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ACasa dasAlianças, apósunir ca-
sais paulistas por 20 anos, está
sendo motivo de preocupação pa-
ra noivos e funcionários. Isso por-
que os donos – o casal Israel Silva
eCéliaRegina Zayerder – se sepa-
raram. E, com eles, as 28 lojas fo-
ram divididas, 14 para cada um.
Desde o dia 18, as lojas de Célia
estão fechadas por “motivo de lu-
to”, segundo a administração,
mashá reclamações dos funcioná-
rios sobre o não pagamento de sa-
lários e FGTS desde abril. Tanto
funcionários destas lojas quanto
clientesque não receberam produ-
tos estão tomando providências.

O Sindicato dos Comerciários
de São Paulo entrou ontem com
uma açãocontra aCasa dasAlian-
ças e Comércio de Relógios Ltda.
(CACR), a parte da empresa que
ficou com Célia, para exigir o pa-
gamentode salários e outros direi-
tos dos funcionários. “O proble-
ma começou com a separação
dos donos”, diz Ricardo Patah,
presidente do sindicato. Os fun-
cionários ficaram de abril a agos-
to sem salário, e a empresa não
compareceu a diversas reuniões
comosindicato.No dia19, segun-
do o sindicato, teria havido uma
reunião com gerentes das lojas de
Célia para avisar que estariam en-
cerrando as atividades por tempo
indeterminado, e não haveria pra-
zo para o pagamento de atrasa-
dos. “Anteontem, fizemos uma
reunião com 20 gerentes das lojas
fechadas e decidimos exigir os di-
reitos na Justiça.”

Já há dois pedidos de falência
contra aCACR: um,daRádio No-
voMundoe, outro, da LimagePu-
blicidade e Propaganda. “É uma
pena que uma loja tão tradicional,
tão presente na vida dos paulista-
nos, passe por isso”, afirma o pre-
sidente do sindicato.

Patah diz que os funcionários
das lojas de Célia não conhecem
o motivo do fechamento. “Mas
motivo de luto não deve ser”, opi-
na. Na segunda-feira, a empresá-
ria teria solicitado a procuradores
que pedissem as chaves das lojas
aos gerentes para reabri-las, mas
os gerentes acharam melhor não
entregar. Foi um pedido informal,
e eles ficaram receosos doque po-
deria vir a acontecer. O Sindicato
dos Comerciários não conseguiu
entrar em contato com Célia.

O Estado tentou, por três dias,
falar com a empresária e outros
responsáveis pelo negócio, mas
não obteve resposta. “Talvez seja
uma decisão impensada dela, que
pode tumultuar o processo”, co-
menta Israel Silva. “Todos os dias
atendo funcionários dela preocu-
pados com o que vai acontecer.”

As lojas de Israel estão funcio-

nando normalmente e ainda usam
o nome Casa das Alianças, mas,
com uma nova razão social: Óti-
ca, Joalheria e Relojoalheria Du-
ca.Alguns dos funcionáriosdemi-
tidos por Célia foram contratados
para as lojas dele. Os clientes, po-
rém, não estão sendo atendidos
pela nova empresa. Quem fez
compras nas lojas de Célia, deve
resolver lá suas pendências.

“Clientes lesados pelo fecha-
mento das lojas devem ir à polícia
fazer um boletim de ocorrência”,
aconselha Arystóbulo Freitas, ad-
vogado especializado em defesa
doconsumidor. “Como nãoháex-
plicação para o fato de não entre-
garem os produtos, quanto mais
rápido as pessoas tomarem provi-
dências, melhor. A proprietária
pode convocar os consumidores e
tentar um acordo.”

O Procon está orientando os

noivos que ficaram sem alianças
a procurarem o Juizado Especial
Cível mais próximo e solicitar a
desconsideração da personalida-
de jurídica da empresa, ou seja,
pedir para negociar com donos e
sócios, emvez da empresa.O Pro-
con adota essa posição nos casos
em que a empresa fecha, vai à fa-
lência ou não atende de maneira
alguma os consumidores.

O consumidor pode também
pedir uma ficha de breve relato,
no Procon ou na Junta Comercial
de São Paulo, que conterá o nome
da empresa, sócios e documentos
relacionados ao caso. “Este é um
daqueles casos em que a frustra-
ção da pessoa é evidente. Além
do dinheiro de volta, ela pode exi-
gir danos morais”, diz Arystóbulo
Freitas. “A pessoa trabalha, junta
dinheiro para realizar um sonho.
Não pode terminar desse jeito.”●

A SEPARAÇÃO DAS ALIANÇAS

ArtEstado

Santana
Pinheiros
Lapa
Shopping Interlagos
Shopping Raposo Tavares
Shopping Villa Lobos
Shopping Guarulhos
Guarulhos
São Bernardo
Santo André (R. Oliveira Lima)
Santo Amaro
Rua Augusta
Osasco Plaza Shopping
Osasco

Av. São João, 360
Av. São João, 340
Av. São João, 334
Penha
São Miguel
Brás
Santo André (R. General Glicério)
Shopping Ibirapuera
Shopping Metrópole
Mauá
Campinas
Praia Grande
S. Jósé dos Campos
Santos

Lojas DELE Lojas DELA

DivórciodivideaCasadasAlianças
Com o fim do casamento dos donos, rede foi repartida meio a meio; as lojas da mulher agora estão fechadas

NADA FEITO – Fechadas, 14 lojas de Célia não atendem nem mesmo clientes às vésperas do casamento PORTAS ABERTAS – Lojas de Israel funcionam com nova razão social
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