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	 Estamos	entrando	no	final	do	primeiro	se-
mestre	de	2011.	O	tempo	passa	rápido	não?
E	 neste	 final	 de	 semestre	 temos	 duas	 datas	
muito	importantes:	o	Dia	das	Mães	e	o	Dia	dos	
Namorados,	 juntas,	 essas	 datas	 tem	potencial	
para	serem	comercialmente	mais	 lucrativas	do	
que	o	Natal,	que	representa	o	ponto	alto	para	o	
comércio	em	todo	o	país.	
	 Essas	 duas	 datas	 trazem	 em	 suas	
comemorações	 algo	 em	 comum:	 o	 amor.	 No	
segundo	domingo	do	mês	de	maio	comemora-
mos	o	Dia	das	Mães,	em	homenagem	àquelas	
que	são	a	expressão	maior	deste	sentimento.	É	
pensando	 nessas	 mulheres	 tão	 especiais	 que	
devemos	preparar	nossas	vitrines,	atrações,	pu-
blicidade.	É	pensando	no	que	essas	milhares	de	
mulheres	que	dedicam	suas	vidas	a	seus	filhos	
e	 famílias	querem,	que	devemos	decidir	 como	
vamos	proporcionar	os	melhores	presentes,	as	
melhores	opções.	
	 Em	seguida,	 temos	 	o	Dia	dos	Namora-
dos.	Aqui,	também	celebra-se	o	amor,	mas	um	
tipo	diferente	deste	mesmo	sentimento:	o	amor	

entusiástico,	muitas	vezes	aliado	à	paixão,	que	
torna	tudo	mais	intenso,	mais	forte	e	urgente.	
	 Para	 esses	 enamorados	 devemos	 tam-
bém	 oferecer	 as	melhores	 opções,	 já	 que	 um	
presente,	nunca	é	apenas	algo	material.	Guar-
da	em	si	o	gesto,	a	preocupação	em	agradar,	a	
vontade	de	se	fazer,	“presente”.
	 Mais	 do	 que	 datas	 comerciais,	 essas	
duas	ocasiões	são	excelentes	oportunidades	de	
aprendizado	para	todos	nós.	Temos	que	apren-
der	a	cuidar	de	nossas	vidas	e	profissões	como	
as	mães	cuidam	de	seus	filhos:	com	atenção	ex-
trema,	carinho	e	esperança.
Temos,	também,	que	aprender	com	os	apaixo-
nados:	 por	 mais	 acostumados	 que	 estejamos	
com	nosso	cotidiano,	não	podemos	perder	o	en-
tusiasmo,	a	vontade	de	surpreender,	a	motiva-
ção	e	a	paixão	por	aquilo	que	fazemos.	
Não	podemos	nos	esquecer	que,	mais	do	que	
vender	 presentes,	 vendemos	 sonhos	 concre-
tizados	em	forma	de	objetos.	

Feliz Dia das Mães e Feliz Dia dos Namorados.

Palavra do 
Presidente
Chegamos a duas datas que tem 
algo em comum: o amor.
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Somente	 nos	motivos	 12,	 13	 e	 14,	 que	 implicam	 in-
clusão	do	nome	do	emitente	no	CCF,	o	banco	é	ob-
rigado	a	comunicar	ao	dono	do	cheque	a	devolução	do	
mesmo. 
	 Existem	algumas	situações	em	que	o	correntis-
ta	pode	impedir	o	pagamento	de	um	cheque	já	emitido.	
São	 elas:	 oposição	 ao	 pagamento	 ou	 sustação,	 que	
pode	ser	determinada	pelo	emitente	ou	pelo	portador	
legitimado,	durante	o	prazo	de	apresentação;	 contra-
ordem	ou	revogação,	que	é	determinada	pelo	emitente	
após	o	término	do	prazo	de	apresentação.
No	 caso	 de	 cheque	 devolvido	 por	 sustação	 cabe	 ao	
banco	 sacado	 informar	 o	 motivo	 alegado	 pelo	 opo-
nente,	sempre	que	solicitado	pelo	favorecido,	nominal-
mente	indicado	no	cheque,	ou,	pelo	portador,	quando	
se	tratar	de	cheque	cujo	valor	dispense	a	indicação	do	
favorecido.
	 O	 banco	 pode	 fornecer	 informações	 sobre	 o	
emitente	 de	 cheques	 devolvidos	 somente	 quando	 a	
devolução	for	feita		pelos	seguintes	motivos:	11	a	14,	
21,	22	e	31.	As	informações	só	podem	ser	fornecidas	
ao	portador	devidamente	qualificado.	Nos	demais	ca-
sos,	o	banco	fica	impedido	de	fornecer	qualquer	infor-
mação.
	 O	 cheque,	 quando	 devolvido	 pelo	motivo	 11,	
pode	ser	sustado	pelo	emitente	e	devolvido	pelo	motivo	
21	na	reapresentação.

