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O coração que não para de bater
PALAVRA DA PRESIDENTE
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A
pós seis anos, estamos na reta final de 

nossa gestão frente a ACE Diadema! É hora 

de colocar no papel o saldo desses anos 

de trabalho, e entregar uma Associação 

Comercial e Empresarial ativa e saudável à diretoria que 

assumir esta importante entidade da nossa cidade. Na 

terceira semana de novembro, conheceremos as mãos 

e mentes que ditarão os próximos caminhos da nossa 

querida casa do empresário; e não tenho dúvidas de 

que o novo corpo diretivo exercerá este ofício com 

muita paixão e carinho. 

E até lá, nossas atividades continuam intensas... Nestes 

dois últimos meses, realizamos diversos eventos e 

parcerias, bem como reuniões de networking que 

fortaleceram as redes de relacionamento (e negócios) 

entre nossos associados; e tudo isso, você confere 

nesta edição da Revista ACE Diadema número 55. 

A nossa Revista entrega a você conteúdos diversificados 

e de qualidade, a exemplo de uma matéria especial 

sobre Finanças – Como investir na Bolsa de Valores 

e o perfil desses investidores. Perceba o quanto este 

mercado financeiro está desmistificado e o que é 

preciso para se tornar um investidor. E mais: ataques 

cibernéticos... Já pensou sobre este assunto? Entenda 

o que é, como acontece e como se prevenir.

Outubro é um mês de muitos eventos, mas chama a 

atenção por ser o Mês das Crianças; mas, qual o perfil 

das crianças da atualidade? Nós mostramos isso para 

você. Outro tema de extrema importância e abordado 

nesta edição é sobre Outubro Rosa, que trata o Câncer 

de Mama. E aí, como está o acompanhamento das 

mulheres de Diadema e região, em relação a sua saúde?

Essas matérias e muito mais informações estão

distribuídas ao longo de 36 páginas preparadas 

pensando naquilo que você precisa e gostaria

de saber (e ler). Estamos engajados

com o seu crescimento e, para

tanto, conhecimento

é fundamental.

Boa leitura! 
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CAMPANHA

Vem aí uma nova gestão 
Tudo precisa se renovar... A renovação gera novas expectativas e promete sempre mudanças positivas. 
Em novembro, novos caminhos serão ditados para o contínuo desenvolvimento da Associação Comercial 
e Empresarial de Diadema 

Por Isis Moretti

ELEIÇÕES

Estamos próximos de uma nova eleição de 
Diretoria Executiva da Associação Comercial 
e Empresarial de Diadema. Fundada no dia 
20 de novembro de 1972, a cada três anos a 

ACE Diadema elege por meio de seus associados, 
pessoas competentes a assumirem cargos de extrema 
responsabilidade social, comercial e empresarial.
Quando um indivíduo se dispõe a ocupar uma cadeira 
da Diretoria, ele exerce o compromisso com os 
empresários locais, a fim de gerar oportunidades e 
oferecer ferramentas que incentivem e fortaleçam os 
seus negócios, o que consequentemente, impacta no 
crescimento de toda a região. 
Diante dessa premissa, a ACE Diadema tem passado 
por boas mentes e mãos competentes. Ao longo de 
seus 45 anos de história, grande gestores trabalharam 
incansavelmente para oferecer aos associados (e 
população no geral) condições de encarar o competitivo 
mercado corporativo de forma mais dinâmica e 
igualitária. Com serviços que facilitam a burocracia 
empresarial, a ACE Diadema é sempre a melhor aliada do 
empreendedor – seja de pequeno, médio e grande porte. 

“Temos o dever de propor facilidades aos 
empresários e associados. Ser empresário 
no Brasil é difícil; exige coragem, ousadia e 
otimismo, principalmente, pela carga tributária 
elevada que mensalmente bate a porta. Então, 
cabe a nós realizar encontros de networking 
para fortalecer as redes de contatos entre 
eles, cursos de atualização, palestras que falem 
sobre as mudanças na Lei (a exemplo da Reforma 
Trabalhista e do eSocial), workshops focados 
na especialização de colaboradores, eventos que 
interajam as empresas de determinados segmentos 
com a população – sobretudo com seu público 
alvo”, explicou a atual presidente da ACE Diadema, 
Vera Lucia Rocha, que está na segunda gestão e, 
em 01 de janeiro de 2019 entregará o bastão. “E 
precisamos ainda valorizar os serviços que temos 
em nossa sede, como abertura e fechamento de 
empresas, consultas ao SCPC, o Terraço Turmalinas 
– disponível para locação de eventos –, o posto 
fixo da Valid – Certificação Digital, o escritório 
regional da JUCESP, etc. De fato, somos a casa do 
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empresário de Diadema”, completou. 
A eleição da nova Diretoria Executiva será realizada 
na terceira semana de novembro, ocasião em 
que também será eleito o Conselho Superior e a 
Comissão Fiscal, e a eleição para a renovação do 
Presidente, da Diretoria e o Conselho Superior será 
pela Assembleia Geral Ordinária. 
Conforme determina o estatuto da ACE Diadema, 
as eleições acontecem por chapas, que devem ser 
apresentadas à gerência da Associação com até 45 
dias de antecedência da eleição, que é presidida 
por um membro do Conselho Superior ou por um 
associado indicado por esse Conselho. São indicados 
pelo Conselho Superior os integrantes da mesa 
receptora de votos e um consultor jurídico para 
assessorar e supervisionar os trabalhos eleitorais. 
Podem votar ou ser votados, os associados que 
estiverem no pleno gozo de seus diretos estatutários, 
desde que admitidos no quadro social há mais de 
370 dias, ou seja, um ano e cinco dias. A posse dos 
eleitos ocorrerá em janeiro de 2019.
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DIRETORIA EXECUTIVA

Presidente 
Vera Lúcia Rocha
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MEMBRO EFETIVO
Manoel Bezerra Leite

