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Um negócio isolado 

difi cilmente conseguirá 

chegar a bom termo em 

questões estratégicas 

complexas.

Como o mundo empre-
sarial está sofrendo 
grande transforma-

ções, é de extrema impor-
tância, que todos os players 
de um segmento econômico 
se unam para enfrentar as 
dif iculdades,  solucionar 
problemas comuns e propor 
alternativas para avançar. O 
associativismo tem se mos-
trado há séculos que é uma 
ferramenta de extremo valor 
e relevância para o empre-
sariado. 

Hoje, no Brasil, por exem-
plo, as indústrias sofrem 
com o desaquecimento eco-
nômico generalizado; com 
a onda do realinhamento, 
fusões e aquisições interna-
cionais, e ainda com ame-
aças como a possibilidade 
de uma abertura comercial 
descompensada. Por isso, a 
união fortalece a todos. Mais 
do que nunca, as empresas 
precisam convergir seus in-
teresses num ponto comum 
para alcançarem a potência 
necessária com a união e 
fazer valer concretamente 
essas demandas e o que 
for conveniente para todo 
o grupo. 

Um negócio isolado difi-
cilmente conseguirá chegar 
a bom termo em questões 
estratégicas complexas em 
política e economia. Além 
disso, com o esforço rateado 
entre vários pares, o custo 
do empenho será distribuído 
entre todos, bem como tam-
bém os dividendos.

Hoje,  por  exemplo,  a 
ABIMAQ, representa cer-
ca de 7,5 mil empresas de 
diferentes segmentos de 
fabricação de bens de capital 
mecânicos, reunindo uma 
força extraordinária no setor 
produtivo brasileiro. Não 
podemos deixar que esse 
capital acumulado seja atra-
vancado por questões con-
tingenciais, pelo contrário, é 
preciso que ele se expanda 
mais ainda para consolidar 
a base industrial brasileira e 
aperfeiçoar os bens produzi-
dos para o consumo interno 
e externo.

Nos Estados Unidos, onde 
o liberalismo é sólido, nós 
observamos associações de 
empresas que têm alto po-
der de influência, inclusive 
assegurando que emendas 

constitucionais pétreas con-
tinuem intocadas, apesar de 
séculos de existência e de 
forte antagonismo de certos 
grupos sociais da população. 

Um detalhe importante 
para o associativismo é que 
ele também precisa aprender 
como ter melhor performan-
ce com seus próprios asso-
ciados, especialmente no 
que diz respeito a finanças, 
operações, RH, marketing e 
comunicação, além de outros 
aspectos. Portanto, sempre 
é necessária uma gestão 
altamente profissional e 
eficiente para que todos os 
membros sejam devidamente 
recompensados e satisfeitos 
com o serviço prestado. 

A informação e conhe-
cimento cresceram numa 
proporção jamais vista na 
história nas últimas déca-
das, por isso, uma entidade 
associativa seja de que setor 
for, necessariamente precisa 
difundir esses novos saberes 
por meio de sua área de trei-
namento, além de promover 
regularmente eventos como 
congressos, fóruns, seminá-
rios, encontros e outros for-
matos que efetivamente irra-
diem novas aprendizagens e 
domínios tecnológicos, isso 
tanto para lideranças, como 
para gerências e coordena-
ções de médio escalão. 

Há um aspecto sociológi-
co importante também no 
associativismo, a ideia de 
pertencimento, de identida-
de e de propósitos comuns. 
O Homem é um ser gregário 
e necessariamente precisa 
de um espaço e tempo para 
se agrupar, interagir e se 
comunicar. Isoladamente, 
ele perde sua força, seu 
interesse e sua ligação com 
parceiros, que podem aju-
dá-lo no famoso networking 
empresarial ou trabalho em 
rede. Nesse novo mundo digi-
tal, é indispensável promover 
contatos, porque amizade é 
capital.

É natural que existam tam-
bém divergências e pontos 
de vista discordantes numa 
associação ou grupo social, 
mas isso é salutar também, 
porque desta dialética sem-
pre acaba se chegando a um 
ponto de interesse maior. 

Como disse o poeta nor-
te-americano Robert Frost: 
“Uma ideia é um feito de 
associação”.

 
(*) - É Economista com MBA em 

marketing e diretora conselheira da 
ABIMAQ.