Prazos

Os prazos para pagamento de cheques são: pra-
zo de apresentação, que é de 30 dias a contar da 
data de emissão para os cheques emitidos na 
mesma praça do banco sacado e de 60 dias para 
os cheques emitidos em outra praça. O prazo de 
prescrição é de seis meses decorridos a partir do 
término do prazo de apresentação.
Mesmo após o prazo de apresentação, o cheque é 
pago, se houver fundos na conta. Se não houver, o 
cheque é devolvido pelo motivo 11 (primeira apre-
sentação) ou 12 (segunda apresentação), sendo, 
neste caso, o nome incluído no CCF.
Quando o cheque é apresentado após o prazo de 
prescrição é devolvido pelo motivo 44, não poden-
do ser pago pelo banco, mesmo que a conta tenha 
saldo disponível.

Devolução de cheques, prazos 
e dúvidas frequentes
Colaboração: Andrea Sposito Amado

	 O	cheque	é	uma	ordem	de	pagamento	à	vista	
e	 também	um	título	de	crédito	para	o	beneficiário,	ou	
seja,	para	quem	o	recebe,	porque	pode	ser	protestado	
ou	executado	em	juízo.	O	comércio	não	é	obrigado	a	
receber	cheques,	apenas	as	cédulas	e	as	moedas	do	
real	têm	curso	forçado.	Os	comerciantes	que	optam	por	
não	receber	este	tipo	de	pagamento	têm	por	obrigação	
anexar	em	local	visível	o	aviso,	deixando	isso	claro	ao	
consumidor.	 No	 entanto,	 muitos	 comerciantes	 optam	
por	 fazê-lo,	 como	 forma	 de	 facilitar	 a	 venda	 de	mer-
cadorias	e	fidelizar	o	cliente,	mas,	quem	recebe	paga-
mentos	 através	 de	 cheques	 está	 sujeito	 à	 devolução	
dos	mesmos	por	parte	dos	bancos	que	realizam	a	com-
pensação.	
	 Ao	 recusar	o	pagamento	de	cheque	apresen-
tado	para	ser	compensado,	a	instituição	bancária	deve	
registrar,	no	verso	do		documento,	o	código	do	motivo	
da	devolução,	a	data	e	a	assinatura	de		um	funcionário	
autorizado.	Dessa	 forma,	 pode-se	 identificar	 os	moti-
vos	da	devolução	e	quais	providências	serão	adotadas	
por	parte	do	comerciante	lesado.	
Os principais motivos para devolução de cheques são:
• motivo 11	-	cheque	sem	fundos	na	primeira	apresen-
tação;
• motivo 12 -	 cheque	 sem	 fundos	na	 segunda	apre-
sentação;
• motivo 13	-	conta	encerrada;	
• motivo 20 -	folha	de	cheque	cancelada	por	solicita-
ção	do	correntista;
• motivo 21	-	contra-ordem	(ou	revogação)	ou	oposição	
(ou	 sustação)	 ao	pagamento	 solicitada	pelo	 emitente	
ou	pelo	beneficiário;
• motivo 22	 -	divergência	ou	 insuficiência	de	assina-
tura;
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com	a	sua	carteira	de	aproximadamente	800	clientes	
para	atender	as	exigências	fiscais	do	Sped.	Tendo	em	
seu	quadro	80%	dos	clientes	correspondentes	ao	seg-
mento	de	varejo,	mas,	tendo	também,	grandes	importa-
doras,	 indústrias	e	prestadores	de	serviços,	o	objetivo	
de	integrar	as	informações	de	entrada	e	saída	das	em-
presas	é	conseguir	de	forma	prática	e	evoluída	atingir	as	
necessidades	da	legislação.	
“Hoje	o	empresário	precisa	ter	visão	ampla,	o	Sped	é	
sim	mais	uma	obrigação,	mas	como	dito	popular	não	é	
um	bicho-de-sete-cabeças,	até	porque,	pensando	pelo	
lado	positivo,	será	uma	forma	do	escritório	contábil	 in-
teragir	ainda	mais	com	os	clientes	e	consequentemente	
atender	 às	 expectativas,	 que	 é	 torná-lo	 um	 parceiro	
de	consultoria,	deixando	de	lado	o	papel	de	uma	peça	
contábil,	fixando-o	como	um	complemento	fundamental	
para	decisões”,	acrescenta	Gomes.	
Além	de	o	escritório	contábil	ser	uma	das	peças	funda-
mentais	que	contribui	para	a	evolução	deste	processo,	
existem	parceiros	que	fazem	parte	do	cenário	da	inte-
gração,	como	as	empresas	de	informática	que	oferecem	
sistemas	de	integração	de	dados,	mais	conhecido	como	
retaguarda,	sistema	especializado	que	interage	com	a	
contabilidade,	 possibilitando	 complementar	 o	 Sped	 e	
realizar	 a	 obrigatoriedade.	 “As	 empresas	 especializa-
das	em	retaguarda	são	parceiras	fundamentais	nessa	
missão.	Hoje	 trabalhamos	 com	43	 companhias,	 onde	
damos	a	opção	de	escolha	aos	nossos	clientes,	além	
de	possibilitar	a	realização	de	outras	transações,	como	
armazenado	do	arquivo	XML,	Nota	Fiscal	de	entrada	e	
saída,	ou	seja,	abrimos	um	leque	enorme,	no	qual		a	MG	
Contécnica	possui	qualquer	tipo	de	solução,	seja	para	o	
varejo,	indústria	ou	outro	nicho	de	mercado	”,	finaliza	o	
executivo.				
O	 cenário	 atual	 corresponde	 a	 diversas	 e	 constantes	
mudanças,	 principalmente	 quando	 o	 assunto	 é	 tribu-
tação,	que	sofre	alterações	diariamente	e	o	Sped	será	
um	caminho	que	contribuirá	pela	modernidade	que	hoje	
possui.	
Este	cenário	é	mais	que	uma	evolução,	é	uma	realidade	
para	o	empresário,	que	pelas	dificuldades	consegue	su-
perar	todos	os	obstáculos	e	assim	atingir	seus	objetivos.

