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A cada novo 
ano, novos 
desafios

2019 chegou abençoado e cheio de 
oportunidades para todos! É nítido que o povo 
brasileiro está esperançoso e aposta na breve 
recuperação econômica do País. Sim, teremos dias 
melhores... Mas isso depende de cada um de nós. 

Por aqui, em Diadema, a Associação Comercial e 
Empresarial tem feito a sua parte. Estamos com 
um calendário vasto de eventos para o ano todo, 
incluindo as reuniões do Núcleo de Contadores e o 
mais novo grupo fundado em nossa sede: o Núcleo 
Mulher Empreendedora.

Dentre os principais eventos de 2019 está a palestra 
do ator Miguel Falabella, que fará parte das 
comemorações do Dia do Comerciante. Reserve já a 
sua agenda e adquira o ingresso. O encontro será no 
dia 17 de julho, no auditório do Colégio Adventista. 
Em primeira mão para você, é o jantar romântico do 
Dia dos Namorados, no dia 12 de junho, no Terraço 
Turmalinas. Será um evento para apenas 50 casais, 
com música ao vivo e um cardápio caprichado. 
Quer participar? Então, fale com a nossa equipe de 
atendimento para mais informações. 

E virão mais novidades por aí! Estou feliz e com 
muita energia para gerar grandes realizações em 
prol dos associados da nossa querida ACE Diadema. 
Sigo para o meu sétimo ano a frente desta entidade, 
que tanto respeito. É uma honra ter a sua confiança. 
Conte conosco sempre que precisar. 

Desta forma, entrego a você a edição 57 da Revista 
ACE Diadema, que traz uma matéria especial sobre 
a Campanha de Natal e o quanto é fundamental 
ter o apoio dos empresários em ações como essa. 
Também trazemos reportagens sobre os principais 
eventos realizados no final do ano passado, que 
valorizou nossos funcionários, amigos e parceiros. 

É claro que, por estarmos no início de 2019, é 
importante termos uma previsão sobre a economia. 
Então, veja o que revela o Informe Conjuntural – 
Economia Brasileira da CNI – Confederação Nacional 
da Indústria. Ainda, fique por dentro sobre como a 
tecnologia está sendo aplicada nas escolas. E como 
dica de turismo, vamos te convencer a visitar a 
Chapada Diamantina (BA)!

Vire as próximas páginas e aproveite a leitura!

Presidente
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capa

Público feliz!
Por Isis Moretti

A campanha “Natal dos Sonhos – Acredito 
na Magia do Natal” – promovida pela ACE 
Diadema – espalhou pela cidade de Diadema 
mais de 80 mil cupons, entre os mais de 100 

estabelecimentos que aproveitaram a oportunidade 
de aumentar as vendas durante as festas de final de 
ano. A iniciativa vem ao encontro dos interesses dos 
associados da Associação (e também não associados), 
que tem a chance de potencializar seus negócios, 
promover suas marcas, bem como, fidelizar clientes. 
O sorteio foi realizado no dia 15 de janeiro, às 15h30, na 
sede da Associação Comercial e Empresarial de Diadema, 
e teve auditoria do Dr. Jacques Douglas Arruda (da Lima 
Assessoria Contábil) e do Dr. Paulo Huber (da Contábil 
Águia). Ainda estiveram presentes alguns empresários 
da região, que ajudaram no sorteio dos 18 prêmios e, 
claro, vibraram por seus clientes. 
A cada item sorteado, um nome divulgado e muita 
comemoração. O grande prêmio desta campanha 
foi uma viagem para Maceió (AL) com direito a um 
acompanhante, no Pratagy Beach Resort com all 
inclusive, em parceria com a loja da CVC Shopping Praça 
da Moça. O Pratagy Beach Resort está a 33 quilômetros 
do aeroporto e a menos de 15 minutos da orla urbana 
de Maceió. Oferece uma estrutura completa de lazer e 
entretenimento, com piscinas, quadras, jogos de praia, 

esportes náuticos e uma programação diária com 
atividades para todas as idades. 
E quem teve a sorte de levar esse prêmio, foi Brenda 
Isabelli Coelho, que concorreu com um cupom oferecido 
pela ABC Contabilidade. “Curtiremos em família. 
Vamos aproveitar e ir todo mundo, meus pais e meu 
irmão. Será uma festa, em um lugar maravilhoso, 
considerado um verdadeiro paraíso. Registraremos 
todos os momentos”, comemorou Brenda, que 
completou. “Valeu ACE Diadema, essas campanhas 
são importantes, pois são oportunidades incríveis de 
tornar sonhos em realidade. Na próxima campanha, 
participarei novamente”, afirmou. 
Os outros prêmios sorteados foram: TV 50”, TV 
32”, celular Samsung Galaxy S8, sala de jantar, kit 
Tupperware, forno elétrico, bicicleta, diversos vale 
compras, entre outros. “É sempre muito prazeroso 
realizar ações que presenteiam a população e 
gera recursos aos nossos associados. Encerramos 
mais uma campanha com sucesso, com as pessoas 
felizes e Diadema mais forte. Esperamos para as 
próximas campanhas ter um número ainda maior de 
empresas participantes, pois somente com união e 
apoio, podemos juntos alcançar nossos objetivos”, 
encerrou a presidente da ACE Diadema, Vera Lucia 
Rocha. ■
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1º BRENDA ISABELLI COELHO - ABC CONTABILIDADE 
VIAGEM PARA MACEIÓ

