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Reforma trabalhista
Flexibilidade na negociação é maior avanço

Associados do SINCAF partici-
param da série de apresentações 
em Limeira sobre a reforma traba-
lhista. O Centro das Indústrias do 
Estado de São Paulo (CIESP) foi 
sede de parte dos eventos, trans-
mitidos online de São Paulo. 

Diretor do CIESP e do SIN-
CAF, Jairo Ribeiro Filho avalia 
que a reforma, que vigorará a 
partir desse mês, trará um novo 
alento para setor produtivo do 
país. “Somos regidos hoje por 
uma legislação da década de 
1940, que está desatualizada e 
trava a relação entre emprega-
do e empregador”, afirmou. 

Presente nos workshops 
do CIESP, a assessora téc-
nica do SINCAF, Mary Dalva 
Leme Fiorentini, aponta que 
a reforma trabalhista terá um 
período de transição para que 
as regras sejam entendidas. 
Ao mesmo tempo, elogia a 
possibilidade de acordo entre 
empresários e trabalhadores 

“Nossa expectativa é que a 
reforma traga a flexibilidade ne-
cessária para que as partes de-

se priorizada, sem a perda de 
direitos.

Mary avalia que, “por parte 
do legislador houve a aplica-
ção prática da real vivência do 
trabalhador e do empregador 
nas relações cotidianas. Bus-
cou-se a aplicação da liberda-
de entre as partes com base 
na realidade. A reforma trará 

cidam o que é melhor para todos, 
sempre preservando os direitos 
adquiridos dos trabalhadores”.

a valorização dos méritos sem 
retirar direitos, com seguran-
ça jurídica”. 

Para Mary, “os especia-
listas que participaram neste 
workshop fizeram a explana-
ção com muita competência 
sobre o panorama de antes e 
depois, comparando as alte-
rações, além de responderem 

Assessora aponta período de transição

Lala: edifícios e 
paraquedas

Diário de obra
é obrigatório

Presidente do SINCAF, Mário 
Sérgio Lala relata sua trajetória e 
uma paixão por alturas: dos para-
quedas aos edifícios. Pág. 2

Engenheiro e diretor do SINCAF, 
José Luiz Gazotti avalia obrigatorie-
dade do diário de obra. Documento 
gera garantias ao profissional. Pág. 3

Para Ribeiro, os efeitos po-
sitivos virão com um novo im-
pulso à economia, que deve 
ampliar o emprego formal e 
diminuir o desemprego. O em-
presário aponta que a reforma e a 
Lei da Terceirização dialogam para 
que esse avanço seja obtido.

A possibilidade de um 
acordo entre patrões e em-
pregados prevalecer diante da 
legislação é, segundo Ribeiro, 
o principal avanço da reforma. 
“Muitos itens devem ser trata-
dos pelas partes envolvidas, 
que conhecem mais a fundo o 
cenário”, afirmou.

aos questionamentos. Em 
módulos, as apresentações 
trouxeram luz às insegu-
ranças”.

Segundo ela, a partir de 
novembro de 2017, “precisa-
mos estar capacitados para a 
aplicação da nova lei e valori-
zação das negociações cole-
tivas em respeito às partes”.
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Lala: da construção aos 
esportes radicais

Orientação ao associado

Ele construiu muitos edifícios e gosta de altura, inclusive 
nos momentos de lazer. Assim pode ser resumida a vida 
do presidente do SINCAF, o empresário e engenheiro civil 
Mário Sérgio Lala. 

O gosto pelo trabalho ele herdou do pai, marceneiro que 
buscava se reinventar. “Meu pai projetou e construiu uma 
das primeiras máquinas que faziam alambrado”, conta o 
presidente do SINCAF, que na adolescência mesclava o tra-
balho com o ensino médio na escola “Castello Branco” e o 
curso técnico em Contabilidade no Colégio Bandeirantes.

O desper tar para a Engenharia Civil incluía o desafio 
de passar nos vestibulares, num período de concorrência acirrada. “Não entrei na primeira tentativa e fui fazer cursi-
nho pré-vestibular à noite em Piracicaba, enquanto trabalhava de dia no Banco Real”, recorda.

A carreira bancária terminou quando do ingresso na Escola de Engenharia de Piracicaba. Por volta do sétimo dos 
10 semestres do curso, foi aprovado num concurso para vaga de estagiário na Cesp, na construção da hidrelétrica 
de Ilha Solteira (SP). Outro estágio ocorreria na Empresa de Desenvolvimento de Limeira (Emdel).

