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Homenageados da 36ª edição do Dia da
Empresa Limeirense
ACIL/ARQUIVO

O Dia da Empresa Limeirense chega à sua 36ª edição, homenageando os destaques do ano
no comércio, indústria, prestação de serviços, personalidade,
empresa socialmente responsável, instituição, mulher e jovem empreendedores. Este ano
o evento que celebra o empreendedorismo limeirense acontecerá no Nosso Clube no dia 19
de agosto.
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Dia do Comerciante celebra excelência
do setor em Limeira
Limeira tem crescido muito
nos últimos anos, e está se tornando um grande polo comercial. São infinitas opções com
preços competitivos, além do
excelente atendimento proporcionado pelos comerciantes,
vários deles com anos de experiência em oferecer ao consumidor o que há de melhor. O
Dia do Comerciante é dedicado a todos eles.

ACIL/VANESSA ROSANELLI
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Mulheres, limeirenses e vencedoras
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EDITORIAL

VITRINE

Todo empreendedor que
se preza já dedicou boa parte de seu tempo em aprimorar sua liderança. Mesmo aqueles que parecem ter
nascido com o dom de conduzir multidões, em algum
momento surgiu a hora de
uma parada, para refletir sobre seu comportamento, o
de sua equipe, e de que maneiras essa relação poderia
trazer motivação superior e
melhores resultados.
Nesse período de acentuada crise, naturalmente,
começamos a questionar di
versos valores que nortearam nossa atuação ao longo de muito tempo. Onde
estaria o problema? Tería-

mos mudado o foco? As novas gerações teriam aversão a
tudo que se mostrou positivo
até hoje? Qual a solução para
esse (teórico) impasse?
Algumas das recentes palestras apresentadas aqui na
ACIL têm demonstrado a
verdadeira fúria com que estão ocorrendo mudanças no
dia a dia dos negócios atualmente. Ouvimos que, em
poucos anos, boa parte das
empresas que nos atendem
hoje terá deixado de existir.
E, no papel de empreendedores, pensamos no pesado
fardo de evitar fazer parte
desse grupo. E, em meio a
tantas incertezas, como agir
com convicção?

José França Almirall
1º vice-presidente da ACIL

Repensar seu negócio,
buscar novas oportunidades,
manter a motivação de cada
um dos membros da equipe,
todos esses valores nunca
estiveram tão atuais, e tão
necessários. Por conta disso, a ACIL tem procurado
trazer informação e atualização, através de diversos
cursos e palestras que ocorrem com frequência na entidade. Sabemos que a informação está disponível de
muitas formas atualmente,
sobretudo através da internet. Porém, a troca de ideias
que acontece nesses eventos presenciais ainda é um
poderoso apoio para quem
busca reinventar seus projetos diariamente. Participe
de um deles, e descubra que
muitas das soluções de seus
problemas podem já estar
ao seu alcance.
Uma excelente semana a
todos.

VAI COMPRAR?
Acompanhe semanalmente a carga tributária embutida nos
produtos consumidos pelos brasileiros. Os valores de referência
são baseados na média das cargas dos produtos nacionais.

Cocada (36,54%)
Valor médio: R$ 12,00
Imposto: R$ 4,38

VOCÊ SABE PARA ONDE VAI TODO O
DINHEIRO DOS TRIBUTOS?
4,5%
26%

UNIÃO
ESTADO
MUNICÍPIO
69,5%

PENSE NISSO!

Fonte: Ministério da Fazenda – Receita Federal

Uso do farol baixo durante o dia passa
a ser obrigatório em rodovias

DIVULGAÇÃO

O uso do farol baixo aceso durante o dia em rodovias é obrigatório desde
sexta-feira, 8 de julho. Quem for flagrado com as luzes apagadas será multado em R$ 85,13 e terá quatro pontos na carteira de habilitação.
A lei que estabelece a medida foi sancionada no dia 24 de maio, tendo
como objetivo aumentar a segurança nas estradas, reduzindo o número de
acidentes frontais. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o uso de
faróis durante o dia permite que o veículo seja visualizado a uma distância
de 3 quilômetros por quem trafega em sentido contrário. O farol baixo não
pode ser substituído por farol de milha, farol de neblina ou farolete.
A Polícia Rodoviária Federal vai começar a multar os motoristas que não
estiverem com os faróis acesos durante o dia nas rodovias a partir do dia 8.
Desde que a lei foi sancionada, os policiais vêm conversando com os motoristas sobre a importância de usar os faróis ligados.
Atualmente, uma resolução de 1998 do Conselho Nacional de Trânsito
(Contran) apenas recomenda o uso do farol baixo nas rodovias durante o
dia. O uso do farol baixo durante o dia já é exigido para ônibus, ao circularem em vias próprias, e motocicletas. Também é obrigatório para todos os
veículos durante a noite e em túneis, independentemente do horário.
Fonte: Agência Brasil
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Qualidade e variedade são especialidades
do Lojão 1,99
Ao observar o mercado da cidade, Carlos Alberto Aparecido Paulin percebeu que existia
apenas uma loja voltada para o
segmento de variedades na cidade (também conhecidas como
“1,99”). Assim, após analisar os
espaços disponíveis e o público
de cada local, o empreendedor
resolveu abrir o seu próprio negócio, e em 1998 surgiu o Lojão 1,99.
O comércio é especializado
em diversos produtos plásticos
e utensílios domésticos, além de
calçados, brinquedos, ferramentas, relógios, material escolar,
material para festas, papelaria,
entre outros, e disponibiliza para
o consumidor as melhores marcas de cada categoria como Havaianas, Plasnew, Santana, Faber
Castell, entre outras.
O Lojão 1,99 atende a todo
tipo de público, do infantil ao
adulto, a maioria localizada em
bairros. “Nosso compromisso é
com o menor preço possível, focando em compras bem feitas pa-

ACIL/LEONARDO BARDINI

A família Lojão 1,99 convida a todos para conhecer seu espaço,
e conferir as novidades em produtos disponíveis

ra repassar aos clientes. Também
temos um bom atendimento e
grande quantidade e variedade de
produtos”, conta o proprietário.
Ele acrescenta que possui planos
para a expansão de seu empreendimento. “Quero implantar uma
moderna loja de ferragens em geral, agregando ainda mais produtos para a sua linha”, diz Paulin.
O Lojão 1,99 convida a todos

para conhecer seu espaço, e conferir as novidades em produtos
disponíveis. O comércio encontra-se na Rua Capitão Joaquim
Manoel Pereira, 121, no Jardim
São Francisco. O horário de atendimento é de segunda a sábado,
das 8h às 18h. Para mais informações é só entrar em contato pelo
telefone (19) 3442-9701 ou pelo
e-mail lojaocarlos@gmail.com.

AINDA lança selo comemorativo
de 20 anos
DIVULGAÇÃO

A AINDA – Associação Integrada dos Deficientes e Amigos lançou esta semana o seu
selo comemorativo de 20 anos.
No mês de setembro, a entidade irá completar 20 anos de
existência, sempre focada em
promover a inclusão das pessoas com deficiências físicas.
O selo foi desenvolvido pela profissional Bia Bittencourt, da empresa Sunsilk Transfer, de Limeira, e será usado em todas as ações
e correspondências da AINDA.
A entidade foi fundada oficialmente em 7 de setembro de 1996
por um grupo de pessoas preocupadas em lutar pelos direitos
das pessoas com deficiências físicas. Há sete anos, a entidade
atende em sede própria, localizada na Rua Boulevard La Loi,

90, bairro Centreville, fruto de
uma parceria com o Lions Centro e Norte.
A AINDA oferece atendimento de profissionais das áreas de assistência social, psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia
e terapia ocupacional. Os pacientes também fazem atividades laborais: artesanato, pintura
em tecido e tela, esporte e teatro, e contam com café da manhã, almoço e lanche da tarde.
A entidade oferece ainda serviços como a alfabetização solidária e informática.
Para desenvolver suas atividades, a AINDA conta com parcerias de pessoas, empresas, colaboradores mensais, voluntários e
corpo técnico, que ajudam a garantir a sua missão, que é promover a melhoria da qualidade
de vida dos deficientes físicos.
Quem precisar de atendimento
na entidade pode agendar pelo
telefone 3443-2144. Mais informações sobre a AINDA e os trabalhos desenvolvidos em prol da
comunidade, podem ser encontradas no site www.ainda.org.br.

Midas Bijouterias oferece as melhores joias brutas para Limeira e região
A Midas Bijouterias foi fundada em fevereiro de 2015, e surgiu

da necessidade dos sócios de fazer
uma expansão. Estes trabalhavam
ACIL/LEONARDO BARDINI

Na Midas Bujouterias o consumidor encontra atendimento
personalizado e mercadorias diferenciadas

com a comercialização de peças
prontas e para atender mais clientes, iniciaram também a venda de
brutos na primeira em sua primeira loja, chamada Toque Fino. No
início eram apenas dois sócios em
busca de um sonho, mas hoje são
uma equipe que almeja o sucesso.
A empresa hoje trabalha com
o mercado de atacadistas de bijouterias brutas, ou seja, que não
possuem galvanoplastia. “A Midas sempre teve como filosofia
ser referência em atendimento e
priorizar a total satisfação de nossos clientes. Prezamos pela excelência e qualidade de nossos produtos. Estamos sempre à frente

nas tendências e lançamentos do
mundo das joias”, contam Josiane
Candido Pinho e Edmur de Barros Pinho, que são sócio proprietários da Midas.
O empreendimento também é
destaque pelo seu atendimento
personalizado, suas peças diferenciadas, sua qualidade indiscutível, além da enorme variedade
de joias brutas disponíveis para
seus clientes. Hoje eles contam
com um quadro de seis funcionários, que se dividem em vendas,
marketing e departamento administrativo. “Nosso objetivo é estreitar os laços com cada cliente
para juntos alcançarmos o suces-

so nas vendas”, acrescentam os
sócios proprietários.
A Midas Bijouterias convida
a todos para conhecerem a grande variedade de bijouterias brutas,
peças diferenciadas em alta fusão,
cristais, zircônias, dentre outros
produtos oferecidos pela empresa. Ela está localizada na Av. Mal.
Arthur da Costas e Silva, 1310
(loja 16), no Jardim Glória. Seu
horário de funcionamento é de segunda à sexta-feira das 8h às 18h,
e aos sábados das 9h às 13h. Para
mais informações existe o número (19) 3453-2399, o Whattsapp
(19) 99840-2399 e o e-mail contato@midasbijouterias.com.br.
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SCPC da ACIL traz soluções inteligentes para assessorar negociações
Acerta Essencial e Acerta Completo são os novos produtos oferecidos para os associados
O mercado de crédito vem
mudando a cada dia e para
acompanhar essa evolução o
SCPC criou soluções inteligentes para assessorar as negociações dos associados da
ACIL. “Hoje, para analisar e

liberar um crédito, não basta
obter como resposta somente o ‘nada consta’ ou ‘consta registro’, já que tornou-se
necessário obter muito mais
informações sobre o cliente
que solicita o crédito”, conACIL/RAFAELA SILVA

A equipe do SCPC da ACIL está à disposição para assessorar o associado
caso haja dúvidas sobre os serviços oferecidos

ta a coordenadora do SCPC
da ACIL, Adriana Marrafon,
que ainda explica quais produtos realizam uma análise
mais completa do consumidor, “temos o SCORE que
avalia o risco de negociar
com o CPF consultado em
questão, e também temos a
informação da probabilidade
de renda mensal do consumidor consultado, que assessora o empresário na adequação
das parcelas de uma venda sem risco”. Além disso,
o sistema ainda informa se a
venda é “Recomendada” ou
“Não Recomendada”, fazendo com que o associado tenha
mais segurança na liberação
de crédito.
Todas essas informações
para facilitar e auxiliar o sócio da ACIL na tomada de