2º MARCO ANTONIO A. PELOSINI - BANCO DO BRASIL 
TV SMART LED 50"
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10º ALCILENE MACHADO CAMPOS - MADE SALES
VALE COMPRAS ACCREDITO (R$ 500,00)

7º ÉRICA MADALENA PEREIRA DA SILVA - DIAMED  
TV 32" LED PHILCO

5º LAERTE SANTOS - TROPÉ ROUPAS E CALÇADOS 
VALE COMPRAS ACCREDITO (R$ 1500,00)

8º VANUZIA DOS SANTOS DIAS - MAGAZINE ERA UMA VEZ
VALE COMPRAS ACCREDITO (R$750,00)

6º CRISTIANE AP. DE LIMA
VILLA DAS ESTAÇÕES 

VALE COMPRAS ACCREDITO 
(R$1200,00)

9º MARCELO ZULIN
VILLA DAS ESTAÇÕES

KIT TUPPERWARE + VALE COMPRAS 
ACCREDITO (R$300,00)

3º JOSÉ VIEIRA - ELEVOLT MATERIAIS ELÉTRICOS 
SALA DE JANTAR- MESA DOBRÁVEL COM 4 CADEIRAS

4º GABRIEL ALVES CAMPOS - BANCO DO BRASIL
CELULAR SAMSUNG GALAXY S8
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11º TAMIRES LETÍCIA OKITA DOS SANTOS - IDEAL 
CONTÁBIL  - VALE COMPRAS CLUB DE CAMPO 

(R$350,00) + ÓCULOS DE SOL

13º PRISCILA BERNARDO - CELTIC
VALE COMPRAS CLUB DE CAMPO (R$ 350,00) + 

ÓCULOS DE SOL

12º ADRIANA TADEU MAGALHÃES - VARANDÃO 
CHURRASCARIA - VALE COMPRAS CLUB DE CAMPO 

 (R$ 350,00) + ÓCULOS DE SOL

17º TATIANE ALVES PINHEIRO - ROMA
VALE COMPRAS ACCREDITO (R$ 250,00)

18º ETI A. L. GALLO - LIMA ASSESSORIA
FORNO ELÉTRICO MONDIAL

19º RUTE DA CRUZ BEZERRA - FOCUS CONTABILIDADE
CESTA DE PRODUTOS DAVENE

15º JULIANA AP. ALVES DE BRITO - EXTREMELLY 
DIADEMA -  VALE COMPRAS ACCREDITO (250,00) + 

ÓCULOS DE SOL

16º ADRIANO SANTOS CORREIA -  
O. CONTÁBIL FLEXIL VALE COMPRAS ACCREDITO 

(R$ 250,00)

14º LÍDIA HERMOSO - TOM E JERRI
BICICLETA FEMININA 
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Evento

Alegria! 
Parabéns ACE Diadema
O 6º Baile da Cidade comemorou o 46º aniversário da ACE Diadema e os 59 anos da cidade 
de Diadema... E os convidados, tiveram motivos de sobra para festejar!

Texto e fotos Isis Moretti

O Centro de Convenções Okinawa recebeu 
novamente um grande evento promovido 
pela ACE Diadema. No dia 30 de novembro, 
mais de 200 pessoas estiveram reunidas 

para celebrar os 46 anos de existência (e de muitas 
realizações) da Associação Comercial e Empresarial de 
Diadema, bem como enaltecer os 59 anos da cidade de 
Diadema (fundada em 08 de dezembro de 1959). 
Empresários, colaboradores e moradores estiveram 
juntos para brindar 2018 e fazer uma retrospectiva 
de tudo o que viveram ao longo do ano. Em breve 
discurso, a Presidente da ACE Diadema, Vera Lucia 
Rocha, agradeceu a confiança e oportunidade por 
estar à frente da Associação por seis anos e, com isso, 
sonhar, tirar projetos do papel, alcançar importantes 
conquistas e, principalmente, ser uma importante 
aliada para todos os associados. “É importante 
que todos os diademenses (e empresários dos 
municípios vizinhos) usufruam do nosso calendário 
de eventos e dos nossos serviços, que tem um 
único objetivo: contribuir para o crescimento dos 
negócios”, salientou Vera Lucia. “Estou feliz por 
tudo o que se passou em 2018... Das iniciativas, 
do nosso empenho e dos saldos positivos. Não foi 
fácil... Mas a dificuldade só nos fortalece! Estamos 
preparados para fazer de 2019 um ano ainda 
melhor” ,  completou a presidente. 
A noite foi animada pela apresentação impecável 
da Banda São Paulo Show, que durante quatro 
horas interagiu com o convidados e tocou os 
principais hits que embalaram as décadas de 1960, 
1970, 1980, até chegar aos estilos da atualidade. 
O jantar foi servido pela banqueteira Gil Gondim, 
com uma mesa farta de frios, massas e carnes 
como prato principal e sobremesas. 
46 VELAS! 
Fundada em 20 de novembro de 1972, a ACE Diadema 
foi criada para fortalecer os relacionamentos entre 

