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PALAVRA DA PRESIDENTE

Você tem se dado conta do quão rápido o 
tempo está passando? A cada dia assumimos 
mais responsabilidades, portanto, é preciso 

olhar para todos os lados, nos organizarmos, e 
principalmente, não permitir que as oportunidades 
passem desapercebidas por nós! Afinal, a vida é cheia 
de obstáculos e precisamos estar atentos para superá-
los com maestria. 

No dia-a-dia tenho percebido a intolerância das 
pessoas. Pequenas ações que geram reações 
desastrosas. Pensando nisso, trazemos uma 
reportagem que fala sobre a prática do amor próprio, 
da empatia e como podemos ser pessoas melhores! 
Se você quer viver um mundo mais justo, adote e 
pratique novos hábitos. 

Então, vamos falar do que é bom? Está a todo vapor 
a Campanha do Dia das Mães, que sorteará duas 
viagens (Porto de Galinhas/PE e Florianópolis/SC, e 
muitos outros prêmios). Essa é uma estratégia para 
fidelizar os clientes de nossos associados que, ao 
adquirir o kit de cupons, atrai mais consumidores para 
seus estabelecimentos e potencializa as vendas. 

Por falar em vendas, trouxemos para Diadema pela 
primeira vez a Feira Mega Gestante e Bebê – uma das 
maiores do segmento, que viaja o País inteiro. O evento 
foi realizado no Shopping Praça da Moça e atraiu um 
público de aproximadamente 20 mil pessoas. 

Entre tantos eventos que estivemos presentes ao 
longo destes últimos meses, o mais importante para nós 
foi, sem dúvida, a minha posse como vice-presidente 
da Região Administrativa 2, da FACESP – Federação 
das Associações Comerciais do Estado de São Paulo. 
Pelos próximos dois anos, terei a honra de lutar pelos 
interesses dos empresários do Grande ABCDMRPRGS 
(sete cidades), trazer inovações, bem como, aprender 
muito com os demais vice-presidentes que compõe a 
entidade (no total, são 20 regiões). 

Com muito orgulho, que entrego a você mais uma 
edição da Revista ACE Diadema: é conteúdo de 
qualidade, sempre pensando na sua melhor informação. 

Boa leitura! 

Que viver seja
especial
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CAPA

PRECISAMOS RECALCULAR A ROTA... 
Por Isis Moretti

As pessoas perderam o controle de suas 
vidas... Estão ligadas no automático! A 
tecnologia consome todo o tempo disponível 
e transformou completamente o universo em 

que cada ser humano vive. A pergunta é: “estamos 
mais individualistas e egoístas?”. A resposta 
é: “sim; e a falta de respeito não é apenas 
com o próximo, mas consigo próprio”.

De acordo com a psicanalista e psicoterapeuta, Rosa 
Maria Belchior, o que afeta diretamente o indivíduo é 
a falta de amor, de comunicação, de olho no olho, de 
parceria e, principalmente, de convivência (pais, filhos 
e amigos não se falam mais frente a frente). 
“Está faltando conversa, abraços, 

interação. O indivíduo está se tornando 
uma ilha. Nascemos dentro de uma 
estrutura, de um sistema familiar, cercado 
de pessoas, e não interagimos com elas”, 
disse a psicanalista, que completou. “Precisamos 
uns dos outros, somos interdependentes, 
somos seres humanos e precisamos de 
seres humanos. Humanos no sentido de 
amar, respeitar, abraçar e conviver”.

Uma das responsabilidades da Associação Comercial 
e Empresarial de Diadema é conectar os associados e 

promover parcerias comerciais; o objetivo é oferecer 
ferramentas e oportunidades para que as empresas 
gerem negócios, cresçam e fortaleçam a economia 
local como um todo. Porém, a ACE Diadema também 
entende que as empresas são feitas de pessoas e que a 
lucratividade e os interesses comerciais não podem ferir 
o limite do próximo. 

De acordo com a presidente da ACE Diadema, Vera 
Lucia Rocha, o mundo está assistindo um festival de 
acontecimentos ruins. Atos de violência e desastres 
naturais, o que se vê é uma onda de agressividade 
que faz da vida algo penoso... A insegurança, o medo! 
“Estou verdadeiramente preocupada com 
os excessos negativos que assistimos 
e ouvimos pelo Brasil. Na associação, 
lidamos com todos os tipos de pessoas e 
estamos envolvidos com os mais diversos 
eventos. É por isso que digo que precisamos 
cultivar as parcerias humanas e vamos 
trabalhar em prol deste sentido”, pontuou 
Vera Lucia. No mundo dos negócios, é possível fazer 
uma conexão sem que o interesse seja exclusivamente 
financeiro, e esse trabalho pode vir de inúmeras 
maneiras, seja participando de ações sociais, roda de 
amigos, terapias de grupos etc.
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PARA TRANSFORMAR O 
FUTURO NA PRÁTICA

Desde que nos conhecemos por 
gente, sempre escutamos dizer que 
as crianças são o futuro da nação. 
Ou seja, um dia essa esperança foi 
depositada em todos nós! Então, 
o que estamos fazendo deste 
futuro? Trabalhamos insaciavelmente, 
consumindo diariamente toda a 
energia que nosso organismo possui; 
esquecemos da vida social e, tão 
embora, nossas ações sejam do bem, 
fazemos parte de um círculo vicioso 
onde precisamos sobreviver à crises 
econômicas, criar e recriar para 
honrar compromissos financeiros e 
conquistar sonhos. 

Logo, as crianças de hoje (2019) 
são a nova esperança de amanhã! 
Cabe aos adultos prepará-las para 
construir um mundo melhor, cheio 
de amor e menos violento. Os 
grandes exemplos vêm de dentro 
de casa; os filhos são fruto do meio 
em que vivem, eles copiam os pais 
inconscientemente para agradá-os 
e, em consequência disso, 
reproduzem na vida adulta o que 
vivenciaram quando crianças. 
“Corremos contra o tempo, 

pois precisamos ‘defender o 
pão de cada dia’. Mas também 
é importante pensar nas 
sementes de dentro de casa 
(nos filhos), para que elas 
semeiem pessoas conscientes, 
que tenham controle das 
próprias emoções (equilíbrio) 
e possuam amigos”, alertou Rosa.

REBOBINAR A FITA 

O mundo e as pessoas estão 
perdidos? Não! E é possível fazer a 
diferença diante deste universo com 
tantas mazelas. O primeiro passo é 
resgatar a convivência e interação 
entre as pessoas, praticando o amor 
próprio para, então, amar o próximo. 
Ninguém dá o que não tem! “Se 
vivemos em uma ilha, sem 
respeito próprio, sem amor 
e segurança, como doaremos 
tudo isso às pessoas que estão 
ao nosso redor?”, questionou 
Rosa. “A princípio, precisamos 
caminhar em direção a nós 
mesmos, descobrir qual pulsão 
nos move. Devemos descobrir se 
estamos vivendo ou morrendo 
a cada dia. É fundamental 
resgatar a nossa essência, 
voltar para o caminho do olho 
no olho, e não, olho por olho”, 
enfatizou. 

COMO EXERCITAR 
O AMOR?

Praticando a empatia, ou seja, 
ao invés de reagir, questionar-se. 
Por exemplo: “o que está 
acontecendo com essa pessoa 
para ela ter tido essa reação?”. 
Entenda o que te incomoda no 
outro e, de alguma forma, em 

si mesmo. “Temos de sair 
do inconsciente coletivo, 
da onda de desespero, de 
insegurança, de incertezas 
da correria cotidiana”, falou 
Rosa. A comunicação não violenta é 
tema nas universidades. Por que não 
paramos para pensar e conversar, ao 
invés de ser violento com o outro? 

Segundo Rosa, é preciso praticar 
o amor a partir de si mesmo; 
alimentando a mente com boas 
músicas, pensamentos saudáveis, 
interação com amigos, colegas de 
trabalho e vizinhos, e aceitação do 
próprio corpo. Se não gosta do que 
está vendo, mude! Tudo é passível 
de mudança, basta querer. Vamos 
praticar a paciência, que começa 
dentro de casa, com os familiares e, 
a partir disso, expandir para todas 
as pessoas ao redor. 
“Em resumo, a comunicação 

e o ato de sentar na frente 
de outra pessoa e olhar nos 
olhos, falar o que sente 
e como se sente, é a chave 
para um mundo melhor. 
Precisamos ganhar tempo 
fazendo isso”, encerrou Rosa.■

Rosa Maria Belchior
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EVENTO

FEIRA MEGA GESTANTE E BEBÊ: pela primeira 
vez em Diadema
Ao longo de seis dias, cerca de 20 mil pessoas passearam pelos corredores da feira e 
aproveitaram as promoções dos expositores. Foi a chance de sair de lá com o enxoval do bebê 
completo e gastando muito pouco 

Texto e fotos: Isis Moretti

A Feira Mega Gestante e Bebê foi realizada 
entre os dias 26 e 31 de março, no Shopping 
Praça da Moça, localizado na cidade de 
Diadema (SP). Em uma parceria com a 

ACE Diadema – Associação Comercial e Empresarial 
de Diadema –, o evento reuniu 52 expositores, que 
apresentaram novidades para bebês e crianças 
de zero a quatro anos e roupas para gestantes. 
Foram mais de 1.000 artigos entre roupas, toalhas 
e fraldas, acessórios em geral, móveis, decoração, 
carrinhos, bebê conforto, brinquedos etc, que 
estavam com descontos imperdíveis e condições 
especiais de pagamento. 

De acordo com o diretor da Mega Gestante e Bebê, 
Bruno Batista, circularam pelo local mais de 20 mil 
pessoas, que movimentaram cerca de R$ 1 milhão em 
vendas. “Cada família tem uma realidade financeira 
e expectativa diferentes. E, independentemente 
do montante do dinheiro que elas pretendiam 
investir no enxoval do bebê, a economia para 
todas as pessoas que visitaram a feira foi bem 
significativa”, afirmou Batista, que exemplificou. 
“Nos grandes centros de compras ou nas lojas de 
ruas, para montar o quarto do bebê com os móveis 
gasta-se, em média, R$ 1.800,00, enquanto que na 
feira, os clientes pagaram em torno de R$ 1.000,00”. 

GRANDES OPORTUNIDADES 
Com itens a partir de R$ 2,99, a Feira Mega Gestante 

e Bebê foi uma importante oportunidade para quem 
buscou comprar com economia. Os expositores 
ofereceram valores interessantes, a exemplo de pacote 
com três cueiros a partir de R$ 19,99; termômetro 
digital a partir de R$ 6,99; toalha de banho forrada 
a partir de R$ 19,99; trio de babador impermeável a 
partir de R$ 5,99; toalhinha de boca a partir de R$5,99; 
cobertores a partir de R$ 14,99, colchão para berço a 
partir de R$ 79,99, e muito mais. 

Entre as marcas presentes estiveram a Pampers, 
Avent, Nuk, Mam, Galzerano, Burigotto, Fiorello, entre 
tantas outras. Os expositores vieram de Minas Gerais, 
Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e, claro, São 
Paulo (sendo 11 da capital). 

O evento ainda fez o sorteio do “Quarto dos 
Sonhos”. Para participar, as gestantes que visitaram 
o local preencheram um cupom e, a contemplada foi 
Manoela Silva de Jesus, moradora do Bairro Conceição, 
em Diadema. Grávida de Gabrielly Vitória, ela não 
conseguia controlar a emoção. “Estou feliz por 
ganhar esse quarto”, disse Manuela, que repetiu essa 
frase por inúmeras vezes. “A feira foi ótima. Havia 
diversas opções de roupas e acessórios, e os preços e 
qualidade estavam excelentes”, completou.

ELES APROVEITARAM  
BÁRBARA – mamãe da Atena
Fui à feira prevenida e com minha listinha 
de compras... E realmente, valeu muito a 
pena. Para quem buscou economia, o lugar, 
o lugar foi perfeito! 

RENILSON – papai do Bernardo
Eu e a mamãe fomos comprar peças de 
roupas para o Bernardo. Sem gastar 
muito, enchemos a sacola com vários 
produtos. 

TALIA – mamãe do Pedro e do Ben
Adorei a feira! Teve muitas promoções e 
produtos diferenciados, e itens que eu 
nunca tinha visto para bebê. Amei tudo. 
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VENDAS

EMPATIA: o equilíbrio nas relações dentro e 
fora do trabalho

Em um mundo no qual a competitividade parece ser 
mais importante do que as relações afetivas, não é 
de se espantar que muitas pessoas estejam mais 
apáticas e agressivas, afinal, é notório observar 

que as habilidades interpessoais estão cada vez mais 
raras, principalmente, quando o assunto é vendas.  Por 
isso, é hora de falar sobre a empatia.

Definida como a capacidade de se colocar no lugar do 
outro, a empatia não vale de nada se as próprias ideias e 
sentimentos forem mais relevantes. Para ser um empata 
de verdade, é necessário enxergar através da lente do 
outro e se perguntar: o que ele pensa? Como se sente? E, 
assim, agir a partir de um ponto de vista diferente do seu.

É exatamente por esse motivo que a empatia em vendas 
é uma aptidão essencial. “Diversos vendedores focam 
na venda e, para ela acontecer, deve-se interpretar 
as necessidades do cliente e sentir como ele gostaria 
de ser tratado. E diversos vendedores não entendem 
isso”, enfatiza Cida Rodrigues, coach e analista de perfil 
comportamental. 

Mais importante do que a simpatia, a empatia é o pilar 
para uma boa venda. Ao contrário do que muitos pensam, 
a empatia pode ser treinada, ao se conhecer e entender 
o que se passa dentro da própria cabeça. “Trabalhar o 

autoconhecimento ajudará o vendedor a assimilar 
como o cliente deve ser tratado. Mas, infelizmente, 
essa não é a realidade da maioria dos lugares. Falta 
humanização nos atendimentos”, analisa a coach. 

Um dos primeiros passos para promover a empatia é 
aprender a ler e escutar o cliente, prestando atenção no 
que ele fala, inclusive em nos gestos e expressões. Deste 
ponto, quando o vendedor compartilha que já viveu algo 
parecido, cria-se um vínculo e a amabilidade necessária 
para garantir bons resultados. 

De acordo com Cida, outro ponto importante (não só para 
vendas, mas para qualquer área da vida) é ignorar preceitos, 
afinal, o ser humano costuma enquadrar as pessoas em 
estereótipos. “O verdadeiro empata procura pontos 
em comum nas conversas e evita rotular as pessoas. 
Aproximam-se com mais facilidade dos outros por 
respeitarem, ao invés de criticá-los”, destaca a coach. 