decisão são disponibilizadas
nas novas ferramentas do sistema do SCPC. O Acerta Essencial e Acerta Completo.
O Acerta Essencial informa dados cadastrais, títulos
protestados, registros de débito, informações bancárias,
consultas anteriores, SCORE
e renda mensal presumida. Já
as informações como indicação de valor de parcela e sugestão de venda (Recomendada / Não Recomendada),
podem ou não ser adicionadas a consulta, fica a critério
do empresário.
O Acerta Completo, como o
próprio nome já diz, é um produto completo. Informa dados
cadastrais, títulos protestados,
registros de débito, informações bancárias, consultas anteriores, SCORE, e toda a parte

de soluções inteligentes dentro
de uma só consulta. “Como indicação de valor de parcela e
sugestão de venda ‘Recomendada ou Não Recomendada’”,
completa Adriana.
Para conhecer todos os produtos e ferramentas oferecidas
pelo SCPC para auxiliar na análise do consumidor e liberação
de crédito, o associado da ACIL
pode acessar o site da entidade
www.acillimeira.com.br e clicar no link de acesso ao SCPC.
Dessa forma é possível conferir
todas as novidades e ter acesso
a várias informações que com
certeza vão ajudar o sócio da
ACIL no dia a dia de sua empresa. Também é possível entrar
em contato para tirar dúvidas
sobre os produtos ou acesso ao
sistema pelos telefones 34044949 e 3404-4929.

Elas são limeirenses e o destaque do momento
Por muitos anos as mulheres
foram tratadas como o sexo frágil, que viviam à mercê de seus
companheiros. Mas os tempos
estão mudando e elas finalmente
estão conquistando o espaço que
realmente merecem, mostrando que são capazes tanto quanto qualquer outra pessoa, unindo
suas forças através de grupos de
empoderamento feminino.
Estas mulheres estão obtendo visibilidade no ramo de sua
escolha. Em Limeira, existem
várias personalidades que são
destaque e trazem orgulho para a cidade. Atualmente é possível enaltecer dois novos nomes
que ganharam evidência recentemente: Ana Beatriz, a Miss
Limeira, que ficou entre seis
mais bem colocadas do Miss
São Paulo, e a atleta Tatiele de
Carvalho, que alcançou o índice olímpico e irá representar o
Brasil nas Olimpíadas 2016.
Ana Beatriz
Ana Beatriz Bilatto de Camargo participou pela primeira vez de um concurso aos 15
anos, para ser capa da antiga revista Evidence. Até então, ela
nunca havia imaginado iniciar
a carreira como modelo e miss.

FOTO: NELSON SHIRAGA

Ana Beatriz é Miss Limeira e ficou
entre seis mais bem colocadas no
Miss São Paulo 2016

“A partir deste momento passei
a ter aula de etiquetas e de tudo
o que se possa imaginar. Eu não
sabia andar de salto e como me
portar. Este foi o começo de tudo”, conta a modelo.
Entre os 15 e 16 anos, ela começou a atuar como modelo
através de uma agência, para diversos lojistas limeirenses. Aos
17 anos sua mãe a inscreveu para participar do Miss Limeira, e
o grande título foi conquistado.
“Eu só não imaginava que após
ganhar o Miss Limeira, viria o
Miss São Paulo. Na minha cabeça eu havia terminado ali, e estava feliz”, explica a Ana Beatriz.
Participar do Miss São Paulo aos 18 anos, segundo ela, foi

o momento em que mais a fez
se sentir feliz. “Estar em cima
daquele palco foi o momento
em que eu mais me senti plena, independente do resultado. Foi uma experiência muito boa, que irei levar pelo resto
de minha vida”, acrescenta ela.
Futuramente, após passar sua
coroa, Ana pretende ir para outros países e iniciar sua carreira como modelo internacional,
mas só depois de finalizar sua
graduação em Administração.
Tatiele Carvalho
Tatiele Roberta de Carvalho,
no início de sua carreira como
atleta, era jogadora de futebol
em Poços de Calda. Ainda jovem conheceu o atletismo, onde
atuou de forma amadora até os
18 anos. “Foi quando conheci o
Agnaldo e comecei a competir
profissionalmente, e até hoje estou na área. No início eu pesava
15 quilos a mais do necessário,
mas hoje consigo manter o peso no ideal. Ele é bem regrado
e exigente, mas está dando tudo
certo”, conta a atleta, que tem
como treinador seu esposo Agnaldo Alexandre.
Dentre várias competições
que a corredora já participou, a