Obrigação contribuirá com a a evolução na transmissão de informações para o Fisco 
Federal e Estadual, além de aumentar o controle e a lucratividade do empresário

Com	as	evoluções	da	tecnologia	em	pleno	século	XXI	
o	setor	varejista	 também	não	poderia	ficar	 fora	dessa	
tendência,	e	o	Sped,	Sistema	Público	de	Escrituração	
Digital,	faz	parte	do	contexto	que	contribuirá	ainda	mais	
com	as	exigências,	que	de	alguma	forma,	valorizarão	os	
negócios	do	empresário.	
O	Sped	Fiscal	e	Contábil	é	uma	obrigação	que	poderá	
melhorar	a	qualidade	e	o	controle	das	informações	e	o	
empresário	que	passar	a	usá-lo	aumentará	o	controle	
das	despesas	e	da	lucratividade,	seja	ele	de	pequeno,	
médio	ou	grande	porte,	já	que	o	Sped	deverá	integrar	
informações	com	a	empresa	de	serviços	contábeis,	de	
forma	eletrônica,	ou	seja,	o	processo	de	entrega	de	no-
tas	fiscais	de	entrada	e	saída	impresso,	referentes	aos	
movimentos,	será	eliminado.		
A	exigência	que	chega	ao	setor	varejista,	a	partir	do	ano	
de	2011,	 teve	seu	primeiro	ato	 legal	publicado	em	22	
de	janeiro	de	2007	pelo	decreto	n.	6.022	com	o	objetivo	
de	unificar	dados	que	 integram	a	escrituração	comer-
cial,	evoluindo	até	hoje	e	se	tornando	um	mecanismo	de	
monitoramento	por	parte	do	Fisco	sendo	obrigatório	no	
caso	da	escrituração	contábil	e	já	a	caminho	da	obriga-
toriedade	total	para	escrituração	fiscal.	
O	escritório	de	Consultoria	&	Contabilidade	MG	Contéc-
nica,	 localizado	em	São	Paulo,	no	Portal	do	Morumbi,	
preocupou-se	antecipadamente	com	as	alterações	do	
Sped	e	já	realiza	ações	com	os	clientes	para	atender	as	
solicitações	do	Órgão.	
“Estamos	 trabalhando	 com	 os	 nossos	 clientes	 a	 im-
portância	da	integração	total	para	atender	ao	Sped	des-
de	2009	e	já	temos	sucesso	com	a	junção	dos	dados.	
Tomamos	a	iniciativa	de	reforçar	a	importância	há	dois	
anos”,	declara	Marco	Gomes,	diretor	da	MG	Contécnica.	
Para	atender	a	essa	obrigatoriedade	e	transformá-la	em	
resultado,	as	empresas	precisam	antecipar-se	para	não	
correrem	riscos,	pois	o	prazo	para	a	entrega	do	Sped	
está	apertado.	“Sempre	tivemos	a	consciência	de	que	
não	seria	fácil	e	que	se	deixássemos	para	a	última	hora,	
não	conseguiríamos	atender	a	obrigatoriedade	e	muito	
menos	transformar	em	resultado	positivo	para	os	nos-
sos	clientes”,	complementa	o	executivo.	
Com	a	visão	de	evolução	o	escritório	contábil,	que	atua	
no	mercado	há	25	anos,	está	 trabalhando	 fortemente	

Sped Fiscal e Contábil poderá tornar-se 
positivo para o varejo

Colaboração: Michelle Alves
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1	–	Se	o	comerciante,	na	qualidade	de	credor,	ne-
gocia	 com	 o	 devedor	 o	 pagamento	 de	 sua	 dívida	
através	 de	 parcelamento	 ou	 de	 pagamento	 futuro,	
está	praticando	um	ato	de	Novação,	figura	prevista	
nos	artigos	360	a	367,	do	Código	Civil;

2	–	A	novação,	nos	 termos	 legais,	equivale	a	cria-
ção	de	uma	nova	obrigação,	extinguindo-se	a	ante-
rior.	Vale	dizer:	aquele	que	era	o	antigo	devedor	da	
dívida	vencida	está	assumindo	obrigação	vincenda,	
ainda	não	exigível;

3	–	A	dívida	anterior	–	aquela	que	deu	origem	à	
inscrição	negativa	–	não	mais	existe	e,	portanto,	
não	se	torna	lícito	manter	o	nome	do	consumi-
dor	no	SPC,	sob	pena	de	o	comerciante	poder	
responder,	inclusive,	por	dano	moral.

