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Engajamento social contribui 
com a manutenção da 

biodiversidade

Um dos países com 

a maior riqueza em 

biodiversidade do 

mundo, o Brasil abriga, 

ao lado de outras 16 

nações, 70% das espécies 

existentes

No entanto, ao falar des-
se tema, uma questão 
que merece destaque 

é o engajamento da socieda-
de com ações relacionadas à 
preservação do meio ambien-
te. Ao avaliar o cenário atual, 
por exemplo, podemos dizer 
que o país atravessa um mo-
mento crítico, pois ainda são 
registrados índices elevados 
de desmatamento e muitos 
utilizam as riquezas naturais 
de maneira indevida. 

Uma das soluções para 
esse problema é a criação de 
estratégias que ajudem a cons-
cientizar a população, de forma 
que biodiversidade e susten-
tabilidade sejam igualmente 
valorizadas. Afi nal, a vida na 
Terra depende da existência 
dos biomas, e isso só será 
possível com a conservação 
do planeta e o uso sustentável 
dos recursos. 

Nesse sentido, o extrativis-
mo sustentável surge como 
uma solução eficiente. Em 
parceria com indústrias pri-
vadas e governos, as famílias 
que vivem em meio às fl orestas, 
em comunidades ribeirinhas e 
atuam em pequenos núcleos 
de agricultura aprendem, por 
meio de treinamentos e capa-
citações, a manter as árvores 
em pé, para que seus frutos e 
sementes sirvam como uma 
fonte de renda extra. 

A ressalva é que não basta 
investir na conscientização. É 
preciso criar também mecanis-
mos que proporcionem uma 
melhora na condição de vida, 
oferecendo uma alternativa 
sustentável de composição de 
renda. Do contrário, se houver 
apenas a preocupação com o 

meio ambiente e deixar a ques-
tão socioeconômica de lado, a 
necessidade pela sobrevivên-
cia, mais cedo ou mais tarde, 
fará com que a pessoa volte a 
atuar de maneira ilegal. 

Outro ponto é o futuro das 
comunidades extrativistas, 
pois os jovens devem ser prepa-
rados para assumir o comando 
do trabalho nos próximos anos. 
O grande desafi o é saber como 
lidar com uma geração que 
possui motivações diferentes, 
com uma difi culdade maior de 
se manter em suas raízes e que 
sempre busca o imediatismo 
nas ações, pois atividades li-
gadas à agricultura dependem 
de tempo para obter resultados 
expressivos.

No entanto, essa é também 
uma geração que tem muita 
força, com ideais que se asse-
melham à realidade daqueles 
que já atuam em prol da sus-
tentabilidade. Podemos consi-
derar que a grande vantagem 
para engajar esses jovens é 
o fato de muitos deles acre-
ditarem no desenvolvimento 
sustentável, na mudança de 
realidade social e na quebra de 
paradigmas. É essa fi losofi a de 
vida que pode fazer a diferença 
daqui a alguns anos.

O mais importante disso 
tudo é enxergar que exis-
tem inúmeras possibilidades 
de transformar a realidade 
do planeta e contribuir de 
maneira efetiva com a sua 
conservação - o engajamento 
da sociedade é apenas uma 
delas. Ao acreditar no ideal 
de que o importante é fazer 
algo que tenha um verdadeiro 
sentido, é possível contribuir 
para que o desenvolvimento 
econômico e a conservação de 
biomas naturais caminhem na 
mesma direção.

(*) - É CEO da Beraca, líder global no 
fornecimento de ingredientes naturais 

provenientes da biodiversidade 
brasileira para as indústrias de 

cosméticos, produtos farmacêuticos 
e cuidados pessoais.

Daniel Sabará (*)

A - Reunião da SBPC
Inovação, Diversidade, Transformações é o tema da 69ª Reunião Anual da 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), que será realizada 
na UFMG, em Belo Horizonte, entre os dias 16 e 22 de julho. As inscrições 
para trabalhos e participantes estão abertas. Estudantes de graduação e 
pós-graduação podem se inscrever até o dia 10 de julho na página da SBPC 
e os custos variam entre R$ 80 e R$ 300, de acordo com cada categoria. 
Também são ofertados minicursos temáticos ao custo de R$ 30. Os resumos 
dos trabalhos precisam ser submetidos até 27 de março. Os aprovados con-
tarão com uma sessão de pôsteres, destinada à apresentação de pesquisas 
científi cas, de experiências de ensino e aprendizagem e de relato de casos. 
Outras informações: (http://ra.sbpcnet.org.br/belohorizonte/).

B - Para Recém-casados
A viagem de Lua de Mel merece tanta atenção e carinho quanto os pre-
parativos para o casamento. A pequena e charmosa Santo Antônio do 
Pinhal, a apenas 175 km de São Paulo, oferece vários atrativos para os 
apaixonados. É chamada de ‘A cidade do Santo Casamenteiro’. Possui um 
clima romântico e tranquilo, próprio para os apaixonados namorarem em 
meio à beleza das montanhas, com ótima visão da Serra da Mantiqueira, 
do Sul de Minas e do Vale do Paraíba. Dá para conhecer cachoeiras e 
fazer diversas trilhas. Saiba mais em (www.pousada4estacoesdepinhal.
com.br) ou (12) 3666-2260.

C - Passeio Mal-assombrado 
“Take your beliefs for a ride!”. É com este slogan “leve suas crenças para 
darem uma voltinha!”, que o SP Haunted Tour, realiza um passeio noturno 
promovido pela Rhoxxi Turismo ganha as ruas do centro velho de São 
Paulo. O city tour, em ônibus executivo, foi criado a partir de pesquisa 
sobre as lendas urbanas da cidade. É uma forma diferente de encarar o 
mal-assombrado, onde abordamos as inquietações da mente humana e os 
problemas que fazem parte do cotidiano de nossa metrópole. O city tour 
noturno dura cerca de 2h00, e o circuito passa por pontos como Cemitério 
da Consolação, Theatro Municipal,  Catedral da Sé, entre outros. São dois 
roteiros distintos. Outras informações e reserva: (www.sphtour.com).

D - Reforma Trabalhista
Abrindo o ciclo de palestras especiais de 2017, o escritório Cerqueira 
Leite Advogados realiza nesta terça-feira (21), às 19h30, na Rua Flórida, 

1568 - Cidade Monções, o primeiro encontro do ano que terá a partici-
pação do Dr. Flavio Allegretti Cooper, Desembargador do TRT da 15ª 
Região (Campinas) e da Dra. Coralli Rios, Gerente Jurídica da Adecco, 
empresa de soluções em RH. Eles abordarão o tema “O impacto da 
reforma trabalhista nas relações de trabalho modernas”. Objetiva ante-
cipar aos departamentos de RH e Jurídico e ao público interessado as 
consequências práticas que a reforma trará para o mundo empresarial. 
O evento é gratuito e aberto ao público. Inscrições: (atendimento@
cerqueiraleite.com.br). 

E - Plástico e Borracha
Na Plástico Brasil – Feira Internacional do Plástico e da Borracha, que 
acontece de 20 a 24 de março, no São Paulo Expo, transformadores e 
profi ssionais da indústria do plástico terão a oportunidade de entrar em 
contato com o que há de mais atual no mercado mundial de resinas e 
matérias primas, insumos químicos, máquinas, equipamentos e soