de Esportes e Lazer de Diadema, as 
leis estaduais e federais visam estimular projetos por meio 
de renúncia de tributos como ICMS e IR. A ação, além de 
patrocinar uma entidade, ajuda na formação de futuros 
atletas e no desenvolvimento humano de jovens de baixa 
renda e o melhor: o empresário não perde a lucratividade 
da empresa com isso. 
Em Diadema existe a LIMPA – Lei de Incentivo Municipal 
a Patrocinadores e Apoiadores –, criada em 2014. 
Entretanto, como não há previsão para abertura de editais, 
a Secretaria de Esportes e Lazer de Diadema recomenda 
que os empresários locais interessados em apadrinhar 
uma instituição, procurem se enquadrar nas leis estaduais 
ou federais. 
Quem deseja se tornar um patrocinador deve acessar os 
sites da SELJ – Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude 
do Estado de São Paulo – no www.selj.sp.gov.br ou do 
Ministério do Esporte no www.esporte.gov.br, onde 
estão disponíveis as informações sobre procedimentos e 
documentações necessárias. 

RESULTADOS 
Fundada em 2007, a Associação Lutar Pelo Futuro tem 
objetivo de formar pessoas e ensinar noções de cidadania, 
respeito e disciplina por meio da prática das artes marciais. 
Para aumentar as atividades esportivas e formar cada vez 
mais jovens, a ONG recebe captação da Lei Paulista de 
Incentivo ao Esporte desde 2016. Antes de ter o benefício, 
a entidade atendia cerca de 200 alunos e, atualmente, 
após os patrocínios, já acolheu mais de 500. 
Professor voluntário de Ju-Jitsu da entidade, Leandro 

Ribeiro Yabiku, recomenda o uso da Lei e acredita que 
ela possa ser benéfica tanto para empresas quanto 
para associações que recebem auxílio. “Participando 
da Lei de Incentivo ao Esporte, as empresas podem 
contribuir para os projetos sociais e atividades 
esportivas sem custo algum”, disse Yabiku, que acredita 
que a maior vantagem para a empresa é ter sua marca 
vinculada a um trabalho social. “O empresário só tem 
a ganhar ao saber que está contribuindo para que 
muitas crianças recebam a prática socioeducativa em 
horários de contra turno escolar, saindo das ruas 
para exercer atividades esportivas. Além disso, a 
Secretaria Estadual de Esporte e o Tribunal de Contas 
realizam a fiscalização das instituições, garantindo 
que o dinheiro seja utilizado para as atividades 
programadas”, encerrou ele.

CONHEÇA AS LEIS DE INCENTIVO AO ESPORTE:

LIE – Lei de Incentivo ao Esporte
Permite que empresas e pessoas físicas invistam parte do 
que pagariam de Imposto de Renda em projetos esportivos 
aprovados pelo Ministério do Esporte. Empresas podem 
investir até 1% desse valor e as pessoas físicas, até 6% do 
imposto devido. Informações em www.esporte.gov.br. 

LPIE – Lei Paulista de Incentivo ao Esporte
A empresa deverá manifestar seu interesse em patrocinar 
um projeto por meio do site da SEFAZ-SP – Secretaria da 
Fazenda – www.portal.fazenda.sp.gov.br. As empresas 
cadastradas podem investir até 3% do ICMS devido em 
projetos esportivos. Informações em www.selj.sp.gov.br. 

LIMPA – Lei de Incentivo Municipal a Patrocinadores e 
Apoiadores
Reverte às empresas patrocinadoras título de crédito de 
10% dos valores aportados no projeto para quitação de 
tributos municipais. Está indisponível até o momento em 
Diadema e não há previsão de abertura de editais. 

Investimentos em boas 
ações geram frutos 

SOCIAL
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Você é viciado no 
uso do celular?

SAÚDE

A FGV-SP (Fundação Getulio Vargas) em 
um estudo realizado na 27ª Pesquisa Anual 
de Administração e Uso de Tecnologia da 
Informação nas Empresas feito em 2017, 
previu que em 2018 aproximadamente 200 
milhões de aparelhos estejam em uso. 