4	 –	 Por	 mais	 motivos,	 não	 se	 pode	manter	 o	
nome	 do	 antigo	 devedor	 no	 cadastro	 negativo	
por	dívida	objeto	de	novação,	devendo	ser	co-
municado	de	imediato	ao	SPC	para	que	remova	
o	nome	do	devedor	por	aquela	antiga	dívida;

5	 –	 Em	 caso	 de	 não	 pagamento	 do	 pactuado	
na	 negociação	 da	 dívida,	 pode	 o	 comerciante	
efetuar	nova	inscrição	do	devedor,	dando	como	
causa	da	dívida	o	não	pagamento	da	negocia-
ção	e	dando	como	data	do	débito	a	correspon-
dente	ao	do	vencimento	da	nova	obrigação	não	
cumprida.

Jurídico
Após negociação da dívida com o credor para 
pagamento futuro

Dr. Fernando Mendes Gouveia
Advogado	do	Sindicato/Associação

OAB/SP		47.877
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Manutenção de Cadastro 
Negativo de Devedor
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O dia mais romântico do ano
O MASCATE faz uma reportagem especial sobre o Dia dos Namorados

	 Um	dia	para	ser	comemorado	aos	pares.	
Esse	é	o	Dia	dos	namorados,	considerado	por	
muitos,	 o	mais	 romântico	 dos	 dias.	 Trocas	 de	
presentes,	 jantares	 à	 luz	 de	 velas,	 promessas	
de	amor	eterno.	Tudo	isso	faz	parte	do	dia	12	de	
junho.	O	 clima	de	aconchego	 fica	ainda	maior	
por	causa	do	friozinho	do	final	do	outono	e	início	
do	inverno.	
	 E	com	o	amor	solto	no	ar	é	claro	que	o	
comércio	sente	os	reflexos	de	tanta	paixão.	Um	
dos	artigos	mais	procurados	pelos	enamorados	
são	as	eternas	flores.	Sempre	presentes	e	con-
sideradas	por	alguns,	indispensáveis,	elas		têm	
ainda	mais	saída	nesta	data.	“O	movimento	au-
menta	 e	muito,	 é	 uma	 excelente	 data.	Os	 ho-
mens	 são	 os	 que	 ainda	 procuram	mais	 pelas	
flores,	cerca	de	70%	de	nossos	clientes	são	do	

sexo	masculino,	mas,	as	mulheres	também	gos-
tam	de	presentear	dessa	forma”,	declara	Carlos	
Eduardo	Sant’	Anna	que	há	mais	de	20	anos	é	
um	dos	responsáveis	pela	Floricultura	Cinelân-
dia, em Santos. 
	 Entre	os	exemplares	mais	solicitados	e-
xistem	clássicos	que	nunca	saem	de	moda:	“	As	
rosas	vermelhas	são	as	preferidas,	sem	dúvida	
nenhuma.	 As	 mulheres	 costumam	 optar	 	 por	
presentearem	seus	namorados	ou	maridos	com	
cravos,	 consideradas	 flores	 mais	 masculinas”,	
diz	o	comerciante	e	completa:	“	Nestes	20	anos	
o	movimento	 no	Dia	 dos	Namorados	 continua	
muito	grande,	é	um	dia	muito	especial.	O	pes-
soal	ainda	é	romântico”.	
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é	não	dormir	brigado	para	que	no	dia	seguinte	
esteja	tudo	bem”,	ensina	Carolina.
	 Mas	e	os	presentes?	Será	que	eles	sem-
pre	acertam	o	gosto	um		do	outro?	
“Certa	vez	a	Carol	me	deu	um	presente	muito	
original:	um	balde	com	várias	cervejas	diferen-
tes.	Eu,		como	bom	apreciador,	adorei	e	foi	uma	
coisa	muito	especial”,	relembra	Roberto.	
	 E	parece	que	o	casal	é	mesmo	criativo:	
“	Em	um	dia	dos	namorados	o	Roberto		fez	um	
cartão	com		dizeres	que	eram	completados	com	
números	e	tinha	uma	caixa	cheia	de	objetos	em-
brulhados;	eu	tinha	que	ler	o	cartão	e	desembru-	
lhar	o	presente	com	o	número	correspondente,	
só	dessa	forma	eu	conseguiria	entender	o	que	
estava	escrito	no	cartão.	Deu	trabalho,	mas	foi	
lindo”.	
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	 E	mesmo	para	aqueles	casais	que	já	pas-
saram	da	fase	do	namoro,	é	importante	manter	
a	tradição	e	a	lembrança.	É	o	caso	de	Carolina	
Maria	Neves	Motta	dos	Santos	e	Roberto	Viei-
ra	dos	Santos,	que	estão	juntos	há	nove	anos.	
Eles	se	casaram	em	2009,	mas	continuam	tro-
cando	 presentes:	 “Sempre	 damos	 presentes	
porque	 achamos	 que	 é	 uma	 troca	 importante	
de	carinho,	mostra	a	preocupação	de	um	com	o	
outro”,	diz	Carolina.		Além	de	casados,	os	dois	
são	biólogos	e	abriram,	 juntos,	uma	 loja	espe-
cializada	em	artigos	de		aquarismo.	Eles	garan-
tem	que	 trabalhar	no	mesmo	 local	não	atrapa-
lha	o	relacionamento:	“Sempre	nos	entedemos	
muito	bem,	nos	respeitamos	como	casal	e	como	
profissionais	 e	 brigamos	 como	qualquer	 casal.		
Temos		também	nossas	divergências	como	em	
qualquer	ambiente	de	trabalho,	mas,	o	segredo	
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Dica de Filme