Roberval Pereira dos Santos
Gildo Freire de Araújo

Suplentes
Fernando Sonnewend Junior

Carlos Augusto Vicente
Maria de Fátima Lopez

PRESIDENTES
DA ACE DIADEMA

CINÉZIO LANDGRAFF
1972 a 1985

JOÃO BUONADUCE
1986 a 1987

OSCAR PALOMBO
1988 a 1988

ANTONIO IRINEU
1989 a 1992

FELIPE DOS ANJOS
1993 a 1997

ALBERTO TOSSUNIAN
1998 a 2002

JOSÉ M. V. DE MENDONÇA
2002 a 2006

ODAIR PAULINO
2007 a 2008

ANTONIO CELSO F. RUIZ
2008 a 2010

GILDO F. DE ARAÚJO
2010 a 2012

VERA LUCIA ROCHA
2013 a 2018



8 ACE REVISTA# 55

CAMPANHA

Eis que começa um novo futuro

EVENTOS

Acada transição de gestão dos Clubes de 
Rotary, novas sementes de esperança e de 
muito trabalho são plantadas. O mês de 
julho foi marcado por transições e posses de 

diversos grupos de Rotary pelo mundo; e Diadema 
também teve seu momento solene.
Uma nova história começou a ser escrita a partir do 
dia 01 de julho de 2018, com o início do novo ano 
rotário dos Rotary Club de Diadema Floreat, Rotary 
Club Satélite de Diadema Floreat Engrenagem e 
Rotaract Club de Diadema Floreat. O evento solene 
que marcou as transições e posses foi realizado no 
dia 01 de agosto, e contou com a presença do atual 
Governador Distrital (18/19), Carlos Torci, bem como 
dos governadores Sérgio Lazarini (08/09) e Maria 
Luiza Zado (15/16). 
Com a palavra, o até então presidente do Rotary Club 
de Diadema Floreat, Paulo Henrique Barbosa (17/18) 
reiterou a importância do Rotary no mundo, sendo 
que suas palavras projetavam a tamanha paixão e 
orgulho que sente pela instituição e o prazer em dar 
continuidade aos trabalhos realizados pelo Rotary, 
dando assim a posse a sua sucessora, Marilza Nagasawa 
(18/19). “Presidir um clube de Rotary é algo de 
muita responsabilidade e acredito que nossa gestão 
atendeu as expectativas. Foram inúmeras as ações 
realizadas, a exemplo da 3ª Feijoada do Bem, Mutirão 
da Saúde, plantio de mais de 150 mudas de árvores, 
fundação do Clube Satélite, encaminhamento de 
uma solicitação de área pública para a implantação 
do Centro de Expansão e Capacitação Profissional 
ao Prefeito Lauro Michels, que se posicionou 
favorável e abriu processo administrativo; entre 
tantas outras iniciativas”, pontuou Paulo. 

Do Rotary Club de Diadema Floreat nasceram mais 
dois clubes, sendo um deles o Rotary Club Satélite 
de Diadema Floreat Engrenagem, que também teve 
transição.  O presidente em exercício Leandro Yabiku 
(17/18) entregou o bastão a Reynato Gambiraso 
Neto (18/19), que já mostrou a que veio. “É uma 
honra assumir a presidência deste grupo. Estamos 
com muitas ideias e um desejo enorme de fazer 
a diferença”, falou ele. “O Engrenagem tem uma 
proposta um pouco diferente dos demais clubes; 
além das atividades sociais que estão em andamento, 
nascemos para incentivar o empreendedorismo 
e os negócios, portanto, criaremos ferramentas 
que fomentem o networking entre as empresas da 
cidade, com conexões bem estratégicas”, completou. 

ROTARACT – OS ADULTOS DO FUTURO
A missão do Rotaract é extremamente importante 
e louvável! São pessoas entre 18 e 30 anos que, 
juntamente de seus clubes padrinhos, realizam 
projetos humanitários. A essência está nos jovens 
que colocam em prática ações que visam ajudar o 
próximo. E o retorno de tudo isso? Aprendizado, 
evolução e compaixão! Em um discurso emocionado, 
a presidente do Rotaract Club de Diadema Floreat, 
Patrícia Rizzardo, explicou o que significou essa 
passagem pelo clube; mais do que uma oportunidade 
de viver experiências incríveis e desafiadoras, foi a 
conquista de novas amizades que levará para a vida; 
a exemplo de sua sucessora, Amanda Sharon. Ambas 
estabeleceram vínculos afetivos após uma jornada 
que, dentre tantas, alimentou e vestiu moradoras de 
ruas por inúmeras vezes ao longo de sua gestão. 
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Paulo Barbosa, Juliana Groba e Rosa Sousa

Jantar que celebrou o evento de transição e posse do Rotary Club de Diadema Floreat, Rotary Club Satélite de Diadema Floreat 
Engrenagem e Rotaract Club de Diadema Floreat

Os presidentes que assumiram a nova gestão 
dos grupos de Rotary: Reynato Gambirasio Neto, 

Amanda Sharon e Marilza Nagasawa (18/19)

O atual Governador Distrital (18/19), 
Carlos Torci

Cada reunião de Rotary é marcada por muito companheirismo e alegria, mas, sobretudo, com planejamento de ações que visam o ajudar 
aqueles que mais precisam
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N
o dia 22 de setembro, comemora-se o Dia do 
Contador – data em que foi criado no ano de 1945 
o curso de Ciências Contábeis, na Universidade 
Federal de Minas Gerais – UFMG (decreto de Lei 

nº 7.888 assinado pelo Presidente Getúlio Vargas). Antes, 
existiam dois cursos técnicos: Contabilidade e Contador, 
mas nenhum tinha validade como ensino superior. 
A contabilidade tem papel fundamental dentro de uma 
empresa. Engana-se quem acredita que o contador 
é apenas um gerador de guias para recolhimento de 
tributos... Pelo contrário! “Entre tantas atividades, 
somos responsáveis pela elaboração e entrega 
das diversas obrigações ao FISCO; elaboração do 
balanço patrimonial (que serve de base para as 
principais tomadas de decisões da diretoria da 
empresa); enquadramento na forma de tributação 
mais benéfica (menos onerosa) e orientação para 
que a empresa não sofra sanções do FISCO por erros 
nas emissões de documentos fiscais, trabalhistas e 
previdenciários”, apontou Dr. Jacques Douglas Arruda 
Lima, da Lima Assessoria Contábil Ltda. 
O contador precisa estar conectado com as diversas 
áreas de uma firma e prestar informações quanto 
ao desempenho dos negócios em um determinado 
período, de forma que contribua com as tomadas 
de decisões dos gestores da mesma. Os empresários 

precisam ter acesso a todos os relatórios contábeis, 
pois somente desta forma, terá segurança para ditar 
os caminhos a serem seguidos. 
Para tanto, o contador precisa estar sempre bem 
atualizado com todas as áreas de uma empresa 
(comercial, jurídica, financeira, departamento pessoal 
etc), para que contribua de forma a afastar potenciais 
riscos contábeis, fiscais e, até mesmo, de ordem 
trabalhista/previdenciária. É uma das profissões que 
mais exigem estudos diários. “O trabalho de um 
contador fornece ferramentas para a busca do 
sucesso empresarial, e somente com o conhecimento 
de um contador é possível confiar variáveis que dizem 
respeito a custos, gestão, planejamento etc”, falou o 
diretor da Vital Contabil, Antonio Carlos Vital de Souza. 
O valor da contabilidade está no material que ela 
providencia para o processo de evolução de uma empresa, 
para a mensuração do desempenho empresarial e para 
identificar as possibilidades de melhoria do negócio. 
Por isso, caro contador, obrigada por você ter escolhido 
este ofício e tanto contribuir para o setor empresarial!
“Ser contador é ter o principio básico de igualdade 
e legalidade dos fatos, ajudar por meio de números 
a gestão de empresas e pessoas, ter um papel social 
de formação de opinião, de valores, deveres e 
obrigações”, encerrou Vital.  