O celular é necessário em nosso dia-a-dia, mas o uso excessivo pode causar 
problemas de saúde (psiquiátrico e físico). Saiba identificar 
Por Thais de Beraldini

Celulares! Que invenção mágica... Com um simples aparelho – além 
de fazer ligações –, é possível se conectar com pessoas distantes, 
resolver assuntos importantes, pagar contas, navegar pela 
internet e muito mais. Este seria o mundo perfeito, se não fosse 

por um único fator que tem preocupado psicólogos e psiquiatras: o uso 
abusivo dos celulares.   
À medida que as empresas investiram em tecnologia e tornaram os 
aparelhos com 1.001 funções por meio da internet, aplicativos surgem 
diariamente e cada qual para atender uma necessidade diferente do 
indivíduo; sem contar os aplicativos de redes sociais que tomam um 
enorme tempo da vida dos usuários. Perde-se o controle da utilização, 
e passa-se horas a fio navegando desenfreadamente. O saldo disso? 
Vidas sociais e profissionais impactados. 
Segundo uma pesquisa realizada pela empresa de estatística Statista, 
o Brasil possui a maior média de uso do mundo, aonde apenas um 
indivíduo chega a ficar quase cinco horas mexendo no celular; se 
comparado há 2012, esse tempo praticamente dobrou. Porém, não se 
sabe ao certo os motivos que levam ao vício no celular, até porque 
o uso pode parecer um hábito normal. De acordo com a psicóloga 
cognitiva comportamental, Fabiane Cristina Cruz, o ser humano é 
diferente entre si, e vários fatores podem levar a dependência da 
internet. “Estar conectado para muitos é uma forma de ter uma 
vida mais satisfatória do que a vida real”, salientou Fabiane, que 
também é diretora na Clínica de Psicologia Itaim Bibi. 
Mesmo não sendo considerada uma doença psiquiátrica, Fabiane 
ressaltou que estamos diante de um novo quadro psíquico, e por 
este motivo faz um alerta aos sintomas que uma pessoa viciada no 
uso de celular possa ter, tais como: alternâncias de humor (irritável 
ou depressivo) quando está impossibilitada de manusear o celular; 
evitar compromissos familiares por conta do dispositivo móvel; 
queda de rendimento no trabalho e também ter a impressão de 
que o aparelho está tocando a toda hora (mais conhecida como 
síndrome do celular fantasma). 
A partir do vício em celulares também é possível o desenvolvimento 
de trombose, por ficar muito tempo na mesma posição e, problemas 
psiquiátricos, como depressão e transtornos ansiosos. 
A psicóloga explica que, quando a pessoa percebe que está viciada 
no celular, é importante procurar por terapia. “Em alguns casos é 
necessário o uso de medicamentos para controlar a ansiedade e 
as oscilações de humor, mas a Terapia Cognitiva Comportamental 
é a mais indicada, pois trabalhará a parte comportamental de 
um indivíduo”.  
É válido ressaltar que nos dias atuais é quase que imprescindível o uso 
do celular. Mas, tudo que excede não é saudável. Deixar os aparelhos 
eletrônicos de lado é ótimo para aumentar o rendimento do trabalho e 
vivenciar ótimas experiências no mundo real, com familiares e amigos. 
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Para aqueles que são apaixonados pelos mistérios e 
fascínios da natureza (nas mais variadas formas, 
cores, climas e peculiaridades), pode dar uma 
curtida a mais no Atacama. Conhecido como o 

deserto mais seco do mundo, também é considerado um 
dos mais esplêndidos, devido os vulcões em atividade 
(o que não quer dizer que entram em erupção), salares, 
lagoas, gêiseres, as incríveis formações rochosas e o céu 
carregado de estrelas. As paisagens são maravilhosas e 
experiência é única para quem visita a região. 
A base desta viagem é a cidade de San Pedro do Atacama, 
de onde saem os inúmeros tours disponíveis. De acordo 
com a consultora e assessora em viagens de turismo, 
Luciana Marçola, da Neo Turismo, devido a altitude – em 
torno de 2.400 metros – é importante não realizar nenhum 
passeio no primeiro dia. “É fundamental permitir que 
o organismo faça a aclimatização/adaptação com o 
lugar, e assim, aproveitar com muita disposição de 
todos os atrativos oferecidos”, alertou Luciana. 
Viajar para ver estrelas? É claro! Atacama é perfeito e tem 
o céu mais estrelado da América do Sul (beneficia-se por 
não ter poluição de luz, ausência de nuvens e a altitude). 
Por este motivo, foi construído o Observatório Alma, que 
possui o maior complexo de radiotelescópios do mundo. 
Ainda há o tour astronômico intitulado Space, com duração 
de 2h30; mas precisa reservar ingresso com antecedência, 
pois é bastante disputado. 
“Eu diria que, para quem quer vivenciar paisagens 
surpreendentes e surreais, o Atacama é um dos 
destinos mais próximos para nós brasileiros. É 
recheado de planícies de sal (salares), vales, 
montanhas, neve, dunas, lagoas, vulcões, gêiseres, 