Dica de Filme

Dica de Livro

Dica de Livro

AMOR À DISTÂNCIA:	 Erin	 (Drew	 Barry-
more)	e	Garret	(Justin	Long)	vivem	um	rápido	
e	 tórrido	 amor	 de	 verão	 em	Nova	 York,	mas	
nenhum	dos	dois	esperava	que	durasse,	já	que	
Erin	voltou	para	sua	casa	em	São	Francisco	e	
Garret	 ficou	em	Nova	York	por	 causa	de	seu	
emprego	e	para	que	tudo	dê	certo	vão	precisar	
aprender	a	conviver	com	a	distância,	para	isso,	
eles	 contam	 com	 ajuda	 de	 muitos	 e-mails	 e	
telefonemas	de	madrugada.	

CARTAS PARA JULIETA:	 Sophie	
(Amanda	 Seyfried)	 é	 uma	 aspirante	 a	
escritora	 e	 acaba	 percebendo	 que	 seu	
noivo	 (Gael	 García	 Bernal)	 está	 mais	
interessado	 nos	 fornecedores	 para	 seu	
restaurante	 do	 que	 nela.	 Em	 Verona,	
onde	se	passou	a	história	de	Romeu	e	
Julieta,	 ela	 descobre	 uma	 antiga	 carta	
de	amor		que	desencadeia	uma	série	de	
eventos	que	irão	mudar	a	vida	de	todos.	

A Última Música  
Autor: Nicholas Sparks 
Aos	dezessete	anos,	Verônica	Miller,	ou	simples-
mente	Ronnie,	vê	sua	vida	virar	de	cabeça	para	
baixo,	quando	seus	pais	se	divorciam	e	seu	pai	
decide	 ir	para	a	praia	de	Wrightsville,	na	Caro-
lina	 do	 Norte.	 Ressentida	 e	 revoltada,	 Ronnie	
rejeita	toda	e	qualquer	tentativa	de	aproximação	
e	ameaça	voltar	para	Nova	York	antes	do	verão	
acabar.	É	quando	Ronnie	conhece	Will,	abrindo-
se	 para	 uma	 nova	 experiência	 que	 lhe	 propor-
cionará	uma	 imensa	 felicidade	–	e	dor	 -	 jamais	
sentidas.

Diário de uma Paixão
Autor: Nicholas Sparks
A	 história	 se	 passa	 em	 uma	 clínica	 geriátrica,	
Duke,	 um	 dos	 internos	 que	 relativamente	 está	
bem,	 lê	 para	 outra	 interna	 a	 história	 de	 Allie	
Hamilton	e	Noah	Calhoun,	dois	jovens	enamora-
dos	que	em	1940	se	conheceram	num	parque	de	
diversões.	Eles	foram	separados	pelos	pais	dela,	
que	nunca	aprovaram	o	namoro,	pois	Noah	era	
um	 trabalhador	 braçal	 e	 oriundo	 de	 uma	 famí-
lia	 sem	 recursos	 financeiros.	 Começa	 aí	 uma	
história	de	amor,	guerra	e	desencontros.
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 Em	dois	meses	 tão	comemorativos	como	os	de		
maio	e	 junho,	 o	primeiro	por	 causa	do	Dia	das	Mães	e	
o	segundo	pelo	Dia	dos	Namorados,	dar	e	 receber	pre-
sentes	é	uma	tradição	estabelecida.	Quando	recebemos	
das	mãos	de	alguém	especial	um	lindo	embrulho,	ficamos	
curiosos,	sentimos	expectativa,	ansiedade	e	aquela	sen-
sação	boa	de	que	voltamos	a	ser	crianças,	prestes	a	de-
sembrulhar	o	melhor	dos	presentes.
	 Quem	gosta		de	presentear	sabe	que	a	embala-
gem	é	muito	 importante.	Ela	 valoriza	o	que	está	dentro	
do	embrulho,	embeleza	e	colore.	Por	esta	razão,	as	em-
balagens	tem	um	papel	fundamental	em	todo	o	ritual	da	
troca	de	 lembranças	e	podem	ser	um	diferencial	para	o	
comerciante	que		oferece	este	serviço	a		seus	clientes.	
	 A	Professora	de	Pintura	Decorativa	Rosana	San-
tana,	sabe	muito	bem	qual	é	o	valor	dessas	“molduras:	
“Existem		pessoas	que		não	olham	o	presente,	mas,	sim,	a	
embalagem	confeccionada,	um	lindo	laço,	um	papel,	que	
pode	ser	uma	sacolinha,		um	saquinho	de	TNT,		um	papel	
de	presente	bem	alinhado	e	sem	amasso	ou		um	embru-