Aprimorar o cuidado com o outro, dentro e fora do 
trabalho, requer atitudes positivas que ajudam a lidar 
com as diversidades e adversidades que contemplam as 
relações humanas. Fácil não é, requer tempo e exige um 
árduo trabalho interior, no entanto, o esforço compensa 
para se conectar às pessoas de forma mais saudável e 
proveitosa. ■

Por Gisele Bonaroski
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EDUCAÇÃO

O desafio dos pais na vida escolar dos filhos
O envolvimento e participação das famílias na vida escolar dos filhos trazem resultados substanciais na 
aprendizagem e desenvolvimento de seres humanos mais confiantes

Apresença ativa dos pais na vida escolar 
dos filhos é um dos grandes desafios da 
contemporaneidade. Falta de tempo por 
conta das extensas jornadas de trabalho e a 

agenda lotada de compromissos, tornou-se algo muito 
comum na vida das famílias; contudo, para que crianças 
e jovens tenham ainda mais sucesso na aprendizagem e 
aprimoramento de suas competências, os pais precisam 
encontrar o ponto de equilíbrio a fim de abrir espaço 
para tornar essa participação mais positiva. 

Segundo a Diretora Pedagógica da escola Monteiro 
Lobato, Professora Mestre em Educação, Marcia Braghini 
Deus Deu, mais do que a quantidade de tempo, os 
pais precisam pensar na qualidade. “Vários pais que 
dão importância ao convívio com os filhos buscam, 
no pouco tempo que têm, qualificar essa relação”, 
pontuou Marcia.

A maior dedicação dos pais na jornada escolar dos 
filhos resulta em melhores notas, como demonstrou 
o relatório divulgado em fevereiro de 2016, pela OCDE 

– Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico –, a partir de resultados do Pisa – exame 
internacional da entidade. Quando feito, principalmente 
na primeira e segunda infância, impacta diretamente no 
progresso de adultos mais confiantes. “Nessas fases a 
personalidade é desenvolvida e reflete diretamente 
na vida adulta. É gritante a diferença de pessoas 
que tiveram dos pais, o incentivo sadio e coerente em 
lidar com as responsabilidades escolares”, conta a 
psicóloga, Maria Cristina Zapparolli.

Segundo a Professora Marcia, hoje em dia, grande 
parte das crianças e jovens passam mais tempo nas 
escolas, junto aos professores e colegas, do que com os 
pais. Desta forma, é preciso entender que o colégio não é 
responsável pela educação da criança e do adolescente, 
mas sim, um parceiro. “Quando os pais participam 
ativamente da vida escolar dos filhos, eles estão 
garantindo que essa parceria se fortaleça e, quem 
ganha com isso? As crianças, os adolescentes, a 
família, a escola e a sociedade”, reiterou.
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Não existem regras para melhor acompanhar 
essa etapa dos filhos, afinal, cada criança é única 
– algumas necessitam apenas de um apoio, outras 
de acompanhamento integral para ajudar a criar um 
ambiente benéfico de estudos. Desta forma, seguem 
algumas dicas que, certamente, farão a diferença e 
tornarão as lições de casa um excelente momento de 
unir e curtir a família: 

- NÃO USE PRÊMIOS PARA A CONQUISTA ESCOLAR 
DOS FILHOS. O estudo é uma responsabilidade do 
estudante. Dinheiro ou brinquedo como recompensa leva 
a uma grande confusão de valores; 

- É ESSENCIAL QUE OS PAIS CONHEÇAM A CAPACIDADE 
E A ESSÊNCIA DO FILHO. A escola pode ajudar muito 
nisso! Aproveite estes momentos para transmitir valores, 
e comunicar como pensa e enfrentou as dificuldades 
escolares quando eram alunos; e como as venceu. 
Aproveite para reforçar o amor pelo filho e o orgulho que 
sente por ele e seus esforços;

- DESENVOLVA O MINDSET DE CRESCIMENTO EM SEU 
FILHO. Mostre-lhe como está orgulhoso (a) com seus 
esforços em aprender e realizar.  Uma letra mais bonita, 
um leitura atenta, uma organização na agenda, podem 
ser elogiados e ajudará a se sentir confiante. 

- SE ESTIVER AJUDANDO NA REALIZAÇÃO DA TAREFA 
DE CASA, PERMITA QUE SEU FILHO ERRE. Caso ele esteja 
cometendo algum erro, deixe que ele termine o raciocínio 
antes de pedir que apague. Dessa forma, ele desenvolverá 
uma autonomia cognitiva. Depois que a criança resolveu 
a questão, peça para ela ler o que escreveu, incentive-a 
a encontrar os erros por si mesma. Caso ela não perceba 
depois de duas intervenções, não se desespere. O erro 
escolar pode ser uma fonte importante para o professor 
conhecer as necessidades da criança. 

- PROCURE A ESCOLA PARA CONVERSAR SOBRE O 
APROVEITAMENTO ESCOLAR. Participe das atividades, 
reuniões e eventos. Isso demonstrará ao seu filho que 
você se importa com sua formação e desenvolvimento.
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EVENTO: DIA DAS MULHERES

DIA DAS MULHERES: Justa homenagem

N
o dia 08 de março, é comemorado o Dia 
Internacional das Mulheres. Tradicionalmente, 
são realizadas diversas manifestações 
em homenagem às esposas, mães e 

trabalhadoras que fazem toda a diferença no universo 
em que atuam. Presidida por uma mulher – Vera Lucia 
Rocha –, a ACE Diadema é a prova concreta de que com 
mãos firmes, boas ideias, criatividade e determinação, 
uma mulher é capaz de estar à frente de importantes 
tomadas de decisão, trazer dinamismo para o fomento 
de negócios e, ainda, concretizar sonhos. 
Consciente da importância das mulheres no cenário 

empresarial, o Sicredi realizou um coquetel para 50 
empresárias e, ainda, ofereceu uma palestra com 
o tema “educação financeira”. De acordo com 
o gerente de agência em Diadema, Pérsio Lopes 
Campos, a cooperativa 
financeira se faz presente em 
momentos especiais junto 
à comunidade onde atua 
“É fundamental estarmos 
envolvidos e engajados com 
as mulheres de Diadema. 
Nosso evento teve o 
objetivo de conscientizar as 
boas práticas de utilização 

de crédito e investimentos, para que elas tenham 
recursos saudáveis”, declarou Campos. 
A ACE Diadema possui o Núcleo Mulheres 

Empreendedoras, com reuniões/palestras mensais 
com temas variados (sempre com foco no 
conhecimento e crescimento profissional das 
integrantes). “Criamos este grupo no final 
de 2018, sendo oficialmente lançado em 
2019. Hoje, são mais de 80 empresárias que 
estão conectadas, realizando um excelente 
networking, divulgando e potencializando os 
negócios. Qualquer mulher da nossa região 
(cidades vizinhas, inclusive), são bem-vindas 
aos nossos encontros”, convidou Vera Lucia. Para 
consultar a agenda de eventos, entre no site www.
acediadema.com.br, ou ligue (11) 4053-5400. ■
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COMPORTAMENTO

CHILD FREE:  a polêmica dos 
estabelecimentos com restrições as crianças
Movimento que começou na década de 1980 nos Estados Unidos e Canadá para pessoas que não queriam ter 
filhos, hoje recebeu um novo sentido e restringe a entrada de crianças em estabelecimentos comerciais. O 
Brasil, porém, possui leis que respaldam o direito dos pais e crianças

O movimento ‘Child Free’ (livre de crianças), 
inicialmente, surgiu para apoiar a escolha de 
pessoas que não queriam ser pais e se sentiam 
desprestigiadas por conta da “imposição 

contrária da sociedade”. Hoje, no entanto, este 
movimento seguiu outros passos e ganhou um novo 
significado, no qual os estabelecimentos comerciais 
escolhem por proibir a entrada e permanência de crianças. 
Pelos quatro cantos do mundo, existem restaurantes, 
pousadas e albergues onde não é permitido a entrada 
de crianças com justificativas variadas, tais como: o 
espaço não é adaptado para recebê-las ou garantir a 
tranquilidade dos demais clientes. 

De um lado, existe uma vertente onde a omissão 
dos pais, diante do mal comportamento das crianças, 
prejudica o funcionamento do local e incomoda as pessoas 
presentes. Mas, sob outra análise, trata-se de uma forma 
de discriminação, uma vez que pais e filhos estão sendo 
lesados pelos seus direitos fundamentais. Judicialmente, 
esse assunto não está pacificado.

A PRIMEIRA CORRENTE
Segundo a advogada Dra. Juliana Franco – Especialista 

em Família e Sucessões, Pós Graduada em Direito 
Civil e Processo Civil e Membra efetiva da Comissão de 
Direito de Família da OAB/SP –, 
qualquer prestador de serviço 
(restaurantes, bares, shoppings 
hotéis, até companhias aéreas 
etc) pode definir o público que se 
pretende atender, respaldado pela 
Constituição Federal, no artigo 170. 

Por outro lado, o Código de Defesa 
do Consumidor, dispõe que são 
direitos básicos do consumidor a 
informação adequada e clara sobre 
os serviços a serem prestados, 
com especificação correta de 
quantidade, características, 
composição, qualidade, tributos 
incidentes e preço, bem como 
sobre os riscos que apresentem 
(inciso III, do artigo 6º do CDC). 
“Portanto, o consumidor deve 

ter a informação completa 
e clara sobre os serviços e 

possíveis restrições, com o acesso as crianças, pois ele 
está em uma condição de desigualdade no mercado, 
conhecida como vulnerabilidade informacional. 
Resumindo, essa corrente sustenta que se o 
estabelecimento informar claramente e previamente 
o consumidor que não é permitido o acesso de criança, 
não existe nenhuma ilegalidade nesta conduta; nem 
mesmo a discriminação, considerando que não está se 
restringindo o acesso a raça, nacionalidade, origem 
ou etnia”, explicou Dra. Juliana.

A SEGUNDA CORRENTE
Entende-se que o movimento Child Free esquece de um 

segmento da sociedade (as crianças) e, consequentemente, 
pode abrir precedentes para excluir outros grupos, como 
deficientes, idosos, obesos etc. “É fundamental frisar 
que, antigamente, o Direito Privado tinha autonomia 
absoluta. Mas, os valores mudaram e hoje, prevalece 
a socialidade e o compromisso entre as pessoas. Tal 
direito está previsto no artigo 3º da Constituição 
Federal, onde determina que todos devem ser 
respeitados, promovendo o bem comum, coletivo, sem 
preconceito a nada ou ninguém. Considerando isso, o 
movimento Child Free é uma prática discriminatória”, 
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apontou Dra. Juliana. 
Neste sentido, o Código de Defesa do Consumidor, 

já citado acima, no artigo 39, diz que a prática 
abusiva é vedada, não podendo o estabelecimento 
recusar a prestação de serviços diretamente a quem 
se compromete a adquiri-los mediante pronto 
pagamento. “Caso uma criança seja impedida de 
acessar um estabelecimento e o consumidor se 
sinta discriminado, poderá acionar os seus direitos 
fundamentais, tendo em vista ser essa conduta 
ilegal e inconstitucional”, orientou a advogada, 
que continuou. “O ato de constranger ou submeter 
uma criança a situação vexatória, desrespeita o 
Estatuto da Criança e do Adolescente e, a violação 
à dignidade da pessoa humana, fere a Constituição 
Federal. Para essa corrente, em suma, o Child 
Free é, na verdade, uma questão de intolerância. 
As pessoas que não querem ser incomodadas por 
barulho causado por crianças, devem ficar em suas 
residências, pois lá é um local inviolável”. 

Desta forma, Dra. Juliana conclui que, apesar de 
existirem duas correntes, a discussão sobre o tema 
é fundamental. “Porém, o mais importante é a 
tolerância e o bom senso, prevista na Lei Maior 
Brasileira que dispõe, para se viver em sociedade é 
necessário existir o respeito”, encerrou a advogada. 
■

ESTÁ NA LEI
No Brasil, existe respaldo
jurídico pela Constituição
Federal, para proteção da criança e do 
adolescente, nos artigos 1º, II (cidadania) e III 
(dignidade da pessoa humana), 3º IV (promover 
o bem de todos, sem preconceitos de origem, 
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 
de discriminação), 5º XLI (a lei punirá qualquer 
discriminação atentatória dos direitos e 
liberdades fundamentais) e 227 (é dever da 
família, da sociedade e do Estado assegurar 
à criança, adolescente e jovem, com absoluta 
prioridade, o direito à vida, saúde, alimentação, 
educação, lazer, profissionalização, cultura, 
dignidade, respeito, liberdade e convivência 
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo 
de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão). 
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ESPECIAL

Presidente da ACE Diadema assume cadeira 
na FACESP
A presidente da Associação Comercial e Empresarial de Diadema, Vera Lucia Rocha, foi nomeada vice-presidente 
da FACESP na RA2

Por Isis Moretti

Chegou a vez da nossa presidente, Vera 
Lucia Rocha, ser a representante da Região 
Administrativa 2 (RA2) da FACESP – Federação 
das Associações Comerciais do Estado de São 

Paulo. No dia 25 de fevereiro, foram homologados os vice-
presidentes regionais, bem como eleito o presidente Alfredo 
Cotait Neto para o biênio 2019/2021. A reunião de posse de 
todos os representantes (sendo os vice-presidentes das 20 
Regionais Administrativas da entidade) foi realizada no 
dia 25 de março, em cerimônia na sede da FACESP. 

E Vera Lucia tem grandes responsabilidades pela frente... 
Conhecida entre os empresários pelo jeito dinâmico 
e criativo (que faz os projetos acontecerem), ela traz 
consigo as expectativas geradas pelos presidentes das 
ACE’s que compõe a RA2, sendo a ACISA, ACISBEC, ACISCS, 
ACE Diadema, ACIAM, ACIARP, ACIARGS. “Estou ocupando 
a cadeira que antes era do meu colega Evenson Robles 
Dotto – da ACISA; além de me sentir imensamente 
honrada pela confiança nesta transição, isso me traz 
importantes desafios. Trabalharei para defender os 
interesses das associações que representarei e de 
todos os empresários de nossa região. Tenho certeza 
de que todos nós cresceremos com a abertura de novos 
caminhos e engajamentos em ações estaduais”, declarou 
Vera Lucia, que afirmou já ter uma lista de novas ações 
para  realizar. “A missão não será fácil, mas estou muito 
otimista com o sucesso desta empreitada. Serão mais 
oportunidades a serem abertas para os empresários do 
Grande ABCD”, completou.  

PRESIDÊNCIA
Presidente: ALFREDO COTAIT NETO
Superintendente Geral: Natanael Miranda dos Anjos

DIRETORIA 
Diretor Vice-Presidente Tesoureiro: Marco Aurélio Bertaiolli
Diretor Vice-Presidente Secretário: Roberto Mateus Ordine
Diretor Vice-Presidente: João Bico de Souza
Diretor Vice-Presidente: Abdo Antônio Hadade
Diretor Vice-Presidente: Jorge Aversa Junior
Diretor Vice-Presidente: Ary de Oliveira Russo
Diretor Vice-Presidente: Farid Murad

VICE-PRESIDÊNCIA REGIONAL
Vice-Presidente da RA01: Giacinto Cosimo Cataldo
Vice-Presidente da RA02: VERA LUCIA ALVES DA ROCHA
Vice-Presidente da RA03: William Cotrim Paneque
Vice-Presidente da RA04: Moacyr Correa Felix Junior
Vice-Presidente da RA05: Eliseu Braga Chagas 
Vice-Presidente da RA06: José Antônio Saud Júnior
Vice-Presidente da RA07: Adriana Maria G. Faidiga Flosi
Vice-Presidente da RA08: Elton Vilela de Moura Monteiro
Vice-Presidente da RA09: José Alberto Cépil
Vice-Presidente da RA10: Ernesto Mello Bonilha
Vice-Presidente da RA11: Francisco Carlos Júlio Pinghera
Vice-Presidente da RA12: Patrícia Aparecida Rossi
Vice-Presidente da RA13: Maurício Pazian
Vice-Presidente da RA14: Antônio Carlos Parise
Vice-Presidente da RA15 Marília: Adriano Luiz Martins
Vice-Presidente da RA16: José Eduardo Rodrigues de Carvalho
Vice-Presidente da RA17: Ricardo Anderson Ribeiro
Vice-Presidente da RA18: José Janone Júnior
Vice-Presidente da RA19: João Carlos Cheade
Vice-Presidente da RA20: Felipe Daniel Fernandes Garcia
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NOVIDADE

A inquietação é o primeiro passo para 
empreendedores que buscam fazer 
sucesso... Eles enxergam uma dificuldade; 
não se conformam com ela; e, portanto, 

criam soluções para os problemas das pessoas. Mas, 
o melhor de tudo isso, é quando essas soluções são 
capazes de transformar negócios e aumentar as vendas 
(rentabilidade) das empresas.

E o empreendedor Alexandre Calmon teve uma sacada 
de mestre quando criou o DisputeClick – uma startup 
de tecnologia. Em 2012, quando era vice-presidente da 
ACID – Associação Comercial e Empresarial de Divinópolis 
–, o comércio local vivia uma queda de mais de 10%.  
Incomodado com a situação dos comerciantes, Calmon 
realizou uma pesquisa com mais de 70 empresas para 
saber de que forma poderia ajudá-las no momento de 
crise. Foi então, que depois de muito estudo, desenvolveu o 
DisputeClick que utiliza a gamificação para alavancar o varejo.

E COMO O DISPUTECLICK FUNCIONA?
.

As empresas interessadas em potencializar suas 
vendas e fidelizar clientes criam campanhas na 
plataforma do DisputeClick. Elas disponibilizam 
produtos com 99% de desconto (pois o objetivo é 
chamar a atenção do consumidor). Os usuários que 
se interessarem pelo item, irão disputá-lo com data e 
horário programados. Existem dois planos: gratuito (o 
usuário tem direito a uma disputa por dia, com cinco 

clicks) e pago (a partir de R$ 5,00, com direito a cinco 
disputas por dia e sete clicks por disputa). 

Mas o melhor da história é que, mesmo quem não 
vencer a disputa, ganha um cupom de desconto especial 
para, ainda assim, adquirir o produto com o benefício. 

Já a empresa que cria a campanha no DisputeClick 
tem quatro benefícios: publicidade, conversão de 
vendas por meio de cupons, sistema de fidelização 
(cash bônus) e, ainda, engajamento com a marca 
(uma vez que o usuário permanece por uma média 
de 20 minutos visualizando marca/produto durante 
o tempo da disputa). “O investimento tem retorno 
garantido. O potencial só dependerá do tipo de 
produto anunciado. Temos exemplos de campanhas 
que geraram mais de 30% de retorno em conversão 
de vendas”, exemplificou Calmon. Os associados da 
ACE Diadema que aderirem ao DisputeClick terão 50% 
de desconto na mensalidade.

O DisputeClick foi premiado em 2016 pela FIESP – 
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo–, 
pela Programa Acelera Startup (ficou entre os 12 
melhores negócios do País, entre 4.500 concorrentes). 
No mesmo ano, foi acelerado pelo Programa Inovativa 
Brasil. Em 2018, conquistou o segundo lugar na Corrida 
de Unicórnios – patrocinado pela O Boticário. Em 2018 
e 2019, foi indicado ao Prêmio ABCOmm (Associação 
Brasileira de Comércio Eletrônico), na categoria Melhor 
Ferramenta de Marketing Digital. ■

GAMIFICAÇÃO E MARKETING: a solução para 
os negócios
Como usar a gamificação a favor do varejo e tornar a venda de um produto divertida e estimulante? O 
empreendedor Alexandre Calmon tem a receita

Por Isis Moretti 

O criador do DisputeClick,  
Alexandre Calmon
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TECNOLOGIA

Com o objetivo de se aproximar do ecossistema 
das startups, aportar mais inovação nos 
negócios e gerar mais valor aos associados, 
o Sicredi lançou em 2018 o Programa Inovar 

Juntos em parceria com a Innoscience – consultoria 
especializada em gestão da inovação. Após um longo 
processo de desenvolvimento, estudos e análises, em 
fevereiro deste ano, cinco startups foram aprovadas e 
anunciadas como novos parceiros da instituição.

A iniciativa recebeu a inscrição de 211 empresas que 
tinham de desenvolver soluções para alguns desafios 
propostos pelo Sicredi, entre eles: otimizar a triagem de 
currículos; conectar associados pessoa jurídica e pessoa 
física (market place); gestão de gastos de viagens e 
reembolsos; segurança; coleta de dados para perfil de 
investidor; digitalização de documentos; gestão de 
benefícios; capacitação com gamificação; e processos 
internos de controles. 

Para a etapa do Pitch Day, seguiram 19 startups, tendo 
avançado 12 empresas para o processo de imersão 
junto à instituição financeira cooperativista, em uma 
experimentação das soluções pelo período de 90 dias. 
Para a etapa seguinte, avançaram nove startups que 
executaram suas soluções e realizaram encontros com 

o Sicredi para monitorar a evolução do projeto e fazer 
análise de resultados. 

Por fim, cinco startusps foram selecionadas para seguir 
como fornecedoras do Sicredi, tendo a oportunidade 
de implementar tais soluções. Além delas, outras 
startups tiveram extensões nos seus pilotos para 
realizar diferente provas de conceito antes de decidir 
sobre escalar as soluções. “O programa é uma das 
iniciativas que integram o processo de transformação 
digital do Sicredi, para levá-lo cada vez mais perto 
às necessidades do associado, melhorando sua 
experiência e contribuindo com o fortalecimento do 
cooperativismo de crédito”, explicou César Bochi, diretor 
executivo de Administração do Centro Administrativo 
Sicredi.

STARTUPS CONECTADAS AO SICREDI 
A PARTIR DO INOVAR JUNTOS:

COSMOBOTS: plataforma de criação e gestão 
de chatbots que facilita o atendimento com uma 
solução própria de inteligência artificial. Com ela, 
é possível interagir com os clientes a partir de um 
fluxo de conversa pré-estabelecido.

SICREDI: Programa Inovar Juntos
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HALLO: rede social privada para empresas 
que desejam melhorar a comunicação interna 
e engajamento com o público. O aplicativo une 
ferramentas como publicações, divulgação de 
promoções, busca de usuários por especialidade, 
chat e eventos.

LUDOS PRO: plataforma gamificada que utiliza 
técnicas e mecânicas de jogos para engajar, ensinar 
e aumentar a produtividade por meio de desafios 
lúdicos e interativos.

MEERKAT: pesquisa e desenvolvimento de 
soluções inteligentes em visão computacional e 
análise de imagem para automação de processos, 
com tecnologias como reconhecimento facial, 
detecção de logo e face liveness. A startup, que 
participou do programa com dois pilotos, também 
fará parte da etapa de extensão para realizar novas 
provas conceituais.

PAYTRACK: solução de controle de despesas 
de viagens e faturas, por meio de processos 
automatizados em compliance, com a controladoria 
e a gestão fiscal.

O Sicredi realizará uma nova edição do Programa 
Inovar Juntos em 2019. Essa é uma das iniciativas 
estratégicas de inovação da instituição que fazem 
parte desta jornada de transformação digital. ■

INOVAR JUNTOS
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uma vIda Para eternIzar

DIA 18/04
Local: ACISBEC 

São Bernardo do Campo

DIA 23/05
Local: ACISA 
Santo André

DIA 19/06
Local: ACISCS 

São Caetano do Sul

DIA 18/07
Local: ACIAM 

Mauá

DIA 22/08
Local: ACIARP 
Ribeirão Pires  

DIA 19/09
Local: ACIARGS 

 Rio Grande da Serra

DIA 24/10
Local: ACE Diadema 

Diadema

DIA 21/11
Local: ACISBEC

São Bernardo do Campo

AGENDA DAS SETE CIDADES

Sabe aquele momento especial que você gostaria 
que fosse eternizado? Este é o trabalho do 
estúdio DoisOum – Foto e Filme. E são diversos os 
tipos de projetos realizados, sendo um dos mais 

emocionantes aqueles que registram o sentimento. De 
acordo com a fotógrafa e diretora da empresa, Priscila 
Ferreira, o serviço começa na gestação, passando pelo 
parto e, ainda, acompanhando os momentos de felicidade 
no decorrer dos anos. 

Neste mercado há oito anos, a profissional afirma que a 
carreira é um constante aprendizado e que proporciona 
grandes experiências. “Buscamos em nossos registros, 
capturar o intangível, o subjetivo. Aquilo que só o 
coração percebe e sente”, enfatiza Priscila. “Nossa maior 
alegria é prestigiar o nascimento de uma família desde 
o primeiro instante. A fotografia me liberta para o 
mundo, me faz feliz registrar o amor entre as pessoas”. 
Entre os ensaios realizados estão: parto, newborn, 

acompanhamento trimestral do bebê, 
batizado, smash the cake, aniversário, 
debutante. 

Devido ao talento de toda a equipe do 
estúdio DoisOum, a empresa foi descoberta 
por diversas agências de São Paulo e, com 
isso, é contratada para realizar trabalhos 
diversos que, inclusive, envolve várias 
celebridades do mundo artístico. “Também 
desenvolvemos fotos para comunicação 
corporativa, campanhas publicitárias, 
produção editorial etc”, explicou Priscila, 
que mora e trabalha em Diadema e é mãe 
de duas lindas meninas.■

Reuniões da RA2 - Região Administrativa 2 (FACESP)
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SAÚDE

REMÉDIOS: a prescrição correta
Prescrever e usar remédios corretamente minimizam os efeitos colaterais e trazem resultados mais 
eficazes ao paciente. Para tanto, os profissionais da saúde de Diadema se reúnem para discutir 
sobre a utilização de medicamentos

Segundo a OMS – Organização Mundial da Saúde –, 
a cada dois remédios prescritos ou utilizados pela 
população do país, um é feito de forma errada. 
Com base nessa realidade, a Prefeitura Municipal 

de Diadema iniciou em março, um programa de capacitação 
para médicos, farmacêuticos e enfermeiros da rede 
municipal. De acordo com o Secretário Adjunto de Saúde 
de Diadema e Diretor Geral da Atenção Especializada 
em Saúde, Dr. Flavius Augusto Olivetti Albieri, este é um 
momento de discutir as práticas de trabalho baseadas em 
evidências clínicas, com ferramentas para um trabalho mais 
eficaz, de abordagens múltiplas e olhares complementares 
na assistência e no cuidado do paciente.

Para tanto, a Secretaria de Saúde de Diadema em 
parceria com a UNIFESP – Universidade Federal de São 
Paulo, realizará encontros mensais (sexta-feira de manhã) 
no Quarteirão da Saúde. Com o tema “Tratamento 
farmacológico informado por evidências”, o programa 
se estenderá até novembro deste ano, e diversas 
enfermidades serão abordadas, tais como: hipertensão, 
depressão, diabetes, osteoporose, asma e DPOC – doença 
pulmonar obstrutiva grave –, refluxo, infecção de trato 
urinário em gestantes e ICC – insuficiência cardíaca crônica.

Para agregar a experiência e trazer informações técnicas 
e atualizadas, a Prefeitura de Diadema convidou para 
o programa, a farmacêutica e professora da UNIFESP,  
Dra. Daniela Melo. Ela coordena um grupo de pesquisa 
que realizou estudos para determinar a qualidade dos 
guias de prática clínica (documento que norteia todas as 
ações de cuidado de uma determinada doença ou agravo). 
No estudo, foram encontrados 26 guias no Brasil, desses, 
apenas seis possuíam qualidade satisfatória.

Para a responsável pela Assistência Farmacêutica de 
Diadema, Karina Santos Rocha, este é um importante 
movimento para usar de forma racional o medicamento e 
cuidar melhor dos usuários da rede. “Quando se prescreve 
e usa corretamente a medicação, há um resultado 
mais eficiente, com menor efeito colateral. Ainda há 
a cultura de medicalização ou automedicação para 
todo sintoma e doença. Aqui, estamos nos propondo 
a fazer um movimento contra a maré. Primeiro com 
os profissionais e depois com a população”, ressaltou 
Karina. Em Diadema, a Relação Municipal de Medicamentos 
Essenciais (REMUME) conta com aproximadamente 400 
medicamentos de uso ambulatorial e hospitalar, que 
atendem as doenças com mais prevalência na cidade. ■
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Reunião com os parceiros do Shopping Praça da Moça: 
Walmar Sinelli e Daniel Lima, junto com Vera Lucia Rocha 

e Alexandre Calmon

Equipe do Boa Vista: Ricardo Torneiro, Vera Bressiani, 
Vera Lucia Rocha e Danilo Araújo, para tratar das 

demandas das setes cidades

Rodada de Negócios organizada pela Global Facilitie Nova reunião de parceria entre a ACE Diadema e a Wings 
Produções & Eventos... Vem boas ações por aí

Reunião do mês de março, do Núcleo de Mulheres 
Empreendedoras da ACE Diadema

Reunião de parceria entre a ACE Diadema, CVC - Shopping 
Praça da Moça e a M2M Digital

ACONTECEU   NA ACE

O Presidente do Sicredi, Jaime Basso, e Vera Lucia Rocha, 
no evento de entrega de retorno de resultados da 

cooperativa

Reunião entre os presidentes das ACE’s das sete cidades Reunião entre ACE Diadema, ACCredito e Uniforja Visita à ACE Diadema do Deputado Estadual, 
Thiago Auricchio

Novo associado da ACE Diadema: o Mercadão do Óculos, 
localizado no Shopping Diadema