estrelas... E como tem estrelas! O deserto mais árido 
e mais alto do mundo deixa sim a gente sem fôlego”, 
salientou Luciana.

DICAS
O turista tem a opção de instalar-se em hotéis com diárias 
full experience, que inclui todas as refeições com bebidas, 
traslados e excursões em grupo (com guia + motorista). 
Barato, não é! Mas esses hotéis fazem o tour em horários 
que evitem as demais excursões e com um grupo menor 
de pessoas. Isso ajuda a impedir confusões para tirar 
“aquela” foto de recordação do Atacama; e assim a 
imagem sai limpa e livre de “intrusos”. 

TURISMO

SÃO TANTAS OPÇÕES DE PASSEIOS, QUE O IDEAL É FICAR EM SAN 
PEDRO DO ATACAMA APROXIMADAMENTE CINCO DIAS. E SE VALE 
UMA DICA, NÃO DEIXE DE VISITAR::

- SALAR DO ATACAMA: uma das maiores salinas do mundo. Faz parte da 
reserva nacional dos flamingos.

- POVOADO DE TOCONAO, podendo conhecer a igreja local, as típicas 
lhamas e a vinícola da região.

- LAGOAS MISCANTI E MIÑIQUES – montanhas e vulcões agregam uma 
rusticidade às paisagens

- CALDEIRA VULCÂNICA: próximo à fronteira tripla entre Chile, Bolívia e 
Argentina. É um dos cenários mais misteriosos do deserto

- VALLE DE LA LUNA: imperdível este pôr do sol, nele a cordilheira forma 
desenhos surpreendentes.

Atacama: desertos espetaculares
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Conheça
as vantagens
e desvantagens
do teletrabalho

para ninguém. A pessoa terá problemas. É preciso 
saber dosar o ritmo, equilibrar os momentos dedicados 
ao trabalho e reservar também um tempo destinado 
ao lazer, ao “ócio criativo”– expressão do sociólogo 
italiano Domenico de Masi.
Entre trabalhar em um escritório em uma região 
movimentada, em um centro turbulento de uma grande 
metrópole; e trabalhar em casa, no aconchego do lar, haverá 
sempre pontos positivos e negativos a se destacar.
Quem vai ao escritório enfrenta o trânsito, o transporte 
público problemático, paga o aluguel do local de trabalho, 
além de outros custos associados (condomínio, taxas, 
luz, água, telefone). Fica longe da família – vê os filhos 
de relance. Mas tem vantagens: conhece pessoas novas, 
estabelece contatos interessantes, descobre novos mundos 
e sai de casulo (logo, tem mais chances de potencializar 
seus negócios).
Já o profissional que pode realizar seu serviço em casa, fica 
livre dos horrores do trânsito, economiza muito dinheiro 
com aluguel, luz, telefone etc. E, ao terminar a jornada de 
trabalho, pode se dedicar à família, brincar com os filhos, 
passear com a família e muito mais. No entanto, esse 
mesmo profissional não consegue se relacionar com outras 
pessoas, pode perder boas oportunidades pela falta de 
contato profissional e corre o risco de se alienar, vivendo 
uma espécie de autismo autoinfringido.
Enfim, as possibilidades e as dificuldades estão aí, à nossa 
frente. Cabe a cada um avaliar aquilo que é bom ou mau 
e redirecionar sua vida na direção que lhe trouxer mais 
felicidade e satisfação.