os empresários locais e criar diversas oportunidades 
de negócios, potencializando assim, a economia local. 
Além disso, a Associação solidifica parcerias que 
colaboram para garantir cada vez mais qualidade e 
rapidez no atendimento das empresas em meio a um 
mercado extremamente competitivo.
“É fato que a ACE Diadema colaborou com a história 
e crescimento de Diadema. Ao longo desses 46 
anos, tivemos presidentes que fizeram a diferença 
na vida de nossos empresários, que geram tantas 
riquezas para a região. Por isso, este foi o momento 
de celebrar, de mostrar para todo o País o 
nosso potencial e que temos muitos motivos para 
comemorar”, encerrou Vera Lucia.  ■
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Evento

Para falar de fatos positivos 

No dia 03 de dezembro, a ACE Diadema 
promoveu um jantar de confraternização entre 
os Presidentes das Associações Comercial e 
Empresarial dos municípios que compõe o Grande 

ABCDMRPRGS e recebeu aproximadamente 30 pessoas. 
Entre os presentes estiveram: o Presidente da ACISA 
– Associação Comercial e Industrial de Santo André, 
Pedro Cia Junior; o Vice-Presidente de Administração e 
Finanças da ACISA, Evenson Robles Dotto; o Presidente 
da ACISBEC – Associação Comercial e Industrial de 
São Bernardo do Campo, Walter Moura; o Presidente 
da ACISCS – Associação Comercial e Industrial de São 
Caetano do Sul, Walter Estevan Júnior; o Presidente da 
ACIAM – Associação Comercial e Industrial de Mauá, Luiz 
Augusto Gonçalves de Almeida; e o Presidente da ACIARP 
– Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Ribeirão 
Pires, Gerardo Pedro Sauter.
Ainda, prestigiaram este encontro o atual Deputado 
Estadual e ex-Vice-Prefeito de Diadema, Márcio Paschoal 
Giudício (mais conhecido como Márcio da Farmácia), 
o Secretário de Desenvolvimento Econômico de São 
Bernardo do Campo, Hiroyuki Minami, o Secretário de 
Desenvolvimento Econômico de São Caetano do Sul, Flávio 
Fernando Prado, a Presidente do Rotary Floreat Diadema, 
Marilza Nagazawa, o Presidente da OAB Diadema, Dr. 
Fernando Duque Rosa, entre outros. ■
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Economia

Previsões para a economia 
brasileira em 2019
A Confederação Nacional das Indústrias divulgou no início de janeiro as estimativas 
da indústria para os investimentos, o consumo das famílias, o emprego, a inflação 
e os juros. Confira!

A s previsões da edição especial do Informe 
Conjuntural – Economia Brasileira da CNI – 
Confederação Nacional da Indústria, prevê que 
o desempenho da economia e da indústria 

em 2019 será melhor do que em 2018. O PIB – Produto 
Interno Bruto (que soma as riquezas no País durante um 
ano) –, terá um crescimento de 2,7%. A indústria liderará 
o crescimento da economia com expansão de 3%. Mas, 
existe o alerta: segundo a CNI, essas avaliações apenas 
serão confirmadas se o Governo de Jair Bolsonaro (PSL) 
fizer os ajustes necessários nas contas públicas, avançar 
nas reformas estruturantes (a exemplo da previdenciária e 
tributária) e adotar medidas para melhorar o ambiente de 
negócios, entre os quais estão as desburocratização. 

Economia crescerá 2,7% 
O ano começou com a expectativa de que o novo governo 
implementará as reformas necessárias ao crescimento 
da economia, como a previdenciária e a tributária. Na 
medida em que o País avançar no caminho do ajuste das 
contas públicas e na melhoria do ambiente de negócios, a 
confiança de empresários e consumidores melhorará, e a 
taxa de crescimento pode alcançar até 3%.  

Indústria estará à frente
Depois dos altos e baixos registrados em 2018, a indústria 
brasileira deve consolidar a trajetória de crescimento e 
fechar 2019 com uma expansão de 3%, impulsionada pelo 
aumento do consumo e dos investimentos.  A indústria 
extrativa crescerá 2,2%, a de transformação, 4,8%, e a da 
construção, 0,3%. 