O associativismo proporciona 
a base para o empresariado 

pós-moderno
Elizabeth Bozza (*)
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 Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1033467-22.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 23ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP
etc. Faz Saber a Angelino Monteiro da Silva RG Nº 1.837.630, CPF Nº 212.279.698-72, que 

, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 

 
ada Mais . 

Edital de Citação prazo de 20 dias. Proc Nº 1088879-30.2018.8.26.0100. O Dr. Christopher 
Alexander Roisin,Juiz de Direito da  11ºvc.  Faz Saber a Carlos Ryoji Hirai, domiciliado em local 
incerto e não sabido, que lhe foi movida Ação de Procedimento Comum por Momentum Empreendi  
mentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese: a parte ré deixou de pagar taxas especificadas 
no contrato celebrado com a autora (lote 07, quadra KH, loteamento Thermas de Sta. Bárbara - 
I), as quais foram quantificadas em R$ 2.927,55 em agosto de 2018. Encontrando-se a parte ré 
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 contestação, sob pena de revelia. No silêncio, será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0002721-18. 2019.8.26.0176 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ª Vara Judicial, do Foro de Embu das Artes, Estado de SP, Dr(a). , 

az Saber a(o) Cecília Barreto da Silva, Brasileiro, RG 14231648, CPF 
042.386.288-

tda ntimação 

 

-
Citação dital

 
ada Mais. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1012891-90. 2015.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC - P

az Saber a(o) Dilson Silveira de Paula, RG: 8.036.097, CPF: 768.293.088-87, 
que , ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 

lugar 

ada Mais..  

 Prazo 20 dias. Proc. 0003410-81.2019.8.26.0008. O Dr. 
Juiz de Direito da 1ºVC Durval Lourenço da Silva 
RG Nº 23.246.313-X, CPF Nº 191.067.688-81, que , 
alegan . ntimação amento. do valor de 
R$ 32.821,
15 dia  

ada Mais.  

Edital d Prazo de 30 dias. Processo Nº0002312-09.2018.8.26.0263 O(A)MM. Juiz(a) de  
taí, Estado de SP, Dr(a). Wallace Goncalves dos Santos  

da Lei, etc. Faz Saber a(o) Francisco Clementino do Nascimento, Brasileiro, Casado, RG 826.704, 
CPF 569.434.748-

tda. Encontrando-  
ntimação dital, 

 

Fica ciente, ainda, que 
-

os autos, sua 
ada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1005191-79.2018.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ªVC,do Foro Regional-Santana, Estado de SP, Dr(a). ho 

az Saber a Jose Valter da Costa, brasileiro, solteiro, comerciante RG Nº 
06 Nº 900.726.268-87,que , ajuizou 
-lhe ação de C  

– 
denominado Riviera de Santa Cristina 
Citação 

ada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000540-74.2018.8.26.0010 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª VC, do Foro Regional X - P, Dr(a). Caren Cristina Fernandes de 

az Saber a(o) Doris Sais Pacheco Milan, Brasileiro, Solteira, 
Relações Públicas, RG 40.144.160, CPF 221.953.138-

-000, São Paulo - 

serviços educaciona
Serviços, iniciado no ano de 2013". Encontrando-
determinada a sua Citação dital azo 

ma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 01 Mês. Processo Nº 1108328-42.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ªVC, do Foro Regional V-São Miguel Paulista, Estado de SP, Dr(a). Cesar Augusto 
Fernandes az Saber a(o) , Brasileiro, CPF 194.759. 
128-
receber a quantia de R$ 10.081,22 -000284 
Nº SA-000280, Nº SA-000290, Nº SA-000298 e Nº SA-

ne
 

do artigo 701 do C.P.C.. Advertências: 1 - O 
- Caso não 

lei. Nada mais  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1006158-21. 2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 31ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Mariana de Souza Neves Salinas, na 

az Saber a(o) dos Santos, Brasileiro, RG 27891074-9, CPF 
261.466.608-

-se o 
itação dital

 

lei. Nada Mais São Paulo, aos 27 de novembro de 2019. 

JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE PÉROLA –ESTADO DO PARANÁ. EDITAL
DE INTIMAÇÃO DOS CREDORES DE A. F. FELIPE CONFECÇÕES EIRELI E A. LAVANDEIRA
INDUSTRIAL LTDA - ME - “Em Recuperação Judicial” PELO PRESENTE edital, expedido nos autos
sob nº 0001969-62.2016.8.16.0133 de RECUPERAÇÃO JUDICIAL, movida por A. F. FELIPE CONFEC-
ÇÕES EIRELI e A. LAVANDEIRA INDUSTRIAL LTDA - ME - “Em Recuperação Judicial”. O Dr.
Carlos Eduardo Zago Udenal, Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Pérola - Estado do Paraná,
faz saber a todos que deste tiver conhecimento e quem possa interessar, nos termos da decisão de seq.
1109, pelo presente edital ficam CONVOCADOS todos os credores habilitados e sujeitos à recuperação
judicial de A. F. FELIPE CONFECÇÕES EIRELI e A. LAVANDEIRA INDUSTRIAL LTDA - ME - “Em
Recuperação Judicial” para comparecerem e se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL DE CREDO-
RES a ser realizada, em 1ª convocação, no dia 15/01/2020, com início da assembleia às 13h00, ocasião
em que se realizará a assembleia com a presença dos credores titulares de mais da metade dos créditos
de cada classe, computados pelo valor e, caso não haja quórum nesta ocasião ficam desde já convocados
os credores para a realização, em 2ª convocação desta Assembleia Geral, para o dia 22/01/2020, com
início da assembleia às 13h00, quando será realizada com a presença de qualquer número de credores
presentes. Local da realização da Assembleia: Tribunal do Júri – Fórum da Comarca de Pérola, com
endereço a Avenida Café Filho, 35, Centro, em Pérola-PR, CEP 87540-000. A assembleia ora convo-
cada tem como objeto a deliberação pelos credores sobre a seguinte ordem do dia: a) aprovação, rejeição
ou modificação do plano de Recuperação Judicial; b) deliberação sobre a constituição do comitê de cre-
dores e escolha dos seus membros; c) qualquer outra matéria que possa afetar os interesses dos credo-
res, e adoção de medidas necessárias à implementação do plano de recuperação. A Assembleia será
presidida pelo representante da Administradora Judicial nomeada por este Juízo, a Valor Con-
sultores Associados Ltda. Os credores legitimados a votar que desejarem se fazer representar por
procurador, conforme disposto no art. 37, §4º, da Lei 11.101/05, deverão entregar, com antecedência míni-
ma de 24 (vinte e quatro) horas do início da Assembleia, diretamente à Administradora Judicial, na Aveni-
da Duque de Caxias, 882, 2º andar, sala 210, CEP 87020-025, Maringá-PR, ou mediante envio ao endere-
ço eletrônico contato@valorconsultores.com.br, documento hábil que comprove seus poderes ou a indi-
cação do movimento dos autos do processo de Recuperação Judicial em que se encontrem tais docu-
mentos. Para que os Sindicatos dos Trabalhadores possam representar seus associados, deverão obser-
var o procedimento previsto no art. 37, §§5º e 6º, inciso I da Lei 11.101/05. Os credores (pessoas natu-
rais) que comparecerem pessoalmente, deverão apresentar documento pessoal de identificação, prescin-
dindo da entrega prévia do documento a administradora judicial. Os credores poderão obter cópia do Pla-
no de Recuperação Judicial a ser submetido à deliberação de Assembleia nos autos nº 0001969-
62.2016.8.16.0133, disponível no site do https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/, no seq. 1175, e no sítio eletrônico
da Administradora Judicial - http://www.valorconsultores.com.br/processo/41/felipe-confeccoes-
eirelinascimento - lavanderia - ou ainda por solicitação à Administradora Judicial pelo e-mail
contato@valorconsultores.com.br. A presente Convocação será publicada no DJPR-ELETRÔNICO, afi-
xada no fórum de Pérola-PR, no local de costume, jornal de grande circulação e na sede e filiais das
Recuperandas, na forma de lei (art. 36 da lei 11.101/2005). Nada mais. Pérola-PR – Eu Ricardo Schmidt
Neves, Juramentado, digitei e subscrevi. CARLOS EDUARDO ZAGO UDENAL. JUIZ DE DIREITO

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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FOLGA DO FUNCIONÁRIO QUE TRABALHA NO DOMINGO
Funcionário contatado para trabalhar de terça a domingo, deve folgar 
no domingo obrigatoriamente? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE EFETUAR TESTE DE 02 DIAS COM FUTURO FUNCIO-
NÁRIO ANTES DA CONTRATAÇÃO?  