Tiãozinho Lima e Vera Lucia Rocha, vem novidades dos 
Sertanejos para Diadema

Foto: Ricardo Carvalho
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O Superintendente Geral da FACESP,  
Natanael Miranda dos Anjos, e Vera Lucia Rocha

A coach analista de perfil comportamental, Cida Rodrigues, 
e o hipnólogo terapeuta e palestrante, Eurico Franca  

com Vera Lucia Rocha

Reunião com Antônio Lopez e Roberto Lopreto (Secretaria 
de Transporte de Diadema), Moacyr Miglioransa 

 e Marcos Farias (Shopping Diadema)

Visita do Superintendente da FACESP, José Olival

Equipe Sicredi - Unidade de DiademaVisita de Roberto J. lima (RJ Lima), Guilherme Simão dos 
Santos e Hélio Cândido da Silva (Sindbel do Grande ABC)

Reunião do Shopping de Serviços: Ronaldo Buscarino, Vera 
Lucia Rocha, Wanessa Gomes e José Maria Couto Júnior

Visita da Diamed Saúde Ocupacional à ACE Diadema

ACONTECEU   NA ACE

Vera Lucia Rocha e Elda Xavier Martínez, do Núcleo de 
Mulher Empreendedoras de São Caetano

Reunião do Núcleo de Contadores da ACE Diadema com 
os assessores da JUCESP e representantes da Secretaria 

de Desenvolvimento Econômico de Diadema 

Reunião com a equipe da FEIMAM - organização  
da Feira Mega Gestante e Bebê

Reunião com o Clube Chácara Três Irmãos: Alexandre 
Calmon, Marcos Vinícius Ribeiro e Vera Lucia Rocha
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NÚCLEO DE CONTADORES

Você está por dentro do EFD-Reinf?
Recentemente oficializada como uma das obrigações acessórias do SPED, a EFD-Reinf não é tão conhecida e 
provoca dúvidas

A Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras 
Informações Fiscais (EFD-Reinf) é mais um módulo 
do SPED (Sistema Público de Escrituração Digital), 
ou seja, retenções na fonte:

• IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP, incidentes sobre os 
pagamentos efetuados a pessoas físicas e jurídicas;
• Contribuições previdenciárias (INSS) das empresas 
que se sujeitam à CPRB (Lei 12.546/2011); 
• Comercialização da produção substituída pelas 
agroindústrias e demais produtores rurais (Pessoa 
Jurídica); 
• Serviços tomados/prestados mediante cessão de 
mão de obra ou empreitada; 
• Recursos recebidos ou repassados para associação 
desportiva que mantenha equipe de futebol 
profissional; 
• Receitas de espetáculos desportivos (federações e 
confederações);

OBRIGATORIEDADE: todas as pessoas jurídicas, inclusive 
as imunes e isentas, que prestam e contratam serviços 
realizados mediante cessão de mão de obra e que forem 
responsáveis pela retenção do impostos (IR, CSLL, 
COFINS, PIS/PASEP e INSS), estão sujeitas à entrega da 
Reinf seguindo as datas estipuladas pelo governo, que 
se inicia na competência Abril de 2019 com entrega 
em Maio de 2019.
.

DCTF VIA WEB: todas as retenções dos tributos federais 
da pessoa jurídica serão objetos da nova obrigação e, 
após a transmissão dos arquivos da Reinf a Receita 
unificará as informações e gerará os impostos, com a 
implementação de um novo sistema de pagamentos de 
tributos federais chamado DCTF Web.

CONCLUSÃO: com a implantação da Reinf o fisco passa 
a realizar o cruzamento mais rápido entre as notas 
fiscais emitidas e os impostos retidos entre o prestador 
e o tomador. Vem para obrigar o contribuinte a declarar 
todas as suas retenções de impostos. As empresas 
deverão redobrar a atenção em relação ao recebimento 
das notas fiscais que contenham impostos a serem retidos 
e pagos. Além disso, devem possuir o controle sobre as 
informações a serem prestadas e as notas de serviço 
que foram emitidas para ela, pois corre o risco de ser 
automaticamente autuado, já que a guia de pagamento 
do tributo será emitida pela DCTF WEB.

Portanto, a atenção deverá ser em todos os setores 
envolvidos, desde compras, financeiro e fiscal. Usando 
como exemplo, aquelas notas “perdidas” ou “esquecidas 
na gaveta”, elas deverão ser enviadas como arquivo 
de retificação, já que o sistema do Fisco rejeitará os 
eventos informados com data de emissão diferente do 
mês corrente e, com isso, os impostos a serem recolhidos 
referente a estas notas deverão ser calculados e pagos 
com multas e juros..
.

PRAZOS DE ENTREGA E MULTAS
.

A DCTF tem periodicidade mensal e deve ser entregue até o 
dia 15 do mês subsequente. A exceção é para a DCTF do 13º 
salário, que deve ser entregue até o dia 20 de dezembro.
Assim como os demais compromissos fiscais, a não entrega 
da DCTF resulta em multas para as empresas. O valor 
corresponde a 2% ao mês-calendário ou fração, e incide 
sobre as contribuições informadas na DCTF Web, limitado 
a 20%, mais juros de mora (0,33%) e Selic.
Em caso de omissões ou incorreções de informações, as 
empresas declarantes também serão punidas. A multa é 
de R$ 20,00 para cada grupo de dez informações incorretas 
ou omitidas, sendo a multa mínima de R$ 200,00. 
Tanto a não entrega quanto omissões ou incorreções serão 
levadas em consideração a multa mínima para definição 
do valor. Além das multas, a falta de transmissão da DCTF 
Web impede a empresa de emitir a Certidão Negativa de 
Débito – documento importante para uma boa imagem da 
organização no mercado.
Vale ressaltar que as empresas deverão se organizar 
na questão da entrega dos documentos fiscais ao 
seu departamento contábil, entregando todos os 
documentos em tempo hábil para a entrega dessa nova 
obrigação acessória. ■ 
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PALAVRA DO ASSOCIADO

Os prazeres do Varandão

Q uem nunca ouviu falar da CHURRASCARIA 
VARANDÃO? Um dos melhores restaurantes 
do Grande ABCD que, apesar de estar 

localizado em São Bernardo do Campo, tem uma forte 
ligação com Diadema.  Inaugurada em  20 de agosto 
de 1982, a churrascaria tem 37 anos de tradição, 
servindo deliciosas refeições, com muita qualidade.

Segundo o proprietário do estabelecimento, 
António Delazari, o churrasco é um dos pratos 
prediletos do brasileiro, sendo uma das principais 
motivações para a abertura do negócio. Ele ainda 
afirma que atuar com alimentação é um desafio 
diário, e que exige dedicação e envolvimento 
em servir pessoas. “Mas, ao mesmo tempo, 
é uma área gostosa de se trabalhar e, por 
isso, estamos há tantos anos neste tipo de 
mercado”, disse ele. Atualmente, a Churrascaria 
Varandão tem 45 funcionários.

Sobre a importância de ser um associado da 
ACE Diadema, Delazari foi enfático. “É bastante 
interessante, pois é uma associação ativa, 
organizada e bem controlada. Ela agrega 
valores e só vem a somar com os empresários 
da nossa região. É importante estarmos sempre 
juntos e nos fortalecer”.