Investimentos aumentarão 6,5% 
O indicador de intenção de investimentos da CNI mostrou 
que, ao longo de 2018, os empresários estão mais 
propensos a investir. Com um cenário mais favorável, os 
investimentos devem crescer 6,5% em 2019.  

Consumo das famílias terá expansão de 2,9%
A recuperação da atividade, o controle da inflação, a queda 
do desemprego, a redução dos juros e a recomposição das 
finanças das famílias estimularão o consumo, que deve 
subir 2,9% em 2019.  

Taxa de desemprego diminuirá para 11,4%
A reativação da atividade movimentou o mercado 
de trabalho, que havia fechado 3,5 milhões de postos 
de trabalho entre 2015 e 2016. Com a aceleração 
do crescimento prevista para este ano, as empresas 
devem contratar mais do que em 2017. A taxa média de 
desemprego em 2019 será um ponto percentual menor do 
que a do ano passado. 

Inflação será de 4,1%, abaixo da meta do governo
Mesmo com a previsão de aumento do ritmo de crescimento 
da economia, a inflação ficará abaixo do centro da meta 
de 4,25% fixada pelo Banco Central. O controle dos preços 
deve-se à elevada ociosidade da economia brasileira, à alta 
taxa de desemprego e à política monetária. 

Taxa média de juros será de 6,83% ao ano
Os juros básicos da economia devem subir um ponto 
percentual a partir do segundo semestre, com a aceleração 
do ritmo de crescimento econômico.  ■
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Educação

Bem-vindos a uma 
nova Era escolar
A tecnologia está totalmente presente na vida dos estudantes. Desde a primeira infância e 
onde quer que se vá... O mundo e eles estão totalmente conectados. Diante desta realidade, 
escolas buscam se renovar ano após ano

Por Isis Moretti

A s aulas já começaram e o início de mais um 
ano letivo sempre gera muitas expectativas. 
Milhares de alunos voltaram para as salas 
de aulas e um universo de novidades será 

apresentado. Nas questões que envolvem tecnologia 
e inovação, as escolas precisam se reinventar todos os 
anos, com uma metodologia de aprendizagem rápida e 
constante; afinal, os jovens que estudam hoje precisam se 
preparar para profissões que ainda serão criadas. 
Mas, a implantação da tecnologia é uma estratégia difícil 
de ser aplicada, afinal, existem diversos dispositivos 
móveis que precisam estar ajustados com a estrutura da 
escola. As tecnologias educacionais são fáceis de serem 
utilizadas e não são caras. Localizado em Diadema, o 
Colégio Iemano já se posicionou para atender as novas 

demandas. De acordo com a administradora do colégio, 
Karine da Cunha Araujo Bitencourt, a questão da 
tecnologia dentro e fora das salas de aula tem sido 
trabalhada desde 2017, e eles optaram pelos aplicativos 
oferecidos pela Microsoft - Office 365 Education. 
“Somos a primeira escola no ABCD a receber o 
reconhecimento da Microsoft, sendo que em 2018, 
fomos a única a ter o maior número de professores 
certificados pela empresa”, contou Karine. Para 2019, 
os professores do Colégio Iemano terão uma agenda bem 
intensa de treinamento, a fim de fazer o melhor uso da 
implantação da tecnologia com os alunos em sala de aula, 
identificar o momento certo de usar o método tradicional 
e o digital parte didática e pedagógica. Os alunos de hoje
estudam de forma online
e buscam conteúdo e 
informação na internet.  
No Colégio Iemano, a 
tecnologia também é
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empregada no sistema  de gestão. Segundo Karine, 
eles farão uso de ferramentas mais modernas, 
com novas funcionalidades e que torne a parte 
administrativa ainda mais eficiente. 

TECNOLOGIA E VALORES
É preciso sair do contexto tradicional de ensino e 
atualizar os métodos de aprendizagem em uma 
aproximação da realidade entre professores e alunos... 
E este é o grande desafio das diretorias escolares que, 
buscam apresentar soluções inovadoras que vão ao 
encontro da nova necessidade desta geração de alunos. 
De Realidade Aumentada à Impressão 3D, Inteligência 
Artificial, Robótica, Internet Quântica etc... O jeito de 
aprender não é mais como há dez anos. 
O administrador escolar do Colégio Adventista de 
Diadema, Aguinaldo da Silva Maciel, está animado 
com essas transformações e diz que são muitas as 
expectativas para 2019, entre elas, tornar o ensino mais 
motivador por meio de renovação da prática didática, 
explorando a maior potencialidade do aluno e suas 
experiências. “Ofereceremos recursos pedagógicos 
modernos e intensos, para que crianças e adolescentes 
compreendam a Importância daquilo que aprendem 
e como aplicar  para a vida esses novos conceitos. 