lho	perfeito,	feito	com	esmero	e	carinho	para	pessoa	que	
irá	receber”,	declara.	
	 Rosana	afirma	ainda	que	fazer	uma	bela	embala-
gem	não	é	difícil,	além	de	valorizar	o	presente:		“Existem	
lindíssima	embalagens,	além	das	que	já	citei	:	caixas	de	
papelão	de	várias	formas,	caixas	de	madeira	que	poderão	
ser	 confeccionadas	 pela	 pessoa	 que	 dará	 o	 presente.	
Qualquer	 pessoa	 pode	 confeccionar	 sua	 embalagem”	
completa.
	 E	para	esses	meses	 tão	especiais,	ela	dá	algu-
mas	dicas:	“Para	o	Dia	das	Mães	existem	embalagem	de	
flores,	todas	de	cores	quentes,	vibrantes,	emocionantes.	
É	 importante	 fazer	 também	 um	 cartão	 personalizado,	
mesmo	que	seja	simples.	Ainda	pode-se	usar	um		laço	de	
fita	nas	cores	amarela,	vermelha,	laranja,	ouro	ou	prata.
	 Para	o	dia	dos	namorados,	a	cor	mais	indicada	é	
a	vermelha.	Nos	detalhes,	 tudo	que	 tenha	coração,	que	
expresse	o	amor,	cumplicidade,	a	emoção,	o		desejo	e	a	
admiração	pelo	outro”,	completa.
Contato
E-mail:	arte.rss@gmail.com	Telefone:	(13)	9152-6666

Embrulhado para presente
Quem gosta de presentear sabe que 
a embalagem é fundamental.
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Mãe	sempre	foi	sinônimo	de	sacrifício	e	abnega-
ção,	ternura	e	dedicação,	o	pilar	central	do	lar,	
aquela	que	cuida	de	todos,	apoiando	e	concili-
ando	todas	as	situações,	mas,	quem	cuida	dela?	
Que	tempo	sobra	para	esta	mãe	olhar	para	ela	
mesma?
Com	 o	 advento	 da	 vida	 moderna	 estas	 mu-
lheres	 incríveis	chegam	a	 ter	até	quatro	 jorna-
das	diárias,	levando-se	em	conta	que,	além	de	
cuidar	 da	 família,	 do	 lar	 e	 trabalhar,	muitas	 a-
inda	estudam	à	noite.	Como	é	possível	não	se	
esgotar?	Como	é	possível	não	adoecer	física	e	
emocionalmente?	 	É	 para	 estas	mulheres	 que	
digo:	 “coloquem	 vocês	 no	 hall	 de	 suas	 priori-
dades,	olhem	para	dentro	constantemente	e	se	