FOTO: DIVULGAÇÃO

Tatiele Carvalho, conquistou o índice olímpico para
participar das Olimpíadas Rio 2016

dos jogos Pan-Americanos de
Toronto, do ano passado, foi a
que mais marcou sua vida até
agora. “Eu não ganhei medalha, mas foi uma competição
que sempre sonhei participar.
Ano passado consegui competir
os 5.000 e 10.000 metros. Nesta última consegui fazer a minha
melhor marca do ano”, explica
Tatiele. Ela também é tricampeã Sul-Americana, tetracampeã
brasileira, tetracampeã do Troféu Brasil, já participou de dois
campeonatos mundiais de cross
countring, entre outros.
Em junho a atleta fez mais
uma conquista: o índice olímpico nos 10.000 metros com o
tempo de 32:09.14, e está classificada para as Olimpíadas Rio

2016. “Quero muito bater o recorde sul-americano. Não sei se
o clima (no Rio) estará bom para
isso, mas agora tenho 30 dias para treinar, me dedicar, só pensar
em treinar e tentar bater o recorde”, completa Tatiela.
A corredora também diz que,
do mesmo jeito que acreditou
que poderia ser uma atleta, todas
as mulheres que tem o mesmo
ideal também devem acreditar.
“Acreditem e lutem. Terão que
abdicar de várias coisas, mas o
esporte lhes oferece muitas coisas boas. E tudo isso eu alcancei
com muito esforço. Não sou diferente de ninguém, apenas trabalhei, acreditei e dei valor às
pessoas que estão ao meu redor”, finaliza a atleta.
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Dia da Empresa Limeirense faz homenagem aos destaques do ano
Todos os anos a ACIL promove o Dia da Empresa Limeirense, um jantar que chega
à sua 36ª edição, homenageando os destaques do ano no
comércio, indústria, prestação
de serviços, personalidade, em
presa socialmente responsável, instituição, mulher e jovem empreendedores.
O Dia da Empresa Limeirense acontece desde 1981, e desde então a ACIL nunca parou de
realizar as homenagens. Com
o sucesso obtido através dos
anos, o número de participantes
só aumentou, tendo participado
nas últimas edições, mais de setecentas pessoas.
Para escolha dos homena-

geados, foi disponibilizado um
formulário online para que a
população pudesse escolher as
empresas e empresários que
mais se destacaram em seus
respectivos ramos em Limeira. Dessa forma, uma comissão organizadora se reuniu para
a apuração dos votos. Os membros do grupo foram compostos
por diretores, conselheiros, funcionários e, principalmente, integrantes dos diversos segmentos da sociedade.
A comissão seguiu a risca o
regulamento interno da ACIL
para eleger os destaques do
ano. O estatuto possui várias
regras, sendo a principal para receber a homenagem, ser

Comércio

te da ACIL, José Mario Bozza
Gazzetta. “Esta é uma festa que
já se tornou parte do calendário
de Limeira e nosso objetivo é
fazer com que a cada ano, esse
evento seja ainda mais glamoroso e inesquecível para os condecorados e toda a classe em-

Atlas Assessoria Contábil
Garcia, Terraplenagem e Pavimentação
Grupo Mercúrio

Maxion Wheels Limeira
Microgeo - Adubação Biológica
Peccinin - The Nice Group

Empresa Socialmente Responsável
CP Kelco Brasil S/A

Instituição

ACIL/ARQUIVO

Homenageados na 35ª edição do Dia da Empresa Limeirense, em 2015

Prestação de Serviço

Casa & Quadros
I9 Jóias
Restaurante Jangada

Indústria

uma empresa associada à entidade, estar operando interruptamente na praça de Limeira
há mais de três anos, não ter
recebido o prêmio no período
de 5 anos, além de ter participação em favor da comunidade,
tradição, serviços relevantes,
exemplos a serem seguidos, entre outras características.
“Homenageamos aqueles que
mais se despontaram durante
o ano, as empresas e empresários que conseguiram se superar
perante os desafios, que inovaram, buscaram a melhoria contínua de seus negócios, atuando
com competência e muita determinação para que alcançassem
o sucesso”, ressalta o presiden-

presarial da cidade”, completa.
A 36ª edição do Dia da Empresa Limeirense acontecerá no
Nosso Clube no dia 19 de agosto. Reservas de mesas e compra
de convites já podem ser feitas
pelo telefone 3404-4924, falar
com Ana Lídia.