Homenagem ao Dia do Contador 

NÚCLEO DOS 
CONTADORES
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Outubro Rosa: prevenir o câncer 
de mama é fundamental
Mesmo com as ações de alerta, a doença ainda é o tipo de câncer mais comum 
entre as mulheres no Brasil e no mundo, correspondendo a aproximadamente 28% de 
novos casos a cada ano

Por Patricia Mattos

SAÚDE

O 
Outubro Rosa – movimento mundial de 
luta contra o câncer de mama – começou 
nos Estados Unidos em 1997, quando 
vários Estados passaram a desenvolver 

ações isoladas para o combate da doença. Devido 
à importância deste tema, o Congresso Americano 
aprovou o mês de outubro como o mês nacional 
(americano) de prevenção ao câncer de mama. 
Seguindo este exemplo, em 2002, ocorreu no Brasil 
a primeira manifestação para chamar a atenção das 
pessoas sobre o Câncer de Mama. Na ocasião, o Obelisco 
do Ibirapuera (em São Paulo, SP), foi iluminado de 

rosa. O movimento ganhou força e, em 2008, várias 
entidades ligadas ao assunto já iluminavam de rosa 
diversos tipos de monumentos espalhados por várias 
cidades, com o objetivo de disseminar a importância 
da prevenção e o diagnóstico precoce do câncer 
de mama. Só no Estado de São Paulo, todo ano são 
realizados dois mutirões de mamografia, sendo um 
maio e o outro em novembro. 
Entretanto, o que mais assusta é que mesmo com 
a força dos movimentos e de todas as campanhas 
espalhadas pelo País contra a doença, este ainda 
continua sendo o tipo de câncer mais comum no 
Brasil e no mundo – a cada ano são registrados 
28% de novos casos.
Segundo pesquisas do INCA – Instituto Nacional 
do Câncer –, estima-se para o Brasil, 59.700 casos 
novos de câncer de mama para cada ano do biênio 
2018-2019, com um risco estimado de 56,33 casos 
a cada 100 mil mulheres. A incidência da doença 
cresce progressivamente a partir dos 35 anos. O risco 
aumenta ainda mais após os 50, quando as mulheres 
têm maior probabilidade de desenvolver a patologia.
A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Diadema 
realiza diversas atividades na cidade, como 
palestras, visitas, apoio psicológico e orientações 
jurídicas. “As ações de combate ao câncer de 
mama são importantes para lembrar a mulher do 
compromisso consigo mesma. Além das campanhas 
de prevenção, a Rede Feminina também atende 
pacientes carentes com a doença para dar apoio 
psicológico e ajudar nos remédios, exames etc. 
Ainda, temos um banco de empréstimo de perucas, 
cadeiras de roda e assentos”, comentou a presidente 
da instituição, Cláudia de Freitas.
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O câncer de mama não tem uma causa específica e 
única, portanto, é necessário que as mulheres estejam 
sempre alertas a qualquer alteração nas mamas; e 
quando algo suspeito aparecer, procurar por ajuda 
médica para investigação. “Entre os principais 
sinais do câncer de mama estão: vazamentos de 
líquido anormal das mamas, nódulo (caroço) 
em volta da mama, alterações no mamilo, entre 
outros. Recomendamos que as mulheres façam o 
autoexame todos os meses no mesmo dia, fora de 
período menstrual”, explicou Cláudia. 
O diagnóstico precoce é essencial para que o 
tratamento seja iniciado ainda no início da doença, 
assim, as chances de cura aumentam e o tratamento 
também será menos agressivo. “Além do autoexame, é 

importante ir ao médico e realizar todos os exames 
de rotina e de diagnóstico precoce indicados, 
a exemplo da mamografia e do papa nicolau, que 
devem ser feitos todos os anos. Assim, a mulher 
tem maior possibilidade de um diagnóstico precoce 
com mais chances de cura”,  finalizou Claudia.

O câncer de mama também 
acomete os homens. É raro 
acontecer, mas cerca de 1%
dos casos, são masculinos.
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O 
eSocial parece ser um “bicho de sete cabeças” 
para o entendimento das empresas que, desde 
julho deste ano, incorporaram esta ferramenta 
nas rotinas corporativas. Apesar de facilitar 

as atividades diárias e direcionar em uma única 
plataforma as informações trabalhistas, previdenciárias 
e fiscais, o eSocial tem detalhes que estão deixando 
os profissionais das áreas de Recursos Humanos e 
Contabilidade de olhos bem abertos. 
Pensando nisso, o Shopping de 
Serviços – grupo de empresas 
da ACE Diadema – realizou no 
dia 15 de agosto, uma palestra 
sobre o tema e atraiu 124 
pessoas. O objetivo foi explicar 
como funciona o eSocial, as 
obrigações e tributações e, principalmente, os inúmeros 
detalhes que não podem passar desapercebidos. 
A palestra foi conduzida por Tania Paes, da MovereRH, 
e pelo diretor da Biomédic, Amilcar Marcel Vargas de 
Oliveira. “As empresas precisam conhecer os impactos 
que este controle de informações deverá gerar e 
estar prontas para alimentar essa plataforma. E 
acredito que atingimos esse objetivo, pois além de 
todas as instruções, ainda tivemos espaços para 
o esclarecimento de dúvidas dos participantes”, 
falou Oliveira, que completou. “O eSocial facilitará 
a comunicação entre empregadores e o Governo, 

nas questões trabalhistas e a vida laboral dos 
colaboradores”, completou. 
O eSocial foi desenvolvido em uma ação conjunta entre 
a Receita Federal, o Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS), o Ministério do Trabalho e a Caixa Econômica 
Federal. O sistema digital simplifica a prestação de 
contas dos compromissos trabalhistas das empresas, 
que comunicarão informações referentes à folha de 
pagamento, contribuições previdenciárias, aviso prévio, 

acidente de trabalho, 
FGTS e dispensa, entre 
outras situações. 
O Shopping de Serviços 
da ACE Diadema é 
composto pela Ravel 
Tecnologia, Invictus 

Benefícios, Biomédic, Céltic – Gestão de Benefícios, 
Farmácia Malheiro e ActionCoach.

