
A ABIMAQ completa 

esse ano 80 anos de 

atividade ininterrupta 

na defesa do setor 

de bens de capital 

mecânicos

Surgimos em 1937 e se-
guimos fi rmes e fortes 
em nossos propósitos, 

independentemente do cená-
rio favorável ou desfavorável 
que nos era apresentado. 
Vivemos momentos ruins e 
momentos bons, crises eco-
nômicas e euforia fi nanceira. 
Enfrentamos e atravessamos 
infl ação de quase 100% ao mês, 
chegando a 2.477%, em 1993, e 
sobrevivemos a todos os planos 
econômicos que antecederam 
à atual crise econômica, polí-
tica e fi nanceira.

Depois de mais de 20 anos 
esquecemos que trocamos 
2750 cruzeiros por 1 real em 
1º de julho de 1994, quando o 
Brasil acordava com o nasci-
mento de uma nova moeda. O 
real “vinha ao mundo” com a 
promessa de enterrar os anos 
de infl ação corrosiva e de ins-
tituir a estabilidade econômica 
no país. Os bancos abriram 
mais cedo e um exército de 650 
mil funcionários aguardaram a 
população, nas 15 mil agências 
da época, para fazer a troca 
da moeda. 

E sobrevivemos. A ABIMAQ 
esteve sempre fi rme e forte lu-
tando pelos interesses dos seus 
associados. Ao longo da his-
tória, o Brasil bateu recordes 
de tentativas de estabilização. 
Desde 1986 foram sete planos 
econômicos, registrando mé-
dia de um a cada 14 meses e 
permanecemos na luta. Antes 
disso tivemos um período de 
expansão da indústria e cres-
cimento da economia, vivemos 
a construção da Constituinte 
e a transição para as eleições 
diretas e abertura democráti-
ca. De uma forma ou de outra 
encontramos nosso espaço e 
defendemos nossas premissas, 
nossos valores.

Agora não será diferente. 
Com todas as instabilida-
des momentâneas, o Brasil 
tem demonstrado que suas 
instituições são sufi ciente-
mente fortes para absorver 
os choques daí decorrentes, 
o que é um importante sinal 
de maturidade política e 
democrática. E a ABIMAQ 
continuará em sua postura, 
defendendo a observância 
das regras constitucionais 
que preveem soluções legais 
para as mais diversas circuns-
tâncias com conduta, ética e 
moral. Nestes momentos a 
obediência às normas legais, 
sem querer mudar as regras 
do jogo no meio dele, permite 
absorver as mudanças sem 
afetar, sobremaneira, a vida 
econômica e social.

A continuidade das reformas 
em andamento no Congresso 
não deveria depender de quem 
ocupa, transitoriamente, a 
principal cadeira do Palácio do 
Planalto. As reformas devem 
ter o respaldo, mais do que 
de deputados e senadores, da 
grande maioria da sociedade 
brasileira. E nesse sentido, 
temos feito o nosso papel, 
insistindo na manutenção 

das instituições, no respeito à 
Constituição e à democracia.

E usando, sempre que neces-
sário, de instrumentos jurídi-
cos para garantir os direitos da 
nossa comunidade. Um exem-
plo é a quantidade de ações e 
mandatos de segurança que 
temos impetrado no sentido 
de garantir os nossos direitos, 
sem contar as inúmeras co-
alizões, plantões na porta de 
secretarias e ministérios, além 
do fomento de ações por meio 
da nossa Frente Parlamentar.

Explicações detalhadas a 
formadores de opinião e visitas 
periódicas às redações dos 
grandes jornais tem garanti-
do uma presença massiva na 
grande mídia, expondo não só 
os nossos grandes problemas 
como também os riscos que 
correremos com a não priori-
zação do nosso setor, falando 
da exportação de empregos, 
divisas e outras questões que 
nos impedem a realização 
dos negócios e manutenção 
da nossa participação no PIB.

Temos ainda nos posiciona-
do publicamente a favor das 
reformas, independente de 
quem esteja no comando da 
Nação. Sabemos que temos 
que ir além do discurso único 
do ajuste fi scal, pois as expe-
riências disponíveis mostram 
que, isoladamente, não leva o 
país ao crescimento. A imedia-
ta adoção de medidas que, sem 
confl itar com o saneamento 
das contas públicas, efetiva-
mente permitam a retomada 
da economia ajudaria muito a 
criar um ambiente favorável 
às reformas.