perguntem:	Eu	estou	feliz?	Sinto-me	fisicamente	
cansada,	mas,	me	sinto	realizada,	satisfeita?		
A	falta	deste	simples	hábito	de	olhar	para	den-
tro	e	o	famoso	hábito	do	“deixa	para	lá”,	“a	vida	
é	 assim	mesmo”,	 “meu	marido	 não	me	 ouve”,	
“meus	 filhos	 não	me	 obedecem”	 ou	 coisas	 do	
gênero	geram	 ,na	maioria	das	vezes,	uma	de-
pressão	grave,	mascarada	pelo	corre	-corre	do	
dia a dia.
As	pessoas	com	longas	jornadas	diárias	tem	a	
obrigação	de	se	olharem	com	maior	freqüência	
para	que	não	sejam	pegas	de	surpresa	e	se	de-
parem	com	um	estado	grave	de	depressão	e	es-
tresse	que,	em	95%	dos	casos,	gera	afastamen-
to	de	 suas	atividades	profissionais	e	 refletindo	
no	lar	e	na	família	de	modo	geral.
Quando	perceberem	que	algo	não	está	bem	é	
preciso	 ponderar,	 tentar	 resolver,	 buscar	 sem-
pre	o	diálogo,	a	comunicação	franca	com	o	par-
ceiro,	expondo	suas	 insatisfações,	 inclusive	as	
sexuais,	 conversando	 de	 maneira	 clara	 com	
seus	filhos,	pedindo	a	colaboração	de	todos.		
Expresse	sua	opinião	buscando	equilíbrio	no	lar	
e	no	trabalho,	não	“engula	sapos”.	 	Caso	você	
perceba	que	a	situação	está	ficando	séria	e	você	
não	está	conseguindo	 lidar	com	ela,	busque	a	
ajuda	de	um	terapeuta	imediatamente.	
Nosso	Corpo	Emocional	é	que	gera	doença	no	
Corpo	Físico	na	maioria	dos	casos.	Não	tenha	
vergonha	de	pedir	ajuda,	cuide-se	sempre,	pois,	
de	 você	 dependem	 outras	 pessoas	 que	 pre-
cisam	de	sua	fibra,	sua	força,	sua	vontade	e	de	
seu	amor,	o	maior	amor	do	mundo.	

A hora e a vez das mães Saúde
No mês dedicado a elas, O Mascate mostra como 
as mães podem e devem cuidar da saúde.
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Ana Paula Rossi: Terapeuta  
Consultório:	Av.	Presidente	Wilson,	383	

Itararé	–	São	Vicente-SP
e-mail:	anapaularossi4.terapeuta@gmail.com
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	 O	 Dia	 das	 mães	 é,	 depois	 do	 Natal,	 a	
data	mais	importante	para	o	comércio.	O	motivo	
é	muito	 claro:	 quem	 não	 quer	 agradar	 àquela	
que	sempre	tenta	agradar	a	todo	mundo?
	 Para	se	ter	uma	ideia	da	expectativa	para	
as	vendas	deste	ano,	apenas	em	Santos	serão	
abertas	mais	de	300	vagas	temporárias	no	co-
mércio,	especialmente	para	a	data.	
	 “Após	a	2ª	quinzena	de	abril	o	movimento	
já	começa	a	aumentar.	Seria	bom	se		houvesse	
Dia	das	Mães	umas	duas	ou	três	vezes	por	ano.	
E	o	melhor	é	que	as	vendas	não	acabam	no	se-
gundo	domingo	de	maio,	duram	o	mês	 inteiro,	
porque	muitos	filhos	moram	 longe	das	mães	e	
vão	 visitá-las	 depois,	 levando	 presentes”,	 de-
clara	Vilma	Pusinskas,	comerciante			que	traba-
lha	em	uma	tradicional	loja	de	malhas		no	bairro	
do	Gonzaga	em	Santos.	Ela,	que	tem	um	filho	
de	27	anos,	também	gosta	de	ser	presenteada:
“Eu	gosto	de	ganhar	roupas.	Mas	é	roupa	para	
mim,	não	para	passar	hein!”,		brinca	Vilma.		Para	
ela,	se	dividir	entre	o	trabalho	e	a	família	nunca	

foi	problema:	“Quando	meu	filho	tinha	um	mês	
voltei		a	trabalhar.	Não	tive	dificuldades	porque	
minha	mãe		me	ajudou	muito	e	a	minha	família	
era	grande,	então,	tinha	muita	gente	para	cuidar	
dele.	Eu	acho	que	filho	não	é	impecilho	para	nin-
guém”,	declara.		
	 Quem	também	não	abre	mão	do	presente	
é	a	comerciante	Elaine	de	Andrade,	de	48	anos	
e	 mãe	 de	 dois	 filhos:	 “Acho	 que	 toda	 mulher			
gosta	 de	 ganhar	 um	 presente	 pessoal,	 como	
roupas,	sapatos.	Nada	de	panelas,	nem	utensí-
lios	para	casa.	Nem	considero	esses	utensílios	
presentes,	dá	até	vontade	de	jogar	a	panela	na	
cabeça	de	alguém”,	afirma	Elaine.	
	 Ela,	que	trabalha	em	uma	loja	especiali-
zada	em	roupas	 femininas,	 também	percebe	o	
crescimento	das	vendas	nesta	data:	“A	procura	
para	o	Dia	das	Mães	é	grande,	só	perde	para	o	
Natal”,	declara.	
	 A	razão	de	tanto	crescimento	nas	vendas	
é	um	só:	nenhum	presente	é	bom	o	suficiente	
para	 aquela	 que	 é	 a	mulher	mais	 especial	 do	
mundo.