E-social: para evitar transtornos 

PALESTRA
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Jovens são 
minoria em 
investimentos 
na Bolsa de 
Valores

A B3 – Brasil Bolsa Balcão –, atual denominação 
da BM & FBovespa, divulgou recentemente o 
perfil de investidores do mês de julho/2018 na 
Bolsa de Valores, que teve uma movimentação 

de R$ 182,13 bilhões. Deste montante, os investidores 
acima de 56 anos são responsáveis por mais de 65% do 
total movimentado, sendo que ainda a maior parcela 
está entre as pessoas com mais de 66 anos (43% do 
total). Isso demonstra que, apesar de mais ousados 
e agressivos, os jovens ainda estão muito temerosos 
quando o assunto é investimentos na Bolsa de Valores 
(25% do total possuem menos de 35 anos).
“Indivíduos com mais experiência, continuam 
buscando por boas opções no mercado de ações. E, no 
caso dos investidores acima de 56 anos, a estabilidade 
financeira e o patrimônio construído (bem como ter 
mais experiência de vida), certamente são pontos 
que favorecem bastante quando comparamos com os 
mais jovens, que ainda estão em busca da construção 
de seus bens", afirmou o professor, contabilista e 
administrador Carlos Afonso, que também é autor do 
livro Organize suas finanças e saia do vermelho.
Outro dado apontado pela B3 foi o aumento de 
investidores Pessoa Física. Em 2002, este universo 
contemplava pouco mais de 85 mil pessoas; e 2007, o 
número subiu para pouco mais de 456 mil. Em 2017, a 
Bolsa de Valores bateu o recorde de 615 mil. Em julho de 
2018, já se somavam 715 mil investidores Pessoa Física 
– além dos mais 20 mil investidores Pessoa Jurídica 
cadastrados. Os investidores até a faixa de 35 anos ainda 
são modestos, sendo que 26,7% são homens e 20,5% 
são mulheres – apontando que ainda existe um longo 
caminho para que o mercado de ações se torne mais 
popular e acessível a todos.

De acordo com o Professor Carlos Afonso, o mercado 
de ações pode reservar boas oportunidades no longo 
prazo (e com uma dose elevada de riscos), portanto, é 
fundamental ter conhecimento do mercado de ações. 
“Para investir em algo é preciso ter muita consciência 
e estar ciente dos riscos, de modo a não ser pego de 
surpresa ou dizer que não sabia como funcionava”, 
alertou Afonso, que completou. “Se a pessoa tem o 
perfil conservador e prefere deixar o dinheiro 
rendendo nos baixos juros da poupança, é certo de 
que o mercado de ações não é território trafegável 
para ela. Mas é válido lembrar que a Poupança não é 
aplicação financeira”.
 

Quer investir? Então...
Programe-se: calcule o quanto deseja investir e por meio 
de qual corretora (existem várias corretoras de valores 
que oferecem ótimas plataformas para você realizar o 
seu investimento no mercado acionário). Vale lembrar 
do ditado muito popular no mercado financeiro: “nunca 
coloque todos os ovos em uma mesma cesta”.
Comece devagar: é importante ampliar os investimentos 
de forma gradual, mas sempre dentro de um patamar 
que não comprometa as finanças pessoais – lembre-se 
que investimento em bolsa de valores proporciona bons 
resultados no longo prazo. Logo, não se recomenda 
colocar dinheiro em ações se você vai precisar dele no 
curto período.
Esteja atualizado: assine newsletters das casas 
especializadas em análise do mercado de ações, incluindo 
os relatórios produzidos pelos bancos e corretoras de 
valores (procure assinar várias fontes de referência para 
saber a posição dos analistas de mercado, evitando se 
basear em apenas uma opinião).

FINANÇAS
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Condição especial
na contratação dos Seguros para associados Ace

Agora somos Ô.Céltic
Unimos tradição e tecnologia.

+55 11 4509-1729 | comercial@celticsvp.com.br
www.celticsvp.com.br
Conheça a Ô: www.oinsurance.com.br

O seguro que você e sua empresa precisam, está aqui!

PETAUTO

SAÚDE

VIDA

ODONTO

EMPRESARIAL VIAGEM

PORTÁTEIS RESIDÊNCIA
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BAILE DA CIDADE
Vem aí mais um Baile da Cidade. Programe-se: dia 30 de novembro, 
às 21 horas, no Okinawa, comemoraremos mais um ano de lutas 
e conquistas com o 46º aniversário da Associação Comercial e 
Empresarial de Diadema, bem como os 58 anos da emancipação de 
Diadema. Para tornar a noite ainda mais especial, o jantar será servido 
por Gil Gondim, e para embalar os convidados está confirmada a 
Banda São Paulo Show, ao som de hits especiais que marcaram época.  
Os ingressos para o 6º Baile da Cidade estão à venda na sede da ACE 
Diadema, por R$ 160,00 e, dado o sucesso de todos os anos, recomenda-
se não deixar para a última hora. “É um momento de muita alegria 
e confraternização. Sabemos das lutas que nossos empresários e 
seus colaboradores encaram dia após dia, portanto, ao final de 
mais um ano, é preciso festejar. Nós merecemos momentos como 
esse, e nós da ACE Diadema preparamos esse evento com muito 
carinho”, destacou a presidente da Associação, Vera Lucia Rocha. O 
Okinawa está localizado na Sete de Setembro, nº 1670.

PRÊMIO “FINANÇAS MAIS 2018”
Pela segunda vez consecutiva, o Sicredi foi ranqueado pelo anuário 
“Estadão Finanças Mais Broadcast+”, na categoria Bancos – 
Financiamento, tendo ocupado desta vez, a segunda posição. Entre os 
indicadores destacados pelo ranking, estão o total de ativos que, no 
caso do Sicredi - Cooperativa de Crédito, em dezembro de 2017 chegou 
a R$ 41,2 bilhões, patrimônio líquido que tingiu R$ 1,2 bilhão no período; 
e total de crédito de R$ 19,7 bilhões. Também foram apontados na 
lista classificatória os indicadores de receita de serviços, receita de 
crédito, liderança de mercado, liquidez imediata, custo operacional, 
capitalização e geração de rendas, entre outros. 