Por Ronaldo Buscarino
Diretor executivo da Céltic – Gestão em Benefícios

A Associação Brasileira de Qualidade de Vida 
realizou no mês de março, o encontro Desafios 
do Teletrabalho (Home Office).  Em uma das 
apresentações, o Presidente na SOBRATT - 

Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades, 
Cleo Carneiro, falou sobre uma pesquisa recente que 
foi feita a respeito deste tema. Ele destacou que no 
teletrabalho “não é você quem vai ao trabalho; é o 
trabalho que vai até você. Não é um benefício, mas 
uma estratégia de atuação”. 
Carneiro mencionou outros benefícios de se trabalhar em 
casa, como a busca pela qualidade de vida, a pressão da 
mobilidade urbana e o impacto dos custos associados ao 
espaço físico, entre outros exemplos. Na pesquisa, mostrada 
pelo especialista, 85% dos entrevistados disseram que a 
qualidade de vida melhorou muito depois que passaram a 
trabalhar no estilo home-office.
Para o médico do trabalho, Dr. Eduardo Bahia Santiago, 
o ambiente onde se desenvolve é fundamental para 
a organização da sociedade. “No passado, havia 
uma distinção clara entre o mundo do trabalho 
e a vida doméstica. Esses limites tornaram-se 
menos definidos com as novas tecnologias e o 
ambiente corporativo contemporâneo”, contou Dr. 
Santiago, reiterando que, mesmo as pessoas que não 
trabalham em casa, têm a vida invadida pelo trabalho. 
“Hoje, trabalha-se 24 horas por dia. Todos estão 
conectados durante as 24 horas, principalmente, 
quem realiza atividade intelectual”, observou.
Ou seja, trabalhar o tempo todo não é aconselhável 

DICAS
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ACISA – Associação Comercial e Industrial de Santo 
André –, celebrou no dia 22 de fevereiro, os seus 80 anos. 
Com aproximadamente 400 convidados, o evento foi 
realizado no Teatro Municipal de Santo André e contou 
com uma homenagem e entrega de troféus aos ex-
presidentes Felipe Del Rey, Antonio Carlos Girelli, Wilson 
Ambrósio da Silva, Saul Gelman, Zoilo de Souza Assis, 
Sidnei Roberto Muneratti e Evenson Robles Dotto, que 
muito trabalharam em prol do crescimento regional e da 
entidade.
A grande surpresa ficou para o final, com uma palestra do 
professor e historiador Leandro Karnal, que falou sobre 
Desenvolvimento e Estratégia para um novo tempo, com 
uma dose de bom humor que lhe é peculiar. 

ACISCS – Associação Comercial e Empresarial de São 
Caetano do Sul – também comemorou 80 anos. No dia 03 
de março, o atual presidente da entidade, Walter Estevam 
Júnior, recebeu mais de 300 convidados no Buffet Samyr – 
entre personalidades políticas, acadêmicos e importantes 
empresários da cidade. Durante a solenidade, houve a 
entrega da Medalha Samuel Klein, instituída pela associação 
para homenagear aqueles empresários que desempenham 
importante participação no desenvolvimento regional. O 
filho do fundador das Casas Bahia, Michel Klein participou 
orgulhoso deste momento.  

ACIARP – Associação Comercial, Industrial e Agrícola 
de Ribeirão Pires, no dia 23 março, comemorou 58 anos 
de atividades. Presidida atualmente por Gerardo Pedro 
Sauter, a celebração foi realizada no Espaço Di Matoso, 
com apresentações da Escola de Samba Fervo Show e 
Retro Fest, e um delicioso jantar. Sorteios de brindes e de 
uma viagem a Porto Seguro (oferecida em parceria pela 
agência de viagens Teatur) abrilhantou ainda mais a noite. 
Além dos associados, o evento contou com a presença de 
autoridades empresariais e políticas da região. 

APAGANDO VELINHAS
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Por Leandro Yabiku

O 
mundo está dinâmico demais! A internet trouxe 
às pessoas uma nova forma de se comunicar e, 
principalmente, muita praticidade para resolver 
diversos tipos de assuntos. As informações 
chegam ao nosso alcance a todo o momento 

(mesmo quando não estamos buscando por ela). Incrível, 
não? Claro! Então, é fundamental que todo o empresário 
– independente do porte do negócio, saiba aproveitar dos 
benefícios da internet a seu favor. 