Jovem Empreendedor

Débora Bahe e David Bahe

Mulher Empreendedora
Claudia Vieira

Personalidade

Emiliano Bernardo

Apae de Limeira
Diocese de Limeira

Banco do Povo traz mais benefícios para o empreendedor limeirense
O Banco do Povo é um programa criado pelo Município e
pelo Estado, o qual foi gerado
um fundo em que é depositada
uma verba por ambos. E este é
criado para fazer a liberação de
empréstimos para seus “clientes”. É função do município
também disponibilizar toda a
infraestrutura, tanto física quanto estrutural de pessoas.
Como conta o gerente do
Banco do Povo Paulista, Oscar Spagnol, a finalidade do
programa é gerar emprego e
renda para a população da cidade. “As pessoas que podem
usufruir deste programa são
pequenos e micro empreendedores. Qualquer segmento

pode utilizar o Banco do Povo, como agricultores da área
rural, esteticistas, joalheiros
etc.”, conta ele. O empréstimo
deve ser utilizado apenas para
o desenvolvimento de seu negócio, e não para uso pessoal,
como quitação de contas ou
outros empréstimos.
O que torna atrativos os empréstimos feitos pelo Banco do
Povo para o empreendedor em
desenvolvimento, é seu baixo
índice de juros. “Os juros praticados em nossa instituição é de
0,35% ao mês. Isso representa,
em um ano, 4,2% de juros. É
um valor menor do que o aplicado em uma poupança”, explica o gerente. Se, por exem-

plo, um empreendedor fizer um
empréstimo de R$1.000,00, e
pagar a sua dívida em 12 vezes,
no final ele terá pagado o valor
de R$1.022,88, ou seja, apenas
um pouco mais de R$22 de juros em um ano.
Os requisitos para conseguir
este empréstimos são simples:
desenvolver atividade produtiva (formal ou informal) no município contemplado pelo Banco do Povo Paulista, ser pessoa
física, residir ou ter negócio no
município há mais de 2 anos,
ter faturamento bruto de até
R$360 mil por ano e não possuir restrições cadastrais.
Com o empréstimo podem
ser financiadas aberturas e regu-

larizações de empresas, compra
de mercadorias e matérias-primas, compra e conserto de máquinas e equipamentos, compra
e conserto de automóveis e motocicletas, compra de animais e
insumos agrícolas, entre outros.
E as condições do empréstimo
são até 36 meses para pagar, carência de até 90 dias e é claro,
os juros de 0,35% ao mês.
PDE
O Banco do Povo Paulista,
assim como a ACIL, Sebrae Limeira, Sicomércio, e outras instituições, faz parte do Programa
de Desenvolvimento Empresarial (PDE). O projeto que foi
lançado pela Prefeitura Mu-

nicipal com apoio das entidades, tem por objetivo fomentar
o empreendedorismo e mostrar
os caminhos do crescimento para as empresas limeirenses.
A iniciativa surgiu a partir
de encontros entre a Secretaria
de Desenvolvimento, Turismo
e Inovação, junto a entidades
representativas dos empresários e trabalhadores limeirenses, como a Associação. Nesses encontros, foram apontadas
e identificadas as necessidades
de concentrar esforços, para o
desenvolvimento de ações voltadas para a área do empreendedorismo, tornando-as mais
eficientes para o desenvolvimento do setor e da cidade.
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O síndico e suas responsabilidades