NOTAS

HACKAPAE DIADEMA
Vem aí um evento inédito e especial: o 1º HackAPAE Diadema, que será 
realizado no dia 15 de setembro, na sede da Associação Empresarial e 
Comercial de Diadema. O objetivo é encontrar novas formas sustentáveis 
de arrecadação de doações para a APAE Diadema. 
Tradicionalmente, os Hackathons são eventos que reúnem pessoas 
empreendedoras, apaixonadas por tecnologia, inovação e sustentabilidade 
para uma maratona de trabalhos que exploram as ideias e o potencial 
intelectual e criativo de cada participante. São realizadas programações, 
prototipagens, inúmeros testes com erros e acertos e, claro, colaboração 
entre todos os envolvidos. O período de cada maratona pode variar entre 
um dia até uma semana e, geralmente, os inscritos concorrem a prêmios. 
O HackaAPAE reunirá pessoas e profissionais de diversas áreas para uma 
maratona de desenvolvimento de ideias e projetos que sejam inovadores 
e, principalmente, de grande valia para o aperfeiçoamentos dos processos 
e rotinas da APAE Diadema. São aguardadas cerca de 120 pessoas, entre 
universitários, profissionais da APAE Diadema, empresas de pequeno, médio 
e grande porte da região e aposentados. 
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NOTAS

ENVIO AUTOMÁTICO SEM COMPLICAÇÃO

SOLUÇÃO COMPLETA
PARA SST (SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO) AO
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Para fomentar novos e mais 
negócios 

EVENTOS 

Rodada de Negócios permitiu aos 
empresários falarem sobre seus serviços/
produtos, e fortalecer o networking

Uma nova Rodada de Negócios da Associação 
Comercial e Empresarial de Diadema e do Rotary 
Club Satélite Diadema Floreat Engrenagem foi 
realizada com sucesso. No dia 29 de agosto, o Terraço 

Turmalinas (sede da ACE Diadema) recebeu representantes 
de 33 empresas de diversos segmentos, com objetivos 
em comum: adquirir e estreitar novos relacionamentos 
comerciais e, ainda, fechar novos negócios. 
A dinâmica da Rodada de Negócios busca interagir todos os 
participantes, que escutam e falam sobre suas atividades 
em formato de pich, trocam cartões e, na maioria das vezes, 
iniciam uma negociação. O empresário Edgar Amorim 
Júnior, da Amorim & Pimentel Consultoria e Treinamento, 
marcou presença e comentou que a Rodada de Negócios é 
um encontro extremamente importante para quem busca 
o crescimento dentro do mercado corporativo. “Suscitei 
curiosidades que podem virar negócio”, destacou 
Amorim. “A organização e o local me chamaram 
bastante a atenção, pois foi tudo agradável e propício 
para gerar networking”, completou. 
O proprietário da oficina de serviços mecânicos Duda Auto 
Center, Alexandre Henrique Duda, esteve pela primeira 
vez na Rodada de Negócios da ACE Diadema e afirmou 
sair de lá bem satisfeito. Para ele, a socialização que o 
evento proporcionou entre as pessoas do meio empresarial 
contribuiu, e muito, para o seu crescimento como um todo. 

“Essa troca de experiências é fantástica para nossa 
evolução profissional. Agora, terei novas chances de 
desenvolver parcerias que serão rentáveis para mim. 
Acredito que a ACE acertou em cheio”, salientou Duda. 
Quer aproveitar dos benefícios que a Rodada de Negócios 
da ACE Diadema pode lhe proporcionar? Acompanhe a 
nossa agenda pelo site e não perca a oportunidade de fazer 
a sua empresa crescer!
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por Patricia Mattos

O 
s tempos modernos mudaram bastante o cenário 
infantil. As ruas – que eram palcos de muita diversão, 
amizade e socialização – hoje estão vazias. Dentro 
e fora de seus lares, ao observar uma criança, 

enxerga-se “pequenos adultos” que já não vivem mais 
no mundo da fantasia, como antigamente. A tecnologia 
divide o tempo e soma-se a diversão – centralizada 
nos computadores, videogames, tablets e celulares. Da 
personalidade, meninos e meninas precocemente vestem-
se como se fossem homens e mulheres, adotando estilo 
musical e linguagem não tão inocentes. 
Mas o que tanta transformação nestas últimas gerações 
podem impactar na sociedade? A psicóloga infantil do 
Centro Paulista de Psicologia, (em Diadema), Talita Simões, 
explicou que as crianças de hoje apresentam grande 
dificuldade em esperar, ou seja, são ansiosas e menos 
pacientes. Ainda, podem parecer ter mais autonomia por 
conta do fácil acesso à tecnologia e informação, mas o 
excesso disso tem dificultado a percepção das próprias 
emoções e as relações sociais. “O uso excessivo de 
tecnologia e o modo de vida atual fazem com que crianças 
e adultos pensem mais, mas interajam menos. Os níveis 
de ansiedade aumentaram e isso faz com que eles não 
vivam no tempo presente, dificultando a exposição de 
ideias”, pontuou Talita, que acrescentou. “Além disso, 
percebo que algumas vezes há uma confusão em relação 
a limites e espaço, pois tem sido comum que as crianças 
busquem por informações de forma independente e, 
assim, adquiram conceitos externos sem orientação do 
que é adequado ou não para elas”.
A especialista também comentou que o excesso de cuidado 
e a ausência do ‘não’ para as crianças, contribuem para 
que na vida adulta elas apresentem dificuldades de lidar 
com as frustrações, o que pode influenciar no agravamento 
de alguns transtornos emocionais já existentes, como 
síndrome do pânico e depressão. Para Talita, o ideal seria a 
descoberta de uma nova infância, uma mistura entre o que 
era no passado e o que existe atualmente. “As relações 
familiares hoje são mais afetuosas, os pais estão mais 
dispostos a aprender e se desenvolver, são pontos 
favoráveis da evolução. As crianças precisam de tempo 
de qualidade com os pais e rotina para desenvolverem 
a autoconfiança e segurança, além de brincadeiras de 
correr ou esportes para um desenvolvimento físico 
saudável. Temos construções importantes no passado e 
no presente, por isso, acredito que o melhor é o equilíbrio 
dos dois tempos”, finalizou.

