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EDITORIAL
O CADEG hoje passa Pela sua 99 Diretoria de Administração, e toda mudança vem com a apresentação de
novos conceitos, atitudes e contatos
de relacionamentos.
Nosso trabalho não poderia ser diferente, estamos trabalhando forte para
a valorização de nossas unidades, onde
renegociações de antigos contratos, realizações de novos e apresentação de
novas estratégias para gestão de nosso
condomínio é o nosso foco.
Mudanças estão sendo realizadas,
como o aproveitamento de lixo, onde
estamos iniciando o processo de coleta
seletiva e a tentativa de modernização de nossos sistemas de gestão de
água e energia, que sempre foram uma
das grandes demandas desta e das
antigas diretorias.
Não podemos parar, nossa visão é
da gestão participativa e com esta, as
realizações já estão acontecendo.
Este jornal vem simbolizando os novos
tempos e tem como objetivo principal,
aproximar a comunidade cadeguiana e
a nossa diretoria onde o resultado será
fazer do CADEG uma referência no Estado do Rio de Janeiro.
O possível sucesso deste trabalho
depende fundamentalmente de todos,
onde as vitórias e os benefícios acontecerão. Contamos com a colaboração
de nossos condôminos e parceiros.
A Diretoria Executiva

EXPEDIENTE
Informativo da Administração CADEG
Periodicidade: Bimensal
Tiragem: 1.500exemplares
Capa: Guilherme Fernandes
Projeto Gráfico: Fabiano Amorim
Jornalista Responsável: Luanda Negreira / JP28866 RJ
Diretora Executiva CADEG
Dir. Presidente: André Lima Pereira
Dir. Secretário: Eugenio Silvestre da Cruz
Dir. de Patrimônio: Antonio Conceição Pinto
Dir. Tesoureiro: José Nunes Pericão
Dir. Social: Armed Nemr Sarieddine

Realização: ARKMÍDIA Comunicação e Produções
E-mail: arkimidia@arkmidia.com / (21) 3579-8741
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CADEG, um
novo conceito
em gestão
V

igor e disposição são fatores
que marcam a nova Administração do Centro de Abastecimento
do Estado da Guanabara (CADEG).
Responsáveis por fazer funcionar a
engrenagem de um dos mais tradicionais pólos comerciais da cidade
carioca a atual administração vem
trabalhando para adotar um moderno conceito em gestão. Um de seus
principais objetivos é trabalhar no
sentido de estar próximo ao lojista
buscando a melhoria da relação entre Diretora e condôminos de forma
a trazer benefícios para toda a comunidade do CADEG. Em entrevista exclusiva, a Direção fala sobre as
linhas de atuação, suas realizações
e planos futuros.

ENTREVISTA

Revista CADEG - Como é a
atual composição da Diretoria do CADEG?
Diretoria - Nosso Diretor
Presidente é o André Lima
Pereira, Eugenio Silvestre
da Cruz é o Diretor Secretário, Antonio Conceição Pinto
é o Diretor de Patrimônio,
José Nunes Pericão, o Diretor Tesoureiro e Armed Nemr
Sarieddine, o Diretor Social.
Quais são as principais
linhas de atuação aprovadas pela nova gestão para
o próximo período?
Existem muitos projetos a
serem realizados, alguns
com maior prioridade. A
instalação de um novo sistema sonoro, a criação da
Revista CADEG, a modernização da telefonia, a revisão no modelo de gestão
jurídica pela administração,
a revisão do contrato com
a empresa prestadora de
serviços, Locanty, que tem
como principal meta a coleta seletiva e com isto a
redução de custos para
os lojistas, são projetos já
em execução.
Poderia nos dar um exemplo concreto da atuação
da nova Diretoria?
Entre as diversas realizações desta Diretoria vale
ressaltar a adoção do sistema de coleta seletiva (madeira e coco – já em andamento), o recadastramento
social com a atuação dos
lojistas, a organização do
estacionamento para clientes, a normatização de áreas comuns do condomínio
e a contratação de um novo
corpo jurídico.
Quais são as principais
obras em andamento?
A construção de banheiros

públicos, a pintura do condomínio, que já se encontra
em fase de acabamento, e
a instalação de sinalização
interna do estacionamento
do 2º piso.
Poderia citar algum desejo
que quer ver realizado?
Projetos e desejos são vários, mas certamente a individualização da energia
elétrica por se tratar de uma
demanda antiga entre lojistas e administração, seria
uma grande realização.
Além do ganho energético
administrativo, quais os outros benefícios que valem de
se ter esta nova gestão?
Novos conceitos, novos enfoques e novas visões. Estamos trabalhando para agregar a experiência comercial
e garra profissional dos
novos diretores ao grande
conhecimento dos gestores
mais experientes na gestão
do nosso condomínio.
O que Diretoria espera
dos condôminos?
A cooperação nas campanhas que serão realizadas,
participação ativa de todos
nas soluções dos problemas
e a aproximação dos condôminos com a administração,
pois todos devem colaborar
para um benefício comum.
Quais os principais resultados alcançados até agora?
Além da melhoria no parque
de estacionamento e diminuição do nível de inadimplência percebemos uma
maior participação dos con-

dôminos junto à diretoria.
Cite 3 palavras que os condôminos devem esperar
desta administração ?
Parceria, trabalho e seriedade.

Vidros, Artigos p/ decoração,
Flores Artificiais e Desidratadas,
Sementes Secas e Confira nossos produtos!
Ligue agora
gora mesmo: (21)3891-6761
Rua Capitão Felix, 110 - P. Geral Ljs 2 e 3
Telefone: (21) 3891-6761
E-mail: comercial@giovanelli.com.br

Atacado e varejo de Frios e Laticínios
Bacalhau, Cereais, Bebidas, Doces
e Produto de limpeza.

Rua Capitão Félix, 110 - Rua 9 - Lojas 5 e 7 - CADEG
São Cristovão - Rio de Janeiro - RJ
Tels: 3860-3783/3890-3484/3226-5666
E-mail: brasiltropical@ig.com.br

Anuncie e dê um
upgrade em seu negócio.
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Para anunciar ligue: (21) 3579-8741 / 7814-3605
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ACONTECENDO NO CADEG

CADEG implanta
novo modelo de
gestão do lixo

T

endo em vista que a questão ambiental do planeta diz respeito a todos, a nova administração do
CADEG está realizando um estudo de viabilidade
técnica para pôr em prática um responsável modelo de
gestão do lixo. Visando reduzir impactos ambientais, o
pólo, através da empresa Locanty, adota o sistema de coleta seletiva que inicialmente trabalha com a separação da
madeira e do coco para posterior reciclagem, mas estão
sendo preparadas novas iniciativas para ampliar a gama
de material coletados.

SEBRAE e CADEG,
parceria em prol
do pólo comercial

B

Banco 24 horas
no CADEG

J

á foi fechado o contrato
entre o CADEG e a empresa administradora que
prevê a disponibilização de
um caixa do Banco 24 horas
nas dependências do pólo.

4

uscando a revitalização do mercado, há quatro
anos o SEBRAE realiza semanalmente reuniões que
visam promover a união dos empresários em prol
do benefício comum. Os encontros são abertos a todos os
empresários do CADEG, ou os seus respectivos representantes, onde além de oferecer cursos de capacitação, o
SEBRAE disponibiliza um grupo de profissionais para
definir planejamentos, traçar estratégias e atingir metas no
que diz respeito ao progresso dos serviços comerciais.
Entre as diversas campanhas realizadas através desta
parceria, vale ressaltar a criação do Cadeguito, uma mascote símbolo da Campanha da Limpeza que, acompanhado por uma legião de “empresários limpadores”, visita as
dependências do CADEG promovendo a conscientização
e zelando pela higiene local.
Além da contribuição da Administração do CADEG, esta
iniciativa também conta com o apoio do Banco do Brasil e
do SindRio.
Se você é um comerciante CADEG, não fique de fora!
As reuniões acontecem todas as segundas-feiras, de 15hs
às 17hs. Mais informações podem ser obtidas com André
Luis Lobo 9994-6442 ou Rodrigo Quintana 7811-3746.

ACONTECENDO NO CADEG

As mudanças
atingem até o
estacionamento

P

rezando pelo bem-estar de nossos clientes e lojistas a administração tomou providências fundamentais na organização do estacionamento. Além
de instalar redutores de velocidades em alguns pontos
do local, já está em estudo um projeto de sinalização
para o estacionamento do terceiro piso (destinado aos
clientes do CADEG). Os lojistas também contam com
estacionamentos específicos, localizados no primeiro e
segundo piso e que em breve serão realizados melhoramentos em ambos!