No último final de semana uma
parte da mídia nacional divulgou
matérias relacionadas a denúncias
efetuadas por condomínios ao redor do país, decorrentes de problemas com a administração de condomínios, e práticas financeiras
irregulares pelos síndicos.
Este assunto traz à atenção a
responsabilidade civil e criminal
do síndico nas atribuições de gestor. O Código Civil Brasileiro, especificamente no artigo 1348 dispõe sobre tais responsabilidades,
e quais os cuidados a serem tomados pelo síndico para não incorrer
em erros que possam prejudicar o
condomínio ou ele próprio.
Responsabilidade civil: A
responsabilidade civil do síndico
ocorre quando as atribuições do
cargo não são cumpridas adequadamente, ocasionando prejuízos
aos condôminos ou a terceiros.
Responsabilidade criminal:
A responsabilidade criminal do
síndico acontece quando este não
cumpre suas atribuições, levando-o não apenas a uma omissão,

mas a uma prática que pode ser entendida como criminosa ou contravenção. Esse tipo de responsabilidade envolve geralmente os crimes
contra a honra, a apropriação indébita de fundos do condomínio, e a
apropriação indébita de verbas previdenciárias dos funcionários.
Para evitar tais problemas, são
importantes algumas práticas por
parte do síndico, sendo que nesta
oportunidade nos limitamos e mencionar apenas algumas delas:
Prestação de contas: É um dos
principais deveres do síndico a correta prestação de contas anual para
a assembleia, e também eventual,
quando esta o exigir. Para tanto, todas as despesas devem estar comprovadas e documentadas. Caso se
constate diferença de valor entre a
arrecadação e as despesas comprovadas, o síndico pode ser acionado civil e criminalmente, por não
cumprir sua obrigação legal e por
se apropriar de fundos do condomínio. A não-prestação de contas é um
dos grandes responsáveis pela destituição de síndicos. Assim, é reco-

mendável: ter arquivo claro e organizado com todos os comprovantes
de pagamento; sempre exigir notas fiscais, RPA (recibo de autônomo), comprovantes de pagamentos
de funcionários e seus benefícios,
guardar as contas pagas; trabalhar
sempre em cooperação com o conselho fiscal, para verificar mensalmente a contabilidade condominial,
evitando desgastes futuros.
Inadimplência - Ausência de
cobrança: O síndico deve zelar
pela boa administração do condomínio, aqui incluída a recuperação
dos créditos do condomínio, acionando os inadimplentes direta e judicialmente. A negligência nesses
procedimentos, devidamente comprovada, pode gerar a obrigação de
reparar o dano.
Inadimplência - Danos morais:
Alegação de danos morais por exposição dos nomes dos condôminos inadimplentes. Se a cobrança
for feita de forma objetiva e discreta, que leve a informação aos interessados sobre o valor do débito,
não haverá dano moral ou cons-

trangimento por parte dos condôminos pendentes. A divulgação
dos inadimplentes é um “exercício regular de direito”, porque o artigo 1348 do Código Civil impõe
ao síndico o dever de prestar contas aos condôminos. Entretanto, o
melhor é divulgar apenas o número
das unidades inadimplentes, o valor
devido e o mês respectivo no balancete mensalmente enviado aos
condôminos. Não convém veicular
as unidades inadimplentes no quadro de avisos ou cartazes na portaria, mas apenas nos balancetes.
Obras - Aprovação em assembleias: O síndico pode ser responsabilizado civilmente por obras realizadas sem a devida autorização da
assembleia. Se as obras são voluptuárias, ou seja, para fins estéticos
ou de recreação, dependem do voto de dois terços dos condôminos.
Ex: implantação de churrasqueira,
reforma do hall de entrada. Se as
obras são úteis, ou seja, aumentam

ou facilitam os serviços do condomínio, dependem de voto da
maioria dos condôminos. Exs.:
reforma da guarita, implantação
de piso antiderrapante. O Código
Civil determina que obras urgentes (chamadas pelo CC de “necessárias”, art. 1341) podem ser
feitas sem autorização de assembleia. Se a obra urgente envolver
grande despesa, a assembleia deve ser imediatamente convocada
e comunicada.
Como destacamos acima, estas são apenas algumas das ocorrências e boas práticas recomendáveis, uma vez que temos
inúmeras outras de igual importância ao síndico.
É essencial ainda destacar que
se constitui dever de todo condômino a sua participação ativa
nas assembleias, posto que esta
se constitui na sua efetiva oportunidade de acompanhar a gestão praticada!