Equilíbrio na infância
precisa ser resgatado 

ESPECIAL
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Ataques cibernéticos:
uma engenharia social e perigosa

Há alguns anos, as empresas vêm amargando 
enormes prejuízos com ataques cibernéticos, 
que podem ser por meio de DDoS (derrubar 
redes e aplicativos baseados na Web), 

Ransomware (sequestro de dados) e, o mais cruel de 
todos, a “Engenharia Social” (na qual explora-se as 
falhas humanas). De acordo com um estudo da Cyber 
Handbook, até 2019 estima-se que as perdas com este 
tipo de crime atinjam as cifras de US$ 2,1 trilhões. 
Em 2017, cerca de 62 milhões de brasileiros foram vítimas 
de cibercrimes, o que representa 61% da população 
adulta conectada do País. Outro estudo, realizado pela 
Norton Cyber Security Report, apontou que os crimes 
cibernéticos causaram prejuízos de R$ 22 bilhões, sendo 
que cada vítima perdeu uma média de 34 horas em 
consequência desses ataques. 
Essas ações passaram a envolver o componente de 
engenharia social, que tenta persuadir um indivíduo 
a realizar uma ação que causa uma infecção ou 
divulgação de informações valiosas. Este tipo de 
ataque visa pessoas físicas e jurídicas, uma vez que se 
cria um enredo para sua continuidade. 
 O CEO da INEX – empresa de soluções em tecnologia 
–, Antonio Luiz Santo Mauro, explica que durante a 
execução de um ataque de engenharia social, a vítima 
não tem qualquer discernimento de que as ações que ela 
desempenha podem ser perigosas. “O hacker explora 
a ingenuidade do usuário. As técnicas e os objetivos 
principais buscam coletar informações sobre o 
alvo, tais como: passatempo, preferências, local de 
trabalho, dados bancários etc”, explicou Luiz Mauro. 
Com base nestas informações, o criminoso envolve a 
vítima proporcionando pretextos para interação, que 

podem ser anúncios de prêmios, promoções de uma loja 
conhecida, necessidade da troca do cartão de crédito 
devido à clonagem, prestador de serviço, órgão oficial 
ou autoridade solicitando informações pessoais, entre 
tantos outros artifícios. 
O CEO ainda destaca que as entidades financeiras 
sofrem de engenharia social conhecida como “Spear 
Phishing” – um golpe avançado que usa informações 
personalizadas para induzir vítimas específicas a 
clicar em links ou arquivos que pareçam confiáveis. 
“Ao acessar os links recebidos, as pessoas baixam 
um software mal intencionado que permite aos 
criminosos terem acessos aos computadores dos 
bancos. Posteriormente, esses hackers passam 
meses estudando os procedimentos operacionais 
da instituição financeira, gravando a digitação 
dos funcionários e sacando dinheiro em caixas 
eletrônicos. A maior parte dos ataques de 
engenharia social funciona por meio de técnicas 
enganosas, email, mensagens de texto ou telefone”, 
alertou Luiz Mauro. Segundo o relatório de investigações 
de violação de dados da Verizon, em 2018, 17% das 
pessoas abriram links recebidos em e-mails de phishing.
Portanto, a prevenção é o melhor caminho para evitar 
prejuízos ao bolso e a imagem de uma empresa. 
“É fundamental manter softwares e sistemas 
operacionais sempre atualizados, não abrir links de 
e-mails suspeitos (ou raros), mensagens suspeitas 
ou ameaças injustificadas; diminuir informações 
publicadas na Internet, verificar os controles de 
privacidade das redes sociais e, principalmente, ter 
um sistema empresarial de backup de dados, com 
atualização frequente”, encerrou Luiz Mauro. 

TECNOLOGIA
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ACONTECEU NA ACE

Reunião da FACESP - Federação das Associações Comerciais Estado 
São Paulo

André Reis, Fábio Canoa, Ivalter Junior, Sandro Primo e Leandro YabikuReunião do Núcleo de Contadores da ACE Diadema

Nivone Gomes da Cunha, Vera Lucia Rocha e 
Maximino José de Almeida

Márcia Bonifacio, David Schimitd e
Vera Lucia Rocha

Visita à empresa UNIFORJA, com André Reis, Vera 
Lucia Rocha, Mauricio Costa

Visita a empresa Matto Verde
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Vera Lucia Rocha  e Antonio Celso Ruiz O gerente comercial da Valid Certificadora 
Digital, Sérgio Luiz Silva, com Vera Lucia Rocha

Aparecido Donizeti e Mauricio Abadim, do 
Bradesco, com Vera Lucia Rocha

reunião RA2 na ACISAVera Lucia Rocha em reunião com Rafaela Paiva e Anael Gobbo da 
empresa Diamed Saúde Ocupacional

Reunião do Núcleo de Contadores no auditório da 
 ACE Diadema

Reunião de incentivo à parcerias: ACE Diadema, UNIFORJA 
 e Ô.Celtic
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GRAMADO: gostinho
da Europa no Brasil

Se você quer experimentar um clima aconchegante, 
com ares europeus, não pode deixar de visitar a 
cidade de Gramado; localizada na Serra Gaúcha é 
um dos principais pontos turísticos do Rio Grande 

do Sul. Com uma arquitetura própria da colonização 
europeia (iniciada por imigrantes lusos, seguida 
pelos alemães e italianos), a cidade se destaca por ter 
um calendário com muitos eventos durante todo o ano. 
O município é palco do Festival de Cinema Brasileiro e 
Latino, da Festa da Colônia, do Festival de Turismo de 
Gramado e do Natal Luz de Gramado – evento que terá 
a 33ª edição de 25 de outubro de 2018 a 13 de janeiro de 
2019. Então, se você ainda não sabe onde passar o Natal, 
essa é uma excelente opção – o Natal Luz de Gramado 
é considerado um dos maiores espetáculos do gênero, 
resgatando toda a simbologia e emoção da festividade 
com desfiles, shows e apresentações que transformam a 
região e enchem as ruas de cores e brilho.
Além disso, Gramado conta com uma gastronomia 
deliciosa, repleta de cafés coloniais, fondues, vinho e 
chocolate – ideais para aproveitar o clima europeu da 
cidade, que tem média anual de 18°C! Já entre os pontos 
turísticos mais procurados estão: os Pórticos da entrada 
de Gramado, o Vale do Quilombo, a Fonte do Amor Eterno, 
o Lago Negro, o Le Jardim (Parque de Lavandas), a Praça 
Major Nicoletti, além dos parques como o
Snowland, Mini Mundo, Museu de
Cera e Boreal Ice Bar.