Não é possível fazer teste com o empregado antes da sua contratação 
sem que gere vínculo empregatício, pois não há previsão legal auto-
rizando tal conduta. Correto, neste caso, contratar o empregado em 
contrato de experiência para fazer este teste que a empresa pretende, 
o que, consequentemente, gera vínculo de emprego com a empresa.

EMPRESA COM OBRIGAÇÃO PENDENTE
Empresa sob regime do lucro real não transmitiu nenhuma informação 
para o eSocial, com proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO
Funcionário afastado por auxílio doença e/ou auxílio maternidade, 
recebe o 13º salário pela Previdência Social, inclusive reconhecimento 
de recurso? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAL O TETO DO VALOR DO SALÁRIO DA LICENÇA MATERNIDADE? 
Esclarecemos que o valor do salário maternidade não poderá exceder 
o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal 
Federal, que conforme Lei nº13.752/18 está no valor de R$39.293,32 
(trinta e nove mil, duzentos e noventa e três reais e trinta e dois cen-
tavos), conforme última legislação publicada.

CONVENÇÃO COLETIVA COM DESCONTO OBRIGATÓRIO
Pode a convenção coletiva impor contribuição negocial compulsória a 
ser descontado em folha de pagamento e que penaliza o funcionário 
que não efetuar o pagamento, com a inclusão no serviço de proteção ao 
crédito? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

Brown YP Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ Nº 20.523.864/0001-03-NIRE 35.228.515.172

Ata da Reunião de Sócios Realizada em 10/12/2019
Data, Hora e Local: Realizada aos 10/12/2019, às 15:30h, na sede, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 
360, 4º Andar, sala 37, Vila Nova Conceição/SP. Presença: Totalidade.Mesa: Abrão Muszkat-Presidente; Angela Te-
rezinha de Souza-Secretária.Ordem do Dia: Deliberam a possibilidade de redução do capital social da empresa, por 
considerá-lo excessivo ao objeto da sociedade. Deliberações: Por unanimidade, os sócios quotistas, resolvem reduzir 
proporcionalmente às quotas de cada sócio, o capital social da empresa em R$4.000.000,00, sendo que o capital social 
final após a redução será de R$8.775.114,00.Encerramento: Como nada mais houvesse a ser tratado, deram por en-
cerrada a reunião, da qual se lavrou esta ata para os efeitos legais, que depois de lida e aprovada foi assinada por todos 
os sócios e presentes. SP, 10/12/2019. YP II Real Estate Empreendimentos e Participações Ltda., Abrão Muszkat, 
Valter Rabotzke Junior; Tibério Construções e Incorporações S.A., Carlos Eduardo Araújo Tibério; Concord Incor-
porações Imobiliárias Ltda., João Carlos Moralez; Abrão Muszkat-Presidente; Angela Terezinha de Souza-Secretária.

ATIVO R$ Mil
CIRC. E REALIZÁVEL A L. PRAZO      17.531
Disponibilidades    5.505
Aplicações Interfinanc. Liquidez        3.100

Aplicações no Mercado Aberto    3.100
TVM e Instrum. Financ. Derivativos       3.984

Carteira Própria    3.475
Vinculados à Prestação de Garantias      -
Vinculados ao Banco Central    509

Outros Créditos        4.886
Carteira de Câmbio    3.097
Rendas a Receber     362
Negociação e Intermed. de Valores    341
Diversos    1.130
(Provisão p/ Outros Créditos de
    Liq. Duvidosa)   (44)

Outros Valores e Bens             56
Despesas Antecipadas     56

PERMANENTE           969
Imobilizado de Uso           388

Outras Imobilizações de Uso    1.191
(Depreciações Acumuladas)     (803)

Diferido               -
(Amortização Acumulada) -

Intangível            581
Outros Ativos Intangíveis    894
(Amortização Acumulada)   (313)

TOTAL DO ATIVO      18.500

PASSIVO R$ Mil
CIRC. E EXIGÍVEL A L. PRAZO      11.566
Relações Interdependências        1.653

Ordens de Pagamentos em Moedas     1.653
Obrigações por Empréstimos               -

Emprést. no País-outras instituições  -
Outras Obrigações        9.913

Carteira de Câmbio    6.952
Sociais e Estatutárias    129
Fiscais e Previdenciárias     816
Negociação e Intermed. de Valores     -
Diversas     2.016

PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO        6.934
Capital :        6.687