Queremos fortalecer
laços impotantes de
relacionamento
saudável e primar em 
todas as atividades
realizadas o respeito
a Deus e ao próximo”,
comentou Maciel.  Ele
conta que essa transformação tecnológica já 
começou e o primeiro passo foi no site do Colégio 
Adventista, que está mais atraente para visitação e 
disponibiliza para as famílias informações precisas 
da realidade educacional dos filhos por meio da 
agenda online (atividades escolares), resultados de 
avaliações ou ocorrências que envolvam o educando 
em horário escolar. 
Mas, além da tecnologia, o que todas as instituições 
querem é integrar mais as famílias ao mundo 
escolar (através de eventos e programações 
sociais), contribuir na preparação de futuros 
cidadãos diademenses com valores e princípios 
que respeitem a vida, as pessoas, o meio ambiente 
e, principalmente, o amor. “Queremos formar 
pessoas que se orgulhem e orgulhem as pessoas”, 
concluiu Maciel.   ■
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Encontro

Visita especial  

O  
Governador do Distrito 4420 – ano rotário 
2018/2019, Carlos Eduardo Estevam Torci 
e a esposa, Sonia Mara, estiveram no dia 
17 de dezembro em visita aos grupos 

Rotary Club de Diadema Floreat e Rotary Club 
Satélite de Diadema Floreat Engrenagem. A reunião 
foi realizada na sede da Associação Empresarial 
e Comercial de Diadema, com os companheiros 
representados pela presidente do Rotary Club de 
Diadema Floreat, Marilza Nagasawa – 2018/2019. 
Na ocasião, foram apresentados os projetos e 
ações executados ao longo de 2018, entretanto, 

devido ao recesso do final de ano não foi possível 
visitar as instituições beneficiadas pelos grupos 
rotarianos da região. Mas, o Governador teve 
acesso aos vídeos que registraram os trabalhos 
feitos em prol da APAE Diadema e da Associação 
Lutar pelo Futuro, ambas entidades sem fins 
lucrativos. 
Após compartilharem de informações, orientações 
e expectativas para os próximos 12 meses, 
os companheiros seguiram para a festiva no 
Restaurante Chácara Grill, onde já eram aguardados 
por demais companheiros e amigos.

ASSEMBLEIA GERAL
É uma das obrigações do Governo do Distrito visitar 
oficialmente os clubes que lhe estão afetos; estes por 
sua vez, devem estar preparados para apresentar os 
documentos que mostrem as ações realizadas, as 
metas, atuação do clube e como o espírito do Rotary 
está sendo trabalhado para aquela comunidade. 
Neste momento, são debatidos assuntos rotários, 
dúvidas são esclarecidas e as dificuldades são 
sanadas. O nível de organização do grupo de Rotary 
é analisado e, ainda, a instrução rotária do clube 
e de cada sócio responsável pelos setores mais 
importantes.  ■
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em até
6x sem juros

Vol
ta

as` Aulas
2019

BLITZ Papelaria
Muito mais que papelaria.

#VemPraBlitz

Av. Lico Maia, 670 - Serraria - Diadema/SP
(11) 4054-2909 / 4054-2999

www.blitzpapelaria.com.br

blitzpapelaria
BlitzPapelaria1Fazemos convênio com Empresa/Funcionário

Parcelamos em até 6x s/ juros

R$ 5,90 cd.

R$ 9,90 

R$ 4,50

Cadernos Univ. 1 Matéria
Pepper Masculino Tilibra (80601)

Lápis de Cor
Eco Academie
 c/ 12 Cores

Tilibra
(76061)

Caneta Hidrográfica 
c/ 12 Cores - BRW

(79768)

R$ 38,00 

Mochila Juvenil
Simples Preta

Santino
(85805)

R$ 22,00 cd.

R$ 6,00
Caderno 10 Matérias

Aloha Flamingo
Tilibra (84316)

R$ 42,00

Mochila Santino
Preta/poá (85811)

R$ 18,50 cd.

Estojo Duplo
várias cores (79834)

Lápis Preto
Faber-Castell

Ecolápis Max C/ 6
Grátis Apontador

(85601)

R$ 84,90

Mochila Grande
Speed Car
Trucker 3D

Santino
(85788)

R$ 99,00 

R$ 99,00.

Mochila Infantil
Magic Wings - Kit (76111)

Mochila Infantil Beloved
Princess (78957)

R$ 79,00.

Fichário Com Zíper
Unicórnio Rosa
48 Folhas Dac 

(84682)

R$ 89,00.

R$ 6,00.

Fichário Com Zíper
Playstation

48 Folhas Dac 
(84685)

Bloco de Fichário
200mm x 275mm

80 folhas
Tilibra

(80609)

Kit 3 peças

Temos Caneta e
Marca Texto Stabilo

R$ 119,00.