TURISMO

De acordo com a consultora e assessora em viagens da 
Neo Turismo, Luciana Marçola, Gramado é um destino 
encantador, que remete à Europa. “Podemos chamá-la 
de nossa Suíça brasileira. É uma cidade limpa, com 
pessoas amáveis e excelente gastronomia. Passear 
a pé pode ser uma charmosa e incrível experiência”, 
comentou Luciana, que também falou sobre a 
hospedagem em Gramado, que tem opções para todos os 
estilos, gostos e bolsos. “Desde pousadas a hotéis cinco 
estrelas e resorts, todos com excelente qualidade. 
É um destino para todas as idades, amigos, família, 
casal em lua de mel,terceira idade, enfim... 
Quem vai à Gramado sempre quer voltar!”, finalizou.
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TELEFONIA IP: tecnologia
que cabe no bolso

Atualmente, o uso da tecnologia está em toda 
parte, sobretudo na telefonia (e em seus 
diversos segmentos). Implantada no mundo 
corporativo na década de 1990, a telefonia 

IP – Internet Protocol – usa aparelhos telefônicos que 
se conectam diretamente a rede de computadores 
para receber voz, dados e imagens – e permite que as 
chamadas telefônicas sejam realizadas via internet. 
São inúmeras as vantagens, tais como: redução dos 
custos de chamadas telefônicas, ligações para tablets, 
computadores e qualquer outro dispositivo que não 
tenha somente a comunicação por voz, utilização do 
aparelho em viagens (pois o número telefônico não 
é associado a um endereço e pode ser acessado de 
qualquer lugar com uma boa conexão) etc.
De olho neste mercado, a Fattotelecom é uma empresa 
especializada em telefonia IP. Fundada em 2006 por 
Reynato Gambirasio Neto e Argemiro de Oliveira Junior, 
está localizada no Centro de Diadema. Mas a escolha pela 
cidade para desenvolver o negócio foi algo estratégico, 
pois os sócios acreditam no potencial do município, 
bem como nas oportunidades de parceria existentes 
entre os empresários locais. “Depois de estabelecidos, 
conhecemos a Associação Comercial e Empresarial 
de Diadema a fim de fortalecer ainda mais o nosso 
networking e aumentar os nossos resultados. 
Com apenas dez meses de associação, obtivemos 
o resultado de sete contratos, inclusive, com a 
própria ACE Diadema da qual somos responsáveis 
pela telefonia”, contou Neto.

FATTOTELECOM – 12 ANOS DE HISTÓRIA 
Assim como a maioria das empresas, a Fattotelecom 
passou por transformações. Quando foi criada, tinha 
como principal atividade fazer manutenção preventiva 
de todas as marcas e modelos de PABX( rede de telefonia 
privada usada pelas empresas). 
Em meados de 2009, a Fatto identificou que o futuro 
da telefonia seria baseado 100% na internet (dados), 
então, modernizou as soluções e transformou-se em 
uma operadora de telefonia IP. “Incluímos em nosso 
portfólio os serviços de consultoria em telefonia 
fixa e móvel, e todo o serviço que diz respeito à 
infraestrutura de dados, telefonia, sistema de 
câmeras e elétrica. Identificamos a necessidade 
desses serviços e nos especializamos para atendê-
los e ganhar mais força de mercado”, afirmou Neto. 

PALAVRA DO ASSOCIADO

Rua Manoel da Nóbrega, 598 
- Conj. 62 - Diadema

www.fattotelecom.com
Tel. 11.4066-3431

“Com isso, alcançamos mais clientes, trazendo 
principalmente redução de custos e a melhor 
tecnologia em telefonia”, disse. 
Hoje, as projeções da Fattotelecom incluem atingir mais 
clientes que estão na tecnologia de telefonia analógica e 
digital – que somam 85% do mercado – para incorporar 
seu principal produto: a SUV – Solução Unificada de 
Voz –, pacote que inclui ligações, PABX, ramais (seja no 
celular, no notebook e em qualquer lugar do mundo), 
gravação das linhas e manutenção do equipamento. “A 
SUV foi muito bem aceita no mercado corporativo, pois 
além de interligar matriz, filiais e colaboradores 
internos ou externos em qualquer lugar do mundo a 
custo zero, ainda reduz em aproximadamente 60% os 
custos com telefonia”, encerrou Neto.
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INFORME

CÉLTIC UNIU-SE À Ô INSURANCE
Ronaldo Buscarino 
Diretor executivo da Ô.Céltic

A Céltic – Gestão em Benefícios, empresa fundada 
por mim e pelo meu associado Antonio Balista, 
uniu-se à Ô Insurance Group. Agora, graças aos 
altos investimentos feitos pela Ô Insurance Group 

em tecnologia, temos condições de disputar o mercado em 
igualdade com as grandes corretoras existentes no País. 
Com a união da tradição da Céltic no mercado de seguros do 
Grande ABCD, com a alta tecnologia da Ô Insurance Group, 
agora, a empresa chama-se Ô.Céltic. Nossas operações são 
realizadas em sistema 360, com uma visão completa do 
cliente (de forma que possamos atendê-lo em todas as suas 
necessidades).
O presidente da Ô Insurance Group, José Carlos Macedo, disse 
recentemente em uma entrevista que o mercado de seguros 
no Brasil ainda é incipiente e possui muito espaço para 
crescer. Na Europa e Estados Unidos, os seguros representam 
de 10% a 12% do PIB. Já no Brasil, o mercado de seguros tem 
3,5% do PIB, o que mostra uma possibilidade evidente de 
crescimento à vista. 
Se antes a comercialização de seguros estava nas mãos dos 
bancos e das grandes corretoras, empresas como a Ô.Céltic 
significam uma disruptura no mercado, ao passo que oferece 
a um número bem maior de pessoas, produtos que antes 
eram ofertados apenas pelos canais tradicionais. 
Além da tecnologia para ajudar o RH na gestão dos benefícios 
e dos custos, a Ô.Céltic passa a comercializar seguros B2C 

(“business to consumer”/ venda direta ao consumidor), 
B2B (“business to business”/ empresas comprando de 
outras empresas) e B2B2C (empresas comprando de 
outras empresas para o consumidor).
Entre os novos produtos, destacam-se: seguro auto (passeio, 
comercial, moto, caminhões, frota), empresarial, D&O 
(para executivos) e E&O – (seguros erros e omissões), 
cyber (garante as empresas contra ataques cibernéticos); 
seguro safra (garante o produtor rural contra condições 
climáticas adversas); seguro animais (bovinos e equinos); 
seguro viagem (extravio de bagagem e eventuais 
despesas médicas), entre tantos outros (seguro farmácia, 
residencial, empresarial, equipamentos, portáteis etc.).
Para finalizar, eu e o Balista continuamos à frente da Ô.Céltic, 
com a missão de estender nossas vendas além do Grande 
ABC, com destino à Baixada Santista e municípios do Alto 
Tietê, como Guarulhos, Guararema, Itaquaquecetuba, Suzano 
e Mogi das Cruzes.