Diretora empenhada
em bem administrar

E

m penhada em melhorar seus feitos, a Diretoria do CADEG vem realizando constantes pesquisas junto a administradores de condomínios
modelos e universidades. Procurando usufruir de
experiências bem sucedidas e se precaver também
de possíveis erros de projetos já realizados.

Levantamento
da rede de
telefonia atual

P

ara melhor atender aos clientes e lojistas, está
sendo elaborado um levantamento geral da rede
de telefonia e internet do CADEG. O projeto visa
modernizar as instalações que desde os primórdios de
sua instalação já se tornaram ultrapassadas.

Endereço: Avenida Central 05 - CADEG

Entre em contato e conheça
toda nossa linha!!!

End.: Rua Capitão Félix, 110
Lojas 7/8/9 Praça Geral - CADEG - Benfica
Tel./Fax: (21) 3860-6433
Tel.: (21) 3890-3390
E-mail: comercial@giovanelli.com.br
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ACONTECENDO NO CADEG

Visita da Santa Peregrina
reúne multidão no CADEG
Nossa Senhora de Fátima, vinda de Portugal, reuniu
aproximadamente 2.000 pessoas no CADEG.
A visita da imagem peregrina de
Nossa Senhora de Fátima, vinda de
Portugal, reuniu aproximadamente
2.000 pessoas no CADEG, no último sábado de maio. A chegada da
Santa foi recebida com
muita fé e alegria pelas
pessoas presentes.
Foi providenciado
um altar onde foi colocada a imagem que
emocionou muitos dos
presentes no evento.
Os fieis puderam rezar
e prestar suas reverências e homenagens
a Santa que permaneceu no local durante algum tempo. Após as
homenagens, foi realizada uma

Short Futebol
Elite R$9,00

pequena procissão até o Galpão
das Flores do CADEG, onde novamente havia um altar para a Santa e
onde os fieis se reuniram para orar.
O objetivo do evento foi um coletivo pedido de paz e
menos violência como
nos explica o Sr. Carlos, um dos comerciantes do CADEG.
Entre as regiões
brasileiras, a imagem
já passou pelo Estado de Minas Gerais
e pelo bairro carioca

da Lagoa. Atualmente
retornou à Portugal, de onde, brevemente, continuará sua peregrinação
pelo mundo.

Sapatênis
Bicarello R$42,50

Calçados, roupas e artigos esportivos
Galeria Central | térreo | loja 3 | tel: 3890-3433
Rua Capitão Felix, n°110 - Benfica - Rio de Janeiro / RJ
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Pólo lisa
R$19,50

Havaianas
Top R$10,50

NOTÍCIAS

Governo cria condições

para camelô virar
microempresário

G

overno federal e
municipal põem em
prática ações que
visam, entre outras providências, a organização e fomento da micro e pequena
empresa e a redução do trabalho informal na cidade do
Rio de Janeiro.
De acordo com a legislação federal, os micros
e pequenos empresários
poderão ter CNPJ e passarão a fazer parte da economia formal podendo assim
ter acesso ao auxílio doença, aposentadoria, saláriomaternidade entre outros
direitos legais.
Já no município do Rio,
a novidade é o projeto Em-

presa Bacana que lançam os
ambulantes da informalidade
à microempresas.
Os trabalhares lealizados através da Lei dos
Microempreendedores Individuais (MEI) passam a
contribuir para o INSS (11%
do salário mínimo) e mais
uma taxa simbólica de R$ 1
de ICMS ou de R$ 5 de ISS.
O microemprendedor
poderá ter um funcionário
registrado e não mais
correrá o risco de ter
sua mercadoria apreendida pela fiscalização,
pois terá como comprovar sua renda.
Mas como profissionalização é coisa séria, o Servi-

ço Brasileiro de Apoio à
Micro e Pequena Empresa
(SEBRAE) em parceria com a
Secretaria Municipal do Trabalho montará a grade curricular
para orientar os camelôs a se
tornarem empresários.
Aqueles que participa-

rem dos cursos de qualificação e que não conseguiram
autorização terão seus dados incluídos no sistema de
intermediação de mão-deobra, para indicação de um
emprego formal.
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