Para tanto, um programa 
realista, desenhado para as 
atuais condições de crise, que 
facilite o refi nanciamento das 
dívidas fi scais das empresas 
é essencial, tanto quanto o 
restabelecimento de linhas de 
crédito, hoje inexistentes na 
prática, e uma forte queda dos 
juros de mercado por meio da 
eliminação da cunha fi scal, com 
incentivos à concorrência ban-
cária e com o Bacen reduzindo 
a remuneração do dinheiro 
ocioso dos bancos. Apoiamos 
também a reforma política e 
atuamos fortemente junto ao 
BNDES para melhoria das suas 
linhas de fi nanciamento.

Administrar o câmbio, não 
para apreciar o real e sim para 
levá-lo a um nível que permita 
às empresas brasileiras com-
petir aqui e lá fora, é essencial 
para criar condições para o 
setor privado reconstituir mar-
gens e retomar investimentos. 
Isto é perfeitamente possível 
de ser feito, neste momento, 
em que a infl ação aponta para 
fi car abaixo da meta.

Independente de qualquer 
situação política e/ou econômi-
ca, nós vamos continuar baten-
do em todas essas teclas, dando 
demonstração de que esse é 
um momento delicado, mas 
com a união de todos, será su-
perado. E nós estaremos aqui 
durante e após essa travessia. 
Contem conosco porque nós 
contamos com vocês. Somos 
todos uma única comunidade 
trabalhando a favor do Brasil 
e dos brasileiros.

 
(*) - É presidente do Conselho 
de Administração da ABIMAQ/

SINDIMAQ.

Vamos sobreviver 
e crescer

João Carlos Marchesan (*)
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Para veiculação de seus Balanços, Atas, 

Editais e Leilões neste jornal, consulte sua 
agência de confi ança, ou ligue para

TEL: 3106-4171
netjen@netjen.com.br

 

39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual SPeiro e desejam se casar:

O pretendente: FILIPE HEILBERG, profissão: empreendedor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 12/04/1990, residente e 
domiciliado na Vila Madalena, São Paulo - SP, filho de Bruno Sergio Heilberg 
e de Lygia Moritz Heilberg. A pretendente: SHELLY DORF, profissão: cineasta, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/10/1994, 
residente e domiciliada na Vila Madalena, São Paulo - SP, filha de Roberto Dorf 
e de Ravit Irony Dorf.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

“Evitar completamente 
que estes incidentes 
ocorram nem sem-

pre é possível, mas há certas 
atitudes que podem diminuir os 
riscos, como tirar as etiquetas 
de voos antigos e contratar um 
seguro viagem de acordo com 
as suas necessidades”, comenta 
Simone Libonati, Superin-
tendente de Seguro Viagem 
da Zurich, companhia global 
de seguros. Para amenizar os 
danos que o extravio de baga-
gem pode trazer ao passageiro 
durante uma viagem, a Zurich 
dá dicas valiosas: 
 • Antes de despachar a ba-

gagem, declare o valor es-
timado da mesma, pagando 
uma taxa da companhia 
aérea. Caso opte por essa 
opção, saiba que obje-
tos de valor, como jóias, 
aparelhos eletrônicos ou 
medicamentos de uso 
continuo (acompanhado 
de receituário médico em 
inglês), devem ser levados 
na bagagem de mão, pois 
não são incluídos nesta 
declaração; 

 • Confira o ticket de sua 
bagagem e verifi que se os 
dados correspondem ao 
seu voo; 

 • Contrate um seguro viagem 
para cobrir os imprevistos, 

Saiba o que fazer em caso 
de bagagem extraviada

Em 2016, segundo informações da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), o número de bagagens 
extraviadas ou entregues com atraso superou os 21 milhões. Este dado refl ete uma das inúmeras situações que 
acontecem em viagens, seja de lazer ou a trabalho, e que podem gerar grande desconforto aos passageiros
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O prazo para a empresa de 
transporte devolver os perten-
ces perdidos durante os voos 
é de até 21 dias, em caso de 
viagens internacionais, e de 30 
dias nos voos domésticos. “Caso 
este prazo seja ultrapassado, é 
possível pedir o ressarcimento 
do valor correspondente ao 
prejuízo. É dever da compa-
nhia aérea manter o passageiro 
prejudicado informado sobre o 
status do caso, o que acontece 
normalmente por meio do site 
da empresa”, garante a Supe-
rintendente de Seguro Viagem 
da Zurich. 