Saiba mais sobre a Ô.Céltic, visitando nossa página 
na internet: www.celticsvp.com.br
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NOVOS ASSOCIADOS
GRUPO RIDANN SOLUÇÕES 

EMPRESARIAIS 
Tel. 98417-2909

::-::

DIANA CANDIDA DE OLIVEIRA 
Tel. 96577-5669

::-::

LFK CONSULTÓRIO DENTÁRIO 
Tel. 4077-1804

::-::

ELYSIO GOMES 
Tel. 39584306

::-::

ALFATEC 
Tel. 2564-0291

::-::

FEBRACIS SANTOS 
Tel. 99747-0998

SILVANGELA DE ALMEIDA 
CORREIA  

Tel. 4049-1255
::-::

ECOLINE TRANSPORTES 
Tel. 4066-1072

::-::

DUDAMAR COSMÉTICOS 
Tel. 4308-0306

::-::

KIFESTA EMBALAGENS 
Tel. 4051-1223

::-::

FD ASSESSORIA 
Tel. 4676-1498

::-::

SG METAIS 
Tel. 4051-1717

WIZER MARKETING 
DIGITAL 

 Tel. 4076-1178
::-::

C&S ASSESSORIA EMPRESARIAL 
Tel. 5621-4069

::-::

CANTECH REPRESENTACOES 
Tel. 98998-7108

::-::

GILMAR GARCEZ 
Tel. 4355-5411

::-::

SAFETY 
Tel. 2355-7974
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PORTO SEGURO
O pacote de 5 dias inclui passagem 
aérea voando LATAM, transporte 
aeroporto/hotel/aeroporto e 4 diárias 
de hospedagem com café da manhã 
no Hotel Fênix, 3 estrelas.

Por apenas R$ 864 ou 

12x iguais de 72 reais
Destino com saídas diárias.
Preço publicado por pessoa 
para saída 20/março.

Prezado cliente: preço por pessoa, em apartamento duplo, exceto Orlando em apartamento quádruplo, com saídas de São Paulo, em voo classe econômica. Preços 
não incluem taxas de embarque cobradas pelos aeroportos, que deverão ser pagas por todos os passageiros. Condições de pagamento com parcelamento 0+10 ou 
1+11 vezes sem juros no cartão de crédito, 1+9 ou 0+8 vezes sem juros no boleto bancário ou 0+12 vezes iguais com juros no cartão de crédito ou boleto bancário. 
Ao optar pela condição de pagamento com parcelamento 0+12 vezes iguais, os preços deverão ser recalculados para a inclusão da taxa de juros. Consulte taxa de 
juros no momento da compra. Pacotes internacionais calculados com câmbio CVC do dia 31/7/2018 US$ 1,00 = R$ 3,93. Os produtos deverão ser calculados com 
câmbio do dia da compra. Valor base: Orlando US$ 735; Punta Cana US$ 760.

CVC SHOPPING PRAÇA DA MOÇA - DIADEMA - (11) 4057-8600 
Rua Manoel da Nóbrega, 712 - Loja 252 - Piso Araucária - Centro - Diadema - SP

PORTO DE 
GALINHAS
O pacote de 5 dias inclui passagem 
aérea voando LATAM, transporte 
aeroporto/hotel/aeroporto e 4 diárias 
de hospedagem com sistema Tudo 
Incluído no Enotel Acqua Club.

Por apenas R$ 2.748 ou 

12x iguais de 229 reais
Destino com saídas diárias.
Preço publicado por pessoa 
para saída 20/março.

SAUÍPE 
RESORTS 
O pacote de 5 dias inclui passagem 
aérea voando LATAM, transporte 
aeroporto/hotel/aeroporto e 4 diárias 
de hospedagem com sistema Tudo 
Incluído no Sauípe Resorts.

Por apenas R$ 2.268 ou 

12x iguais de 189 reais
Destino com saídas diárias.
Preço publicado por pessoa 
para saída 20/março.

PUNTA CANA
O pacote de 5 dias inclui passagem 
aérea voando COPA, transporte 
aeroporto/hotel/aeroporto e
4 diárias de hospedagem com 
sistema Tudo Incluído no Hotel 
Catalonia Grand Dominics Resort.

Por apenas R$ 2.988 ou 

12x iguais de 249 reais
Destino com saídas diárias.
Preço publicado por pessoa 
para saída 20/março.

FORTALEZA
 O pacote de 5 dias inclui passagem 
aérea voando LATAM, transporte 
aeroporto/hotel/aeroporto e 
4 diárias de hospedagem com café 
da manhã no Hotel Iracema Travel, 
3 estrelas.

Por apenas R$ 1.056 ou 

12x iguais de 88 reais
Destino com saídas diárias.
Preço publicado por pessoa 
para saída 20/março.

ORLANDO
O pacote de 5 dias inclui 
passagem aérea voando COPA, 
transporte aeroporto/hotel/
aeroporto e 4 diárias de 
hospedagem no Hotel Maingate 
Lakeside Resort, 3 estrelas.

Por apenas R$ 2.892 ou 

12x iguais de 241 reais
Destino com saídas diárias.
Preço publicado por pessoa 
para saída 20/março.

FOZ DO IGUAÇU
O pacote de 5 dias inclui passagem 
aérea voando LATAM, transporte 
aeroporto/hotel/aeroporto e 4 diárias 
de hospedagem com café da manhã 
no Cataratas Park Hotel, 3 estrelas.

Por apenas R$ 948 ou 

12x iguais de 79 reais
Destino com saídas diárias.
Preço publicado por pessoa 
para saída 20/março.

QUER FÉRIAS PELO BRASIL E PELO MUNDO? A CVC TEM.

Preços lá embaixo 
para viajar o ano todo 

em até 12x iguais.