CURIOSIDADE
Se a Churrascaria Varandão é bem recomendada? 
Sim... Muito! Em 2015, o restaurante foi escolhido pela 
comitiva de 35 pessoas do Príncipe e Secretário Geral 
do Ministério do Patrimônio e Cultura de Omã (país 
do Oriente Médio), Fatek Bin Fahar Bin Timor Al Said. 
O objetivo da visita ao Brasil foi estreitar as relações 
de cordialidade e diplomacia entre as nações. 

POR QUE VARANDÃO?
O Varandão é mais antigo ao que se pensa e, Delazari 
não é o primeiro proprietário do restaurante. 
Quando comprou o estabelecimento – na época 
com porte bem menor ao que conhecemos hoje –, 
era pizzaria / petiscaria em uma casa ao estilo de 
uma varanda. O nome já existia e, como já tinha um 
certo reconhecimento, o novo proprietário preferiu 
não mexer no que já estava dando certo e, apenas, 
acrescentou a palavra Churrascaria, alterando e 
aumentando, assim, o modelo de negócio. ■
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TURISMO

Quer conhecer um lugar com praias paradisíacas, 
dunas, lagoa e, ainda, que tenha um patrimônio 
histórico preservado? Então, você precisa ir para 
Florianópolis, capital de Santa Catarina. Com
mais de 100 praias, o destino recebe milhares de 
turistas durante todo o ano. 

Apelidada de “Floripa”, a cidade tem diversos pontos 
turísticos de fama nacional, a exemplo da Lagoa da 
Conceição (cartão postal do município e ótimo lugar 
para a prática de wind e kitesurf, vela, caiaque e 
stand-up paddle); a Praia de Joaquina (o santuário 
dos surfistas e onde acontecem os circuitos nacionais 
e internacionais de surf) e a Praia Mole (também 
muito procurada pelos surfistas).
Outras praias que precisam ser visitadas são: 
Ribeirão da Ilha (uma das primeiras comunidades de 
Florianópolis), a Praia do Campeche (conhecida pelas 
areias brancas e de onde é possível avistar a Ilha do 
Campeche). Há também a Lagoa do Peri que, embora 
não seja uma praia, é uma das atrações locais. 
E quem nunca ouviu falar das praias de Canasvieiras, 
Ingleses, Jurerê Internacional e Daniela? Essas praias 
ficam ao Sul da ilha e são procuradas por famílias 
que buscam as áreas quentes e tranquilas. 

GASTRONOMIA
Por ser uma cidade litorânea e a maior produtora de 
ostras do País, os pratos que levam frutos do mar são o 
carro chefe dos restaurantes da região. Mas, Florianópolis 
conta restaurantes de várias especialidades, que agrada 
a todos os tipos de paladares e bolsos.

Em outubro é realizada o FENAOSTRA – Festa Nacional da 
Ostra e da Cultura Açoriana. O evento mistura gastronomia 
e cultura, tem degustação de moluscos e apresentações 
de grupos folclóricos locais.

DICAS
Além das praias, Florianópolis tem passeios de 
escunas, as vilas açorianas, a Ilha do Campeche 
– a única ilha do País tombada como Patrimônio 
Arqueológico e Paisagístico Nacional. O acesso à ilha 
é feito por barco, com horário de entrada e saída. 
Há o mirante Morro da Cruz, de onde se aprecia as 
baías Norte, Oeste e a Ponto Hercílio Luz. A vista do 
pôr-do-sol é de tirar o fôlego. Tem também o mirante 
Morro da Lagoa, com o cenário das praias da Lagoa, 
Galheta e Mole, além da Lagoa da Conceição.  
No Centro Histórico é possível conhecer os antigos 
casarios com diferentes tipos de arquitetura. 
Próximos de lá, ficam a Praça XV de Novembro, Casa 
da Alfândega e o Mercado Municipal. A Ponte Hercílio 
Luz foi tombada pelo Patrimônio Histórico e Artístico 
e é a maior ponte pênsil do Brasil.

CURIOSIDADE
- Os primeiros habitantes da região foram os índios 
tupis-guaranis, eles praticavam a agricultura, pesca e 
coleta de moluscos.
- O apelido Ilha da Magia se deu as lendas de que a ilha 
era habitada por bruxas que assustavam os pecadores, 
roubavam seus barcos e mexiam em suas tarrafas. ■

FLORIANÓPOLIS: a Ilha da Magia
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NOVOS ASSOCIADOS 
Seja uma associado ACE Diadema, fale com um de nossos consultores!

 ABRASCOND - ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE SÍNDICOS  

TEL.: (11) 4308-8169

::
.

ACT - ADMINISTRAÇÃO E 
GERENCIAMENTO  
TEL.: (11) 2668.2866

::
.

EUROBRAS INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE CONDUTORES  

TEL.: (11) 4072-2926

::
.

INSTITUTO FRANCA DE 
DESENVOLVIMENTO 
TEL.: (11) 97310-2446

JEAN PIAGET DIADEMA ESCOLA DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL 
TEL.:  (11) 2758-6854

::
.

RENTALMAK LOGÍSTICA, COMERCIO 
E LOCACÃO 

TEL.: (11) 2922-6464

::
.

LOJA DA JO 
TEL.:  (11) 98538-9948

::
.

MAX FACHADAS 
TEL.: (11) 4043-2680
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PORTO SEGURO
A viagem de 6 dias inclui passagem 
aérea voando LATAM, transporte 
aeroporto/hotel/aeroporto, 4 diárias 
de hospedagem com café da manhã 
no Hotel Casablanca, 3 estrelas.

Por apenas R$ 840 

ou 12x iguais de 70 reais 
Destino com saídas diárias.
Preço válido para saída 23/junho.

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 5/10/2019 US$ 1,00 = R$ 4,05. Os produtos deverão 
ser calculados com câmbio do dia da compra. Valor base: Orlando US$ 814; Punta Cana US$ 983.

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

PORTO DE 
GALINHAS
A viagem de 5 dias inclui passagem 
aérea voando GOL, transporte 
aeroporto/hotel/aeroporto e 4 diárias 
de hospedagem com café da manhã 
na Pousada Lusitana, 3 estrelas.

Por apenas R$ 1.128 

ou 12x iguais de 94 reais 
Destino com saídas diárias.
Preço válido para saída 23/junho.

PRATAGY 
BEACH 
A viagem de 5 dias inclui passagem 
aérea voando AVIANCA, transporte 
aeroporto/hotel/aeroporto e 4 diárias 
de hospedagem com sistema Tudo 
Incluído no Pratagy Beach Resort.

Por apenas R$ 2.868 

ou 12x iguais de 239 reais 
Destino com saídas diárias.
Preço válido para saída 23/junho.

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 Riu Naiboa 
Resort.

Por apenas R$ 3.984 

ou 12x iguais de 332 reais 
Destino com saídas diárias.
Preço válido para saída 13/agosto

FORTALEZA    
A viagem  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$ 996 

ou 12x iguais de 83 reais 
Destino com saídas diárias.
Preço válido para saída 23/junho.

ORLANDO
A viagem de 5 dias inclui 
passagem aérea voando GOL, 
transporte aeroporto/hotel/
aeroporto e 4 diárias de 
hospedagem no Hotel Maingate 
Lake Site Resort, 3 estrelas.

Por apenas R$ 3.300 

ou 12x iguais de 275 reais 
Destino com saídas diárias.
Preço válido para saída 23/junho.

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

Por apenas R$ 816 

ou 12x iguais de 68 reais 
Destino com saídas diárias.
Preço válido para saída 23/junho.

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

FÉRIAS CVC 
Ofertas quentes 
para você viajar
TUDO EM ATÉ 12X IGUAIS
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