No entanto, caso tenha con-
tratado um Seguro Viagem, 
acione a Central de Assistên-
cia da sua Seguradora, eles 
poderão auxiliar monitorando 
a localização da bagagem pela 
companhia aérea. No caso de 
não recuperação da bagagem, 
acione o ressarcimento do 
valor correspondente ao pre-
juízo na companhia aérea e 
posteriormente faça o pedido 
de análise de indenização para 
a Seguradora, encaminhando 
os documentos exigidos para 
a cobertura de bagagem para 
que a mesma possa analisar o 
seu pedido. 

Fonte e mais informações 
(www.zurich.com.br).

inclusive os problemas com 
bagagens; 

 • Evite despachar malas de 
grifes, elas costumam cha-
mar muita atenção. Sendo 
inevitável utilize os serviços 
disponíveis em aeroportos, 
embalando sua bagagem; 

 • Coloque identifi cação na 
mala, com nome e telefone 
e um cadeado; 

 • Não atrase para fazer o che-
ck-in, quanto mais cedo for 
realizado, menos chances 
da mala ser extraviada; 

 • Sempre guarde os recibos 
das mercadorias compra-
das durante a viagem, e tire 
uma foto com as compras 
dentro da mala. Em caso 
de extravio, guarde os 

recibos até a bagagem ser 
devolvida; 

 • Leve uma troca de roupas 
na mala de mão e os prin-
cipais acessórios para que 
seja possível aproveitar o 
destino imediatamente ao 
chegar. 

Além de seguir estas dicas, é 
imprescindível agir rapidamen-
te ao perceber que a bagagem 
não chegou na sala de desem-
barque. “O ideal é dirigir-se 
imediatamente ao balcão de re-
clamações da companhia aérea 
antes de deixar o desembarque 
e preencher o RIB - Registro 
de Irregularidade de Bagagem 
para viagens nacionais ou PIR 
- Property Irregularity Report 
para viagens internacionais, 

Pesquisa mensal do Mi-
nistério do Turismo, em 
parceria com a Fundação 
Getulio Vargas, revelou 
crescente intenção pelo 
uso de automóveis durante 
as próximas viagens dos 
brasileiros. De acordo com 
o levantamento, 28,6% dos 
entrevistados devem usar 
o carro em suas próximas 
viagens, crescimento de 47% 
em relação a 2016.  

No entanto, a maioria dos 
turistas ainda irá usar o 
avião para o deslocamento - 
58,9% - um índice 6% maior 
que o ano anterior, 55,6%. 
O ônibus foi único meio de 
transporte que registrou 
uma queda na preferência 
dos turistas, passando de 
17,2% em maio de 2016 para 
11,8% este ano. A pesquisa, 
realizada em maio, ouviu 
mais de 2 mil famílias em 
sete capitais brasileiras: 
Brasília, Belo Horizonte, 

Cresce intenção do brasileiro viajar 
de carro nos próximos meses

Porto Alegre, Recife, Rio de 
Janeiro, Salvador e São Paulo.

Ainda segundo a pesquisa, 
21,5% dos entrevistados afi r-
maram ter interesse em viajar 
nos próximos meses, aumento 
de 15% em relação ao mesmo 
período de 2016, 18,7%. Des-
tes, 76,6% deverão optar por 
destinos turísticos nacionais. 
As regiões mais procuradas 

pelos viajantes deverão ser: 
Nordeste (50,8%); Sudeste 
(21,8%); Sul (17,9%); Cen-
tro-Oeste (7,4%) e Norte 
(2,1%). Em relação à pre-
ferência pela hospedagem, 
hotéis e pousadas seguem 
na liderança com 52,7% da 
intenção dos entrevistados 
contra 36,3% que deverão 
optar pela casa de parentes 

15ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1027324-17.2015. 
8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 15ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Celina Dietrich Trigueiros Teixeira Pinto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Jacques Levy 
Eskenazi, Alameda Ministro Rocha Azevedo, 545, Apto. 111, Cerqueira Cesar - CEP 01410-001, São 
Paulo-SP, CPF 166.941.418-31, RG 27.925.001-0, nascido em 30/09/1976, Advogado, que lhe foi 
proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Sorana Com e Importadora Ltda, 
objetivando ao réu o pagamento da quantia de R$ 36.421,00 (março/2015) devidamente atualizados, 
referente à reparação do veículo Audi A-6; 4.2; Renavan 759126682. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de maio de 2017. 

41ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003778-98.2013. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 41ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Regis de Castilho Barbosa Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CORRETORA DE 
SEGUROS CURITIBANOS LTDA, CNPJ 01.081.011/0001-06, na pessoa de seu representante legal, 
que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de SAVIAN & FRANCE 
ADMINISTRADORA CORRETORA SEGUROS LTDA., objetivando o recebimento da quantia de R$ 
44.543,15 (janeiro/2012), o qual foi indevidamente recebido pela ré, bem como a condenação da 
mesma ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, 
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

7ª VC – Reg. Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1015512-
18.2014.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Ana Carolina Della Latta Camargo Belmudes, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) FERNANDA NOTARNICOLA LEITE, CPF. 376.198.598-37, que AMC - SERVIÇOS 
EDUCACIONAIS LTDA, lhe ajuizou uma ação Monitória objetivando o recebimento de R$ 24.133,26 
(Maio/2014), oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes e 
não pago. Estando a requerida em lugar incerto e não sabido, CITADA fica para que no prazo de 15 
dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embargue a ação, ficando isenta de custas e 
honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão de mandado inicial em título executivo, 
sendo ADVERTIDA de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, III do CPC). 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 24 de abril de 2017. 

2ª Vara da Família e Sucessões - Regional Butantã. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇãO DE Oswaldo Souza Aranha, REQUERIDO 
POR Maria Celia Santos Souza Aranha - PROCESSO Nº1003468-55.2015.8.26.0704. A MMª. Juíza 
de Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, 
Dra. Margot Chrysostomo Corrêa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem 
ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 23/01/2017, foi decretada a 
INTERDIÇÃO de Oswaldo Souza Aranha, CPF 039.752.408-06, declarando-o absolutamente 
incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeada como CURADORA, em caráter 
DEFINITIVO, a Sra. MARIA CELIA SANTOS SOUZA ARANHA. O presente edital será publicado 
por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 02 de fevereiro de 2017. 

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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TERCEIRIZAR ATIVIDADE FIM DA EMPRESA
Empresa pode terceirizar todas as atividades, inclusive as essen-
ciais, de acordo com a Lei 13.429/2017? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAL O DIA PARA O PAGAMENTO DO SALÁRIO DA DOMÉSTICA, 
QUAL A BASE LEGAL?

Esclarecemos que não há previsão legal expressa específica, porém, por 
analogia ao art.459, §1º da CLT o pagamento de salário para qualquer 
empregado é realizado até o 5º (quinto) dia útil ao mês subsequente 
ao vencido. Lembramos que o sábado é considerado dia útil para 
pagamento de salário conforme IN SRT nº01/89.

RETENÇÃO POR PARTE DO SALÃO-PARCEIRO
Quais são os tributos que o salão de beleza deve reter do profissio-
nal parceiro que é MEI, de acordo com a nova Le da Terceirização? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

RECEBEU ATESTADO DO DIA TRABALHADO
Funcionário trabalhou o dia inteiro e após seu expediente esteve 
em consulta médica, recebendo atestado o dia inteiro, podemos 
considerar o dia abonado? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA DEVE CONSIDERAR APENAS O SALÁRIO CONTRATUAL 
PARA INFORMAR NO CAGED?

Considerando que o campo destina-se à informação do Salário Mensal, 
mas se o salário for misto (fixo mais comissão ou outros adicionais), 
informar apenas o valor do salário fixo contratual.

HORAS EXTRAS ESPORÁDICAS
Quando a empresa paga horas extras esporádicas, tem que pagar o 
DSR? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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ou amigos. Para 11% das pes-
soas que pretendem viajar, a 
estadia será em residência 
própria, alugada ou outros.

Em Salvador, 21,2% dos 
entrevistados informaram 
ter a intenção de viajar nos 
próximos seis meses. Trata-
se do maior crescimento 
- 49% em relação ao mesmo 
período de 2016 - entre as 
sete capitais acompanhadas 
pelo levantamento. Em Belo 
Horizonte, 27,9% dos entre-
vistados informaram o desejo 
de viajar, contra 21,7% no 
ano anterior. O levantamento 
registrou ainda crescimento 
no Rio de Janeiro - de 13,7% 
para 18,8% - e em São Paulo 
- de 19,7% para 22,1%. Já nas 
capitais Porto Alegre e Recife 
observou-se uma redução de 
19,5% para 18,2% e 24,1% 
para 16,7% respectivamente. 
A capita federal Brasília se 
manteve estável em 24,9% 
(MTur).
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