Kit Mochila De Rodinhas
+ Lancheira

+ Estojo Simples
No Limits Steel

(85777)

contass.com.br (11) 4044-1913



20 ACE REVISTA# 57

Evento

Valores da casa
 

E m meio a tantas confraternizações 
de final de ano, nada mais justo que 
reconhecer os esforços daqueles que 
colaboraram para o sucesso da ACE 

Diadema neste ano que findou. Por isso, no 
dia 19 de dezembro, no Terraço Turmalinas, 
a presidente da Associação Comercial e 
Empresarial de Diadema, Vera Lucia Rocha, 
recebeu para um agradável jantar os 
funcionários, colaboradores, parceiros e amigos 
da entidade. O cardápio atendeu aos pedidos 
de todos: churrasco, com acompanhamentos 
em geral e bebida a vontade. 
“Concluímos 2018... Um ano de muitos afazeres 
e superação. Agradeço a minha equipe que, 
incansavelmente, acompanhou-me nesta 
jornada. Para atingir grandes objetivos é 
preciso trabalhar com pessoas engajadas 
na causa... E juntos somos mais fortes! O 
ano 2019 promete várias oportunidades e 
crescimento. Estamos prontos para novos 
desafios”, enalteceu Vera Lucia. ■
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Musculação

Jump
Step
Zumba
Strong by Zumba
Funcional

Dança de Salão

Jiu-Jitsu
Muay Thai

Tudo acompanhado por professores registrados no CREF.

E FAÇA UMA AULA GRATUITA!
VENHA NOS CONHECER

www.academiamendes.com.br

Rua Homero Fabrini, 135 - Jd. Sta. Elizabeth - Diadema - SP
Seg. á Sex. das 6 ás 22 h / Sáb. das 8 ás 13 h.

Fone: (11) 4067 4945 / 97508 0723

/mendes�tnessclub/academiamendes�tness
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Cidade

Diadema tem nova lei 
para publicidade 

N o dia 21 de dezembro, entrou em vigor a Lei 
Complementar 456 que instituiu as novas 
regras de publicidade para o município de 
Diadema. O objetivo é combater a poluição 

visual e regulamentar as regras para a utilização 
de propagandas. A nova legislação – de autoria 
do Executivo Municipal e aprovada pela Câmara dos 
Vereadores –, estabelece os requisitos para os anúncios 
publicitários, com atenção especial as leis vigentes e as 
normas técnicas estabelecidas na lei. 
“Precisamos regulamentar a publicidade em nossa 
cidade, e, principalmente, extinguir com a poluição 
visual existente. Estamos com uma série de medidas 
para atrair investimentos para o município e essa 
lei faz parte das ações. Diadema ficará mais bonita 
visualmente e com a publicidade ordenada”, explicou o 
Prefeito, Lauro Michels.

A Lei Complementar especifica os locais onde é possível 
fazer anúncios e como fazê-los. Ainda, cita os lugares nos 
quais estão proibidos quaisquer tipos de propagandas 
para a proteção do bem público, segurança das pessoas e 
usuários e, ainda, para a proteção ambiental. 
Todas as informações e orientações sobre a Lei 
Complementar 456 estão disponíveis no site da Prefeitura 
Municipal de Diadema e no site da Câmara dos Vereadores. 
O cidadão terá acesso a todas as autorizações, obrigações, 
proibições e ordenações da paisagem urbana. Quem já tem 
o cadastro para anúncios publicitários na cidade deverá se 
adequar as novas condições. ■
.

MAIS INFORMAÇÕES:
Secretaria de Finanças da Prefeitura de Diadema

Telefone 11.4057-7776 ou por e-mail 
israel.borges@diadema.sp.gov.br.
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Evento

Confraternização
Núcleo dos Contadores

O 
Núcleo de Contadores da ACE Diadema 
teve muitos motivos para comemorar. 
No dia 14 de dezembro, os contadores 
se reuniram para confraternizar e, 

claro, brindar todas as conquistas que a classe 
atingiu. Como diz o velho ditado: "a união faz 
a força"... Esse grupo manteve-se unido e 
fortaleceu-se a cada reunião. Buscaram pleitos 
por meio da Associação Comercial e Empresarial 
de Diadema e atingiram diversos objetivos.  
Porém, os trabalhos continuam... Existe ainda um 
longo caminho a ser percorrido, com muitas ações 
para serem colocadas em práticas. E ninguém 
dúvida que 2019 será um ano incrível para eles. ■ 
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Saúde

Cuidados com a saúde do idoso no 
outono/inverno 
Com o fim de verão, vem aí dias com temperaturas amenas... Com isso, certos  
cuidados deverão ser tomados com uma parcela cada vez mais crescente da 
nossa população: os idosos