Engenheiro formado, o emprego viria com Antônio Custódio de Oliveira Neto, um dos pioneiros das construtoras de 
Limeira. A parceria inclui os momentos difíceis da economia; certa vez, Custódio indicou Lala para uma obra na Bahia. 
“Foram dois anos acompanhando a construção de uma usina de açúcar e álcool”, recorda o presidente do SINCAF.

Tecnocol
A parceria voltaria na metade da década de 1980, quando surgiu a Tecnocol. Custódio e Lala aproveitaram o boom 

dos edifícios de apar tamento a preço de custo.
Desse período veio também a paixão pela atuação em favor da classe. Custódio foi um dos articuladores da Associação 

das Empresas de Construção de Limeira, a Assemco. Em seguida, viria o SINCAF. Lala sempre o acompanhava.
Mário Sérgio Lala já perdeu a conta do número de diretorias do SINCAF que integrou. “No sindicato, temos ami-

zades, mas somos profissionais quando falamos em nome dos segmentos que atendemos. Aí está a importância de 
um sindicato: nada é feito de forma individual”, avalia o presidente. 

A negociação salarial representa um dos principais momentos. “São lideranças falando em nome de um grupo de empre-
sas e de um grupo de trabalhadores. O respeito é mútuo, num clima que independe da situação econômica do país”, afirma.

Hoje ele convida os associados a também par ticipar das iniciativas do SINCAF.
Esportes 
Mas há o Lala apaixonado por espor tes radicais. Motociclista de enduro, dizem os colegas que próximo da Fazen-

da Itapema há uma trilha que leva seu sobrenome, de traçado difícil. 
O presidente prefere não se aprofundar no tema. Porém, a adrenalina é um dos seus “combustíveis”. Além do motociclismo 

de enduro, soma mais de 390 saltos de paraquedas. Voos de asa delta constam das experiências de Mário Sérgio Lala.

www.facebook.com/sincaflimeira

A prestação de serviços aos associados é uma das marcas do 
SINCAF. Em outubro, o diretor da FLEX, Rogério Manoel da Silva, 
se reuniu com as assessoras do sindicato, Mary Dalva Fiorentini 
e Giovana Franceschi 
Botion, além do asses-
sor jurídico da empresa, 
Marcelo Laferté Ragazzo. 
O atendimento pode ser 
agendado pelo telefone 
3451.3665.
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Plano Diretor: SINCAF se reúne com prefeito

Associados do SINCAF 
na área da Construção estão 
obrigados ao preenchimento 
do Livro de Ordem, ou Diário 
de Obra. A medida vigora des-
de o primeiro semestre, quan-
do a prática foi regulamentada 
no Estado pelo CREA paulista.

Os nomes dados ao ma-
terial são muitos - Diário de 
Obra, Livro de Obra, Livro de 
Ordem ou Livro de Ocorrên-
cias Diárias. Porém, o obje-
tivo é único: ser a memória 
escrita de todas as atividades 
relacionadas ao trabalho.

Comprovar autorias de traba-
lhos, garantir ordens técnicas e 
avaliar motivos de eventuais fa-
lhas técnicas, gastos imprevis-

tos e acidentes de trabalho são 
alguns dos pontos que podem 
ser elucidados com o preenchi-
mento correto do instrumento.

Diretor do SINCAF, o en-
genheiro civil José Luiz Ga-
zotti afirma que a medida 
pode ser encarada também 

Gazotti elogia Diário de Obra obrigatório

facebook.com/sincaflimeira

como uma garantia aos pro-
fissionais  e construtoras, 
no relacionamento com os 
contratantes. Hoje, já na 
emissão da ART na internet, 
um modelo do livro fica dis-
ponível, lembra Gazotti.

A ausência do diário nas 
obras constitui infração à Lei 
Federal 5.194 – emprésti-
mo de nome a serviços sem 
real par ticipação. Também 
vai contra o código de éti-
ca profissional da área. Se 
confirmadas as infrações, 
as penalidades previstas na 
Lei Federal são de adver tên-
cia e multa. 

Veja no site do SINCAF o 
vídeo com fala de Gazotti.

O presidente do SINCAF, Má-
rio Sérgio Lala, diretores, conse-
lheiros e associados tiveram um 
encontro com o prefeito Mário 
Botion. Itens envolvendo o de-
senvolvimento de Limeira fize-
ram parte da pauta da reunião, 
ocorrida na sede do SINCAF.

Botion estava acompanha-
do do secretário de Urbanis-
mo, Matias Razzo. Durante o 
encontro, em agosto, ques-
tões como o Plano Diretor e a 
mobilidade urbana do municí-
pio foram avaliadas.

A ação fez parte do traba-
lho que o SINCAF está fazen-
do para que ocorram debates 
sobre temas de interesse pú-
blico. Nesse sentido, Lala, diri-
gentes e associados já tiveram 
reuniões com representantes 
de outras entidades públicas, 
como a Câmara Municipal.