Desde sempre, fazer propaganda exigiu muito cuidado, 
técnica, critério e estratégia. Quem é você e o que 
você vende? Como você quer ser visto e como quer ser 
lembrado? Quem você quer atender e como fidelizará seus 
clientes? Essas são apenas algumas perguntas essenciais 
para o bom marketing do seu negócio e fortalecimento da 
sua imagem, principalmente na internet. 

Quem nunca ouviu falar em marketing digital? 
Quem ainda não o faz, sofre sérios riscos de perder 
espaço para a concorrência. O marketing digital 
trabalha a imagem de uma empresa ou profissional 
autônomo no mundo virtual, de forma a atrair 
novos negócios, criar relacionamento e desenvolver 
uma identidade da marca. 

Por possuir uma série de vantagens, a procura por pessoas 
que executam o marketing digital cresce cada vez mais, 
principalmente nos mercados B2B (Business To Business 
– sigla referente a transações feitas entre duas empresas,

..

..
como fornecedor e empresa) e B2C (Business to Consumer 
– termo usado para transações feitas entre empresa e 
consumidor final). 

Diferente do marketing tradicional, o marketing 
digital permite direcionar melhor a campanha 
para um determinado público-alvo, pois facilita a 
mensuração de resultados, métricas, entre outras 
vantagens, como: alcance global (não existem 
distâncias a serem percorridas e nem limites 
geográficos no ambiente digital); interatividade 
(o marketing deixa de ser uma via de mão única); 
dados (toda vez que o consumidor interagir com a 
ação do marketing, mais fácil para empresa adquirir 
informações mais precisas e definir um perfil do 
público) e tempo real (tudo pode ser acompanhado 
just-in-time por meio da internet). 

Outro ponto positivo do marketing digital está em 
oferecer conteúdos originais e relevantes sobre 
algum determinado produto, serviço ou ideia a fim 
de vendê-los. Por meio dos conteúdos também é 
possível tornar a empresa autoridade no assunto, 
tudo isso feito através do marketing de conteúdo. 

Deste modo, o marketing digital juntamente com o 
marketing de conteúdo, oferece um leque abrangente 
de estratégias a serem trabalhadas diante de uma 
marca, como por exemplo: links patrocinados, SEO e 
mídias sociais. 

MARKETING



33ACE REVISTA# 53

Principais ferramentas e 
estratégias usadas no marketing 
digital 
A internet possibilita o uso de diversas ferramentas, canais 
e formatos para alcançar os resultados desejados nas ações 
de marketing: 

BLOG
Considerado um dos principais 
canais do marketing digital, o 
blog permite que a empresa 
seja perita no assunto do 
segmento que atua, além 
de interagir com o público e, 
principalmente, transformar 
visitantes em possíveis clientes.
 

SEO (SEARCH ENGINE 
OPTIMIZATION) 
O SEO é uma das ações 
fundamentais do marketing 
no mundo digital, pois tem 
como objetivo melhorar 
a sua posição na busca 
orgânica do Google e em 
outros sites de pesquisas. 
Neste caso, um bom trabalho 
de SEO envolve diversas 
tarefas, que vão desde aperfeiçoar o site para que ele 
carregue rápido e tenha uma melhor funcionalidade nos 
smartphones, até a criação de um bom conteúdo, incluindo 
palavras chaves, hiperlinks entre outras. 

LINKS PATROCINADOS
Uma ótima opção para 
aumentar as vendas, 
gerar leads (conversão em 
potenciais clientes) e fazer 
campanhas promocionais. 
Campanhas pagas costumam 
dar retorno rápido, basta 
saber qual plano é mais 
vantajoso para a empresa. 

E-MAIL MARKETING
A comunicação por e-mail 
continua firme e forte, e está 
entre os canais favoritos de 
praticar o marketing digital, 
pois é um canal de contato 
direito com os clientes. 

REDES SOCIAIS
As mídias sociais como 
Facebook, Instagram, 
Linkedin, etc, ajudam a 
fortalecer a marca, além 
de cuidar da reputação da 
empresa e divulgar produtos 
e serviços. As redes sociais 
também são ótimas para 
aproximar o público da marca. 
Os resultados desta ação vêm 
a médio e longo prazo. 