A partir de março, entramos no Outono; estação 
na qual as temperaturas caem. Por isso, é 
momento de prestar bastante atenção à 
saúde das pessoas que estão na terceira idade 

da vida. Um dos principais riscos para a faixa etária é 
a hipotermia – definida pela temperatura corporal 
abaixo dos 35°. Com o envelhecimento, ocorre a perda 
da capacidade termorreguladora por meio da diminuição 
da produção e conservação do calor. 
A médica especialista em clínica geral, Dra. Rafaela 
Gobbo, da clínica Diamed, contou que quando o 
indivíduo idoso fica hipotérmico pode apresentar, além 
de pele fria e pálida, calafrios, diminuição da pulsação, 

dificuldade de respiração e lentidão de movimentos. 
“Quando identificada a baixa temperatura, o paciente 
deve ser bem agasalhado e levado prontamente ao 
hospital devido ao maior risco de arritmia, AVC – acidente 
vascular cerebral –, infarto e infecções”, explicou Dra. 
Rafaela. Para evitar a ocorrência de hipotermia, o idoso 
deve fazer uso de vestimenta adequada e cobertores, 
manter a temperatura de ambiente fechado em torno de 
25°, tomar bebidas quentes e realizar atividades físicas.
Ademais, há um aumento de doenças infecciosas, 
como a gripe e a pneumonia – possuem alta taxa 
de morbimortalidade e devem ser prontamente 
identificadas e tratadas para que não haja complicações 
mais severas. Os principais sintomas são: coriza, dor de 
cabeça, calafrios, tosse e falta de ar, além de mudança 
comportamental e psicológica súbita, como: sonolência, 
agitação e alucinações. “Para evitar esses quadros de 
infecções, recomenda-se não ficar em locais fechados, 
sem ventilação e aglomerados, além de tomar vacina 
contra gripe (Influenza) e para doenças causadas pelo 
penumococo”, apontou Dra. Rafaela. 
Além desses cuidados, o idoso deve fazer uso 
de hidratante corporal para diminuir o risco de 
machucados em casos de pequenos traumas e restaurar 
a barreira cutânea. Também é de fundamental 
importância que se mantenha hidratado com água 
(o envelhecimento prejudica a sede). “Outro 
ponto a ser destacado é manter-se fisicamente 
ativo para evitar a piora de dores crônicas e a 
imobilidade. A atividade física deve ser assistida 
    de fisioterapeutas ou de educadores físicos 
         preparados”, concluiu Dra. Rafaela. ■
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Palavra do associado

Amor por Diadema

D 
o ramo gráfico para a advocacia... O Dr. Orlando 
Albertino Tampelli é um dos associados mais 
antigos da ACE Diadema (afiliado deste 
a fundação da associação). Graduado em 

Direito pela FMU – Faculdade Metropolitana Unidas –, 
e pós-graduado pela Universidade São Francisco, está 
inscrito na OAB SP – Ordem dos Advogados de São 
Paulo. Há mais de 40 anos advoga em Diadema em seu 

próprio escritório: o Tampelli Advogados e Associados, 
nas áreas cível, família, trabalhista, tributária e 
internacional. Com amor e profissionalismo, defende 
os direitos e interesses de seus clientes, sempre 
respeitando a ética e a moral e, sobretudo, a Lei. “Sou 
nascido e criado em Diadema. Vi o município nascer 
– emancipando-se de São Bernardo do Campo, com o 
Professor Evandro Caifa Esquivel. Vi a cidade crescer 
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e expandir com o parque industrial por meio de Lauro 
Michel e Ricardo Putz”, lembrou Dr. Orlando. 
O advogado fala com orgulho e gratidão da ACE Diadema, 
e destaca os benefícios que a associação oferece aos 
associados, tornando-se uma parceira fundamental 
para os negócios e crescimento dos empresários locais. 
“Um fato interessante, que demonstra a verdadeira 
necessidade de se contar com os serviços da ACE 
Diadema (e pelo qual sou eternamente grato), 
foi a venda minha empresa gráfica. Na época eu 
tinha uma excelente oferta de um grupo que se 
apresentou com potencial financeiro. Antes de 
fechar o contrato, consultei a ACE (na época ACID), 
e descobrimos que se tratava de golpistas. Foi a 
minha salvação”, relatou o advogado, observando 
que se tratava de uma época na qual os comerciantes

e industriários, tinham apenas a associação 
como canal eficiente e seguro para obter 
informações corporativas. “Hoje, a ACE 
Diadema consolida-se pelos relevantes 
serviços que presta aos associados. Realizou 
o sonho da sede própria e de tantas outras 
gestões” destacou.
Dr. Orlando é fundador do Lar Espírita Luz 
e Amor, do Lar do Ancião de Diadema, além 
de participar de outras entidades. “Sou 
cidadão diademense, o que me orgulha 
muito”, encerrou.  ■
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Encontro com a equipe de desenvolvimento de  
mercado granel da Liquigás

Reunião do GT com a Prefeitura de Diadema

Reunião com o Secretário de Desenvolvimento Econômico de Diadema, 
Laércio Soares

Reunião com o diretor assistente de finanças da Prefeitura de Diadema, Israel 
Borges de Oliveira