Dr. Noedy de Castro Mello
Coordenador de Assuntos Jurídicos
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Comerciantes exemplificam a qualidade e variedade do setor em Limeira
Limeira tem crescido muitos nos últimos anos, e está se
tornando um grande polo comercial. A cidade já conta com
três shoppings, uma área de
comércio exclusivo para joias,
brutos e folheados, indústrias,
e corredores comerciais com
uma grande variedade de lojas
como confecções, calçados,
óticas, atacadistas, supermercados, restaurantes etc. E muitos deles são empreendedores
de longa data com anos de experiência em oferecer ao consumidor o que há de melhor, e
o Dia do Comerciante, comemorado em 16 de julho, é dedicado a eles.
Existem empresários que
atuam no setor há mais de 40
anos, como é o caso do Eduardo Hervatin, proprietário da loja Eduardo Calçados, que fica
dentro do Mercado Municipal,
em Limeira. “Quando era criança meu pai possuía um açougue
no Mercado Modelo. Trabalhei
com ele até os 18 anos, quando
meu pai comprou outro açougue, o qual eu cuidei por mais

dois ou três anos. Após me casar, mudei de ramo e passei a
ser comerciante em loja de confecções”, conta ele.
Hervatin atuou no ramo de
confecções até por volta de
1974, quando ele passou a trabalhar como vendedor viajante,
por mais um ano. Quando estava com 26 anos, resolveu abrir
sua loja de calçados no Mercado
Municipal, onde está até hoje.
“Já faz 42 anos que estou com
meu comércio. Quando montei
minha loja de calçados, fiz uma
pesquisa de mercado. Eu era jovem, mas comecei a ver o que
funcionava na área comercial”,
acrescenta o empreendedor. Ele
também conta que ao longo dos
anos conseguiu formar uma
cartela de clientes fieis, até mesmo de outras cidades da região,
que sempre vão até a loja para
conferir as novidades.
Para ele, o que mais aprendeu em todos estes anos como
comerciante é a forma de lidar
com as pessoas. “Cada cliente é
completamente diferente. Você
acaba aprendendo o que se pode

dizer para cada um deles. Com
o tempo aprendemos como cada um gosta de ser tratado”, explica Hervatin. E para aqueles
que querem adentrar ao mundo
do comércio, o lojista diz que é
preciso duas coisas: empreendedorismo e persistência. “Hoje é muito mais difícil começar
um negócio do que antigamente. Apesar de toda a ajuda disponível, como o Sebrae, o empreendedor têm que ser fiel aquilo
o que está fazendo. Apesar dos
estudos, é preciso ter o dom e a
persistência”, finaliza ele.
Outro comerciante que pode compartilhar um pouco de
sua história é o gerente comercial da Rosada Tintas, José Nivaldo Rosada, que também é irmão do proprietário e conta que
a loja surgiu em agosto de 1968,
e só tem avançado durante todos estes anos. “Até hoje meu
irmão é o proprietário. Porém,
quem cuidava dela era nosso
outro irmão, o Antônio Rosada.
Ela era pequena, na Rua Senador Vergueiro, e eu comecei a
ajudá-lo na loja em 1970, com
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Equipe Rosada Tintas

12 anos de idade”, diz o gerente
da empresa familiar.
Os anos se passaram e em
1977, Nivaldo Rosada começou
uma faculdade de Engenharia, a
qual terminou em 1981. Nesta
época ele precisou sair da loja
para estagiar. “Meu irmão veio
conversar comigo, pois minha
mãe percebeu que eu estava
meio infeliz. Apesar de gostar
de engenharia, eu sempre trabalhei no comércio e era o que eu
gostava. Então ele fez a propos-

ta para eu trabalhar novamente na loja, em seu prédio novo,
mas como gerente”, acrescenta
Rosada. Assim, a loja foi inaugurada em julho de 1983, com
espaço próprio.
Em todo esse tempo de experiência como comerciante, o gerente da Rosada Tintas conta que
o que mais adquiriu de valioso
foi a honestidade. “Não que isto
seja exclusivo de alguém, honestidade é obrigação de todo mundo”, completa Rosada.
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