MARKETING EM VÍDEOS
Os usuários da internet estão 
consumindo bastante os 
conteúdos em vídeo no lugar 
de informações escritas. Em 
2017, 69% de todo o tráfego 
na Internet foram por 
plataformas de vídeo, como 
YouTube e Vimeo. 

INBOUND MARKETING
Por fim esta ferramenta 
une todas essas estratégias, 
proporcionando resultados 
reais e frequentes. 

serviço.  O mundo está cada 
vez mais tecnológico e as 
empresas não podem mais 
ficar de fora do ambiente 
digital, principalmente em 
tempos de crise. Lembre-
se que o marketing digital 
colabora para que muitos 
empreendimentos cresçam, 
aumentem as vendas e 
conheçam seus públicos.

Como escolher uma agência
de marketing digital
Diversos empreendedores preferem entregar a tarefa 
de gerenciamento dessas ações para uma agência de 
marketing digital. Ótimo! Afinal, não é todo mundo que 
tem capacidade e conhecido para gerir esta atividade 
com produtividade e efetividade. Entretanto, antes 
de fechar o contrato, é importante verificar como 
as agências trabalham e como elas oferecem esse 
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MEIO
AMBIENTE

Essencial
para a vida

PARA PRESERVAR
Separamos cinco dicas para economizar no gasto da água, 
seja em casa ou no trabalho.

- Bacias para enxaguar a louça

- Gatilhos na mangueira, eles controlam o fluxo de água

- Instale aerador nas torneiras - é uma peça parecida com 

uma peneira que tem a função de misturar água e ar

- Utilize limpadores de alta temperatura e pressão

- Coloque um balde embaixo do chuveiro, enquanto espera 

a água esquentar.

No dia 22 de março é comemorado o Dia Mundial 
da Água, sendo que em 2018, o tema da 
celebração foi “A resposta está na natureza”. 
A ONU – Organização das Nações Unidas –, 

aproveitou o ensejo e lançou a campanha que discutiu 
estratégias de preservação e restauração ambiental do 
ciclo da água que, consequentemente, pode melhorar 
o bem estar da população. 

Segundo o site Envolverde da Carta Capital, 80% das águas 
residuais (esgoto) são despejadas no meio ambiente, 
atingindo 1,8 bilhão de pessoas que consomem água dessa 
fonte (não protegida contra a contaminação por fezes 
humanas). Portanto, a ONU entendeu a necessidade de 
discursar sobre o tema.

De acordo com a ONU, a estratégia é focar na gestão de 
recursos ambientais, como vegetações, solos, mangues, 
pântanos, rios e lagos, utilizados por suas capacidades 
naturais para o armazenamento e limpeza da água. 
Entre as propostas estão a proteção e expansão de zonas 
pantanosas, bem como a reposição de reservatórios 
hídricos subterrâneos. São reservas mantidas pelo próprio 
meio ambiente e com um custo menor.

No Brasil, foi realizado o 8º Fórum Mundial da Água, com 
a presença do presidente do Conselho Mundial da Água, 
Benedito Braga, que levantou a questão da segurança 
hídrica. Em entrevista cedida a Istoé, ele declarou que 
“segurança hídrica é algo que todo país deveria ter no 
alto da sua lista de prioridades, porque na medida em que 
se tem segurança hídrica, tem-se segurança alimentar, 
segurança energética, o saneamento
e a saúde”. A cerimônia aconteceu
em Brasília, no dia 19 de março de 2018.

LEMBRANDO...
Em 2014, passamos por momentos difíceis com a falta de água, 
em que o sistema da Cantareira (que abastece cerca de 6 
milhões de pessoas em São Paulo), chegou ao nível de 27% no 
primeiro semestre do mesmo ano. Atualmente, passado quatro 
anos, a Sabesp informa que o volume está a 54%. Dessa forma, 
percebemos a demora para encher uma reserva. Depois dessa 
tensão, as pessoas começaram a se conscientizar mais sobre 
o quanto é gasto em suas residências e se policiam mais no 
consumo da água.
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