De Domiciliados no País      7.187
(Capital a Realizar)  (500)
Reservas de Capital -
Reservas de Lucros      375
Ajustes ao Valor de Merc. TVM Deriv.    (39)
Lucros ou Prejuízos Acumulados    (55)
Contas de Resultado           (34)

Receitas Operacionais     10.262
(Despesas Operacionais)     (10.304)
Receitas não Operacionais    -
(Despesas não Operacionais    -
(Imposto de Renda)    4
(Contribuição Social)    4

TOTAL DO PASSIVO e Patr.  Líquido    18.500

BALANCETE PATRIMONIAL Em 31 de Outubro de 2019

LUIZ CARLOS MACHADO  -  Diretor
REINALDO DANTAS  -  Contador CRC - 1SP 110330/O-6

TREVISO
CORRETORA DE CÂMBIO S.A.

CNPJ (MF) 02.992.317/0001-87
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Desde o roubo cinemato-
gráfi co no aeroporto de 
Guarulhos, onde foram 

levados 720 quilos de ouro, até 
o mega assalto no aeroporto 
de Viracopos, em Campinas, e 
a recente invasão ao terminal 
de cargas do Galeão, no Rio. 
Apesar desses crimes não 
exporem a vulnerabilidade 
dos sistemas de segurança, 
já que são casos isolados, em-
presas do setor têm investido 
em soluções inovadoras para 
garantir que seus veículos e 
mecanismos se tornem ainda 
mais seguros.

“As empresas buscam conhe-
cer e agregar em seus modelos 
de desenvolvimento de produ-
tos e soluções o ecossistema 
de tecnologia que envolve 
os ambientes de inteligência 
artifi cial, processos de desen-
volvimento de IoT e o melhor 
entendimento do conceito de 
cidades inteligentes, já que o 
pilar de segurança é um dos 
mais requisitados dentro desse 
conceito”, explicou Cláudio 
Procida, consultor da Associa-
ção Brasileira das Empresas 
de Sistemas Eletrônicos de 
Segurança (Abese). 

Segundo o representante da 
Abese, mesmo já utilizando 
tecnologia de segurança, as 
companhias precisam “aprimo-
rar muito mais suas estratégias, 
buscando uma maior especia-
lização dos seus profi ssionais 
e também uma mudança dos 

Tecnologia pode ser solução 
para evitar roubos de cargas
Casos de roubo de carros-fortes e cargas pelo Brasil têm sido destaques nos últimos meses

conceitos de planejamento 
de segurança”. Atualmente, 
muitas empresas apostam em 
caminhões blindados, etiquetas 
eletrônicas nas cargas, selos de 
identifi cação de origem e até 
drones para evitar o aumento 
de furtos. 

Além disso, mudanças no pro-
cesso seletivo de funcionários 
e investimento em contrainte-
ligência, já que a maioria dos 
roubos envolvendo malotes 
tem origem no vazamento de 
informações internas, também 
estão entre algumas providên-
cias tomadas.    “Hoje temos 
diversos artefatos de segurança 
que atuam na prevenção como 
um controle de acesso com 

inteligência artifi cial, portarias 
remotas, análise de imagens e 
também dispositivos que atu-
am na reação a eventos como, 
por exemplo, os geradores de 
fumaça que dispersam os crimi-
nosos dentro de um ambiente 
fechado”, acrescentou Procida.

Esses novos mecanismos 
agregados à inteligência arti-
fi cial têm sido aliados impor-
tantes na prevenção de roubo 
de cargas, de acordo com o 
especialista em segurança pú-
blica, Fábio Ramazzini Bechara, 
da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie. Alguns dos equipa-
mentos e novidades poderão 
ser vistos no próximo ano, entre 
14 e 16 de abril, na 23ª edição 

da Exposec, maior feira de se-
gurança eletrônica da América 
Latina, em São Paulo. 

Organizado pela Cipa Fiera 
Milano, o evento reúne as mais 
recentes tecnologias, produtos 
e serviços da área. “A tecnologia 
pode promover soluções não 
só para aumentar seu sistema 
de vigilância e monitoramento, 
mas também consegue, com o 
recurso da ciência de dados, 
fazer com que [a empresa] de-
senvolva a predição para identi-
fi car com antecedência fatores 
de maior vulnerabilidade e fazer 
intervenções para retardar e di-
fi cultar a ação ilícita”, fi nalizou 
Bechara (ANSA).

Setor tem apostado em inteligência artifi cial e inovações.
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