Encontro com Roberto Lima e Renata Lima, da RJ Lima Reunião de Diretoria ACE Diadema

ACONTECEU NA ACE
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Equipe do Sicredi em visita à ACE Diadema Reunião com o gerente de agência Diadema-Centro do 
Banco Bradesco, Maurício Abadim Leite 

Reunião com o Supermercado Club de Campo, 
representado pelo gerente financeiro, Mayoni Rodrigues, 

pela coordenadora de marketing, Jéssica Alcântara 

Reunião do Núcleo de Contadores da ACE Diadema com a Secretaria de 
Desenvolvimento da Prefeitura de Diadema

Reunião com a equipe de gerentes da agência da Caixa Econômica 
 Federal de Diadema

Dr. André Antunes Garcia com Vera Lucia Rocha Reunião do Rotary Club na ACE DiademaEquipe do Sebrae em visita à ACE Diadema

Lançamento do Núcleo Mulher Empreendedora Visita da O.Céltic, com Sandra Santos e Karina 
Rodrigues 
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Turismo

Chapada Diamantina 
OBRA PRIMA

V ai tirar férias nos próximos meses? Quer 
conhecer um lugar que não seja praia, mas 
tenha muita natureza e inúmeras atrações 
para se divertir? Então, comece a considerar 

o Parque Nacional Chapada Diamantina – um paraíso 
natural de 152 mil hectares localizado no centro da 
Bahia. É lá que estão localizadas as nascentes dos rios 
Paraguaçu – responsável pelo abastecimento de 60% 
da capital baiana –, e ainda, dos rios Jacuípe e Rio de 
Contas. 
A Chapada Diamantina possui 24 municípios, sendo 
Lençóis considerada a cidade principal – é maior e com 
melhor estrutura hoteleira, restaurantes, agências de 
turismo. Porém, existem outras localidades que também 
merecem a visita, como Mucugê, Vale do Capão e Igatú. 
Seja uma pessoa de perfil aventureiro ou não, a Chapada 
Diamantina tem passeios para todos os gostos. 
Entre trilhas de alto ou baixo grau de dificuldade, a 
experiência de se embrenhar por essa imensidão de 
natureza será inesquecível. A começar pelo Morro do Pai 
Inácio – famoso pelo pôr do sol e pelo visual incrível das 
montanhas chapadas e o tapete verde da vegetação. 
A subida não é difícil, mas exige fôlego e disposição. O 
horário limite para fazer o percurso é até às 17h.
Imperdíveis são o Poço Azul e o Poço Encantado – 

duas piscinas de águas azuis dentro de uma caverna, 
com fachos de luz que iluminam e encantam todo o 
ambiente. Vale cada segundo em ambos os lugares. 
E cachoeiras em meio aos cânions têm de sobra na 
Chapada Diamantina – são 360 catalogadas.  As 
águas são geladas, mas não impedem o mergulho e 
a experiência de nadar pelas águas multicores (ora 
em tons avermelhados, ora em tons azuis, verdes... E 
muitas vezes, transparentes). Entre as mais procuradas 
estão a Cachoeira da Fumaça, Cachoeira do Buracão e 
a Cachoeira do Sossego. Para os turistas que buscam 
pelas cachoeiras de fácil acesso (sem grandes trilhas), 
existem as cachoeiras do Parque da Muritiba, Ribeirão 
do Meio, Poço do Diabo, Riachinho e Mosquito. 
Já para as pessoas com bom preparo físico e querem 
se aventurar, as mais pedidas são: Cachoeira do 
Mixila, da Fumacinha, Fumaça por Baixo, Vale do 
Pati, Cachoeirão e dos Funis. Só essas cachoeiras 
são capazes de manter os visitantes ocupados por 
15 dias. Ainda, nos arredores do Parque Nacional da 
Chapada Diamantina existem muitas grutas com belas 
formações geológicas. 
E ainda há as modalidades de esporte de aventura, a 
exemplo da escalada e rappel. Os passeios conciliam a 
pratica do esporte à visitas aos mais lindos cenários.  ■

36 ACE REVISTA# 57



37ACE REVISTA# 57



38 ACE REVISTA# 57

NOVOS ASSOCIADOS 
Seja uma associado ACE Diadema, fale com um de nossos consultores!

 DOUTOR FARMA DIADEMA
TEL.: (11) 2914-3089

::
CENTER FILM

TEL.: (11) 4056-2040

::
UNIPEÇAS

TEL.: (11) 4051-5756

::
DINÂMICA VIAGENS

TEL.: (11) 4059-2279

MENDES SYSTEM MARKETING
TEL.:  (11) 2667-9049

::
ÓTICA VITÓRIA

TEL.:  (11) 4066-1297

::
MPR SERVIÇOS

TEL.: (11) 4051-5702

::
CASA ITÁLIA

TEL.: (11) 4056-1548
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