Dia das mães
Em uma das datas mais importantes do ano para o comércio e para 
as famílias, O Mascate traz as expectativas para este dia tão especial 
e conversa com mães que atuam no varejo.
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No	dia	19	de	maio	a	 cidade	de	Bertioga	comemo-
ra	20	anos	de	emancipação	político-administrativa,	
mas,	a	história	dessa	bela	cidade	que	fica	no	Litoral	
Norte	do	Estado	de	São	Paulo	começou	há	muito,	
muito	tempo,	mais	precisamente	por	volta	de	1531,	
quando	teve	início	seu	povoamento	e	o	local	passou	
a	ser	um	ponto	de	defesa	do	litoral	brasileiro,	palco	
de	muitos	conflitos	 liderados	por	Martim	Afonso	de	
Sousa	e	os	indígenas	que	viviam	naquelas	terras	co-
loniais.
	 A	área	em	que	Bertioga	está	localizada	era,	
naqueles	tempos	remotos,	um	ponto	estratégico	de	
defesa	 da	 costa,	 principalmente	 contra	 incursões	
de	franceses	e	dos	índios	 tamoios,	por	esta	razão,	
foram	erguidas	a	Fortaleza	de	São	Tiago	de	Bertioga	
e	o	Forte	de	São	Luís,	ou	São	Felipe	como	também	
é	conhecido,	na	divisa	com	a	Ilha	de	Santos	Amaro.	
	 Avançando	mais	um	pouco	na	história	da	ci-
dade,	no	 início	do	século	XVIII	 ela	ganhou	grande	
importância,	 quando	 descobriu-se	 uma	 forma	 para	
iluminar	 as	 vias	 públicas:	 o	 azeite	 de	 baleia.	 Por	
esta	razão,	foi	criada	a	Armação	das	Baleias,	 local	
destinado	 à	 pesca	 desse	 animal	 e	 no	 qual	 foram	
construídos	 grandes	 tanques	 para	 armazenagem	
do	óleo	dessa	espécie.	O	azeite	vindo	de	Bertioga	

contribuiu,durante	muito	tempo	para	a	iluminação	de	
cidades	como	Santos,	São	Vicente,	São	Paulo,	São	
Sebastião	 e,	 em	menor	 escala,	 para	 o	Rio	 de	 Ja-
neiro.
	 Sua	 economia	 girava	 em	 torno	 da	 pesca,	
principal	 ocupação	 da	 população	 durante	 muitos	
anos. 
	 Na	década	de	1940,	o	pequeno	povoado	de	
pescadores	começou	a	 ter	 consciência	de	seu	po-
tencial	como	Estância	Balneária.	Com	a	melhora	da	
infra-estrutura,	como	colocação	de	asfalto	nas	vias	
públicas,	 construção	de	estradas	e	 	 facilitação	 	da	
travessia	Bertioga	-	Ilha	de	Santos	Amaro,	teve	início	
o	 desenvolvimento	 urbano	 da	 vila.	 Depois	 de	 dois	
movimentos	pela	emancipação	de	Bertioga,	um	em	
1958	e	o	outro	em	1979,	 a	 cidade	 conquistou	 sua	
autonomia	em	19	de	maio	de	1991.	
	 Um	 dos	 principais	 focos	 da	 economia	 local	
é	o	turismo,	que	atrai	pessoas	de	todo	o	Estado	de	
São	Paulo	por	suas	belezas	naturais,	praias,	trilhas	
e	cachoeiras.	Com	o	crescimento	da	área	turística,	
o	comércio	da	região	também	tem	sido	beneficiado,	
com	grandes	potenciais	de	expansão.
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Bertioga, uma viagem no tempo
O MASCATE homenageia Bertioga em seu aniversário.
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Para minimizar riscos e aumentar a
assertividade na concessão de crédito

Para	obter	informações	atualizadas	e	precisas	para	tomar	uma	decisão,	utilize	o	SCPC,	que	possui	
o	mais	completo	banco	de	informações	sobre	empresas	e	consumidores	do	país.	Aumente	a	as-
sertividade	na	concessão	de	crédito	e	minimize	os	riscos	através	das	soluções	SCPC.

•	SCPC	Cheque																																																•	SCPC	Relatório	Imobiliário	Estadual
•	SCPC																																																													•	SCPC	Relatório	Imobiliário	Nacional
•	SCPC	Integrado																																													•	SCPC	Fone																									
•	SCPC	Completo	Estadual																														•	SCPC	Fone	+																									
•	SCPC	Completo	Nacional																														•	SCPC	Veículo																									
•	SCPC	Relatório	Sintético	PF.

•	SCPC	Relatório	Simplificado	Estadual		 	 •	SCPC	Relatório	Analítico	Estadual
•	SCPC	Relatório	Simplificado	Nacional	 	 •	SCPC	Relatório	Sintético	Nacional																			
•	SCPC	Cadastro	Sintético	 	 	 	 •	SCPC	Cadastro	Analítico
•	SCPC	Relatório	Analítico	Nacional	 	 										•	SCPC	Relatório	Fone	PJ	

Solicite a visita de um de nossos consultores através do telefone (13) 2101-2882

Produtos para Análise de Empresas

Produtos para Análise de Consumidores

NoAnálise e Aprovação