“Podemos contribuir com 
sugestões que aprimorem as 
políticas públicas. Por isso, 
sempre que chamado por asso-
ciados ou autoridades, o SINCAF 
estará presente”, disse Lala.
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O crescimento e a solidifica-
ção da representatividade sindi-
cal patronal passam pelo com-
prometimento de sua diretoria, 
equipe interna e associados. 
Essa foi a conclusão do evento 
realizado em São Paulo, no final 
de setembro, com lideranças e 
profissionais desses sindicatos.

O SINCAF esteve presente, 
por meio do presidente Mário 
Sérgio Lala e da gestora Creu-
za Gazotti. A apresentação 
coube a André Luís Saraiva, 
dirigente do Sindicato da In-
dústria de Aparelhos Elétricos 

Eletrônicos do Estado de São 
Paulo (Sinaees) e da FIESP.

 “A excelência no aten-
dimento trouxe resultados 
positivos, e o principal deles 
foi reafirmar a Importância 
da representatividade de um 
sindicato, independente da 
contribuição obrigatória”, diz 
Saraiva. “A postura e estrutu-
ra da instituição mantém sua 
forte representatividade, pois 
as empresas precisam dela”.

Diálogo e parceria entre 
sindicatos patronais e profis-
sionais foram abordados.  

Mário Sérgio Lala reafir-
mou a posição do SINCAF, de 
busca de informações junto 

Excelência no atendimento aos associados

Pelo emprego para pessoa com deficiência

Novo prazo para impostos municipais em atraso

O SINCAF será uma das en-
tidades que buscarão ampliar 
a empregabilidade da pessoa 

Contribuintes inadimplen-
tes com impostos e tributos 
municipais, como o IPTU, terão 
a partir de agora mais facili-
dades para ficar em dia com a 
Prefeitura de Limeira. O Código 
Tributário teve alterações quanto 
ao parcelamentos dos débitos.

“Entre os objetivos com 
as mudanças está o fomento 
a arrecadação e também pro-
mover justiça tributária”, ex-
plica o secretário de Fazenda, 

com deficiência. Assessora do 
SINCAF, Mary Dalva Leme Fio-
rentini se reuniu recentemente 

José Aparecido Vidotti.  O se-
tor de Dívida Ativa, da prefeitu-
ra, funciona de segunda a sexta-fei-
ra, das 9h às 16h, no Edifício Prada, 
Rua Dr. Alberto Ferreira, 179.

 Segundo a prefeitura, o 
contribuinte inadimplente agora 
poderá efetuar o parcelamento 
da sua dívida em até 120 vezes, 
conforme uma tabela progres-
siva que leva em conta valores 
da dívida. Quanto maior for o 
débito, em mais vezes poderá 

com a presidente do Conselho 
Municipal dos Direitos das Pes-
soas com Deficiência de Limei-
ra (CMDPD), Kedima Silva.

 “Vamos oficializar uma 
parceria para que possamos 
conhecer as empresas que pre-
cisam cumprir a Lei de Cotas”, 
diz Mary. 

No país, apenas duas em 
cada cinco vagas definidas pela 
lei estão ocupadas, embora 6% 
dos brasileiros possuam pelo 
menos um tipo de deficiência 

ser feito o parcelamento. Pelas 
regras anteriores, o limite era de 
até 48 parcelas.

O benefício prevê ainda 
um valor mínimo de R$ 50,00 
para cada parcela. Os juros 
mensais aplicados aos parce-
lamentos também foram alte-
rados: dívida paga em até seis 
vezes não terá juros.

O contribuinte que já te-
nha feito parcelamento an-
terior do seu débito, e esteja 

aos associados. “Incrementar 
esse diálogo se mostra cada 
dia mais necessário”, disse.

– física, intelectual, visual ou 
auditiva. 

Kedima, que também é ge-
rente da Associação Integrada 
de Deficientes e Amigos (Ain-
da), declara: “a inclusão é um 
investimento, e não um custo”.

Unidades de ensino profis-
sionalizante deverão disponibi-
lizar qualificação nas áreas ci-
tadas. “Creio que a dificuldade 
esteja aí, pois deficiência todos 
temos, de algum tipo”, avaliou 
Kedima.

inadimplente, pode fazer um 
reparcelamento com critérios 
atuais. A medida evitará que 
o contribuinte inadimplen-
te sofra bloqueios judiciais e 
penhora de seus bens, como 
é previsto na legislação que 
trata do assunto Para buscar 
o reparcelamento, o contri-
buinte terá que pagar custas 
processuais, honorários e ou-
tras despesas previstas com a 
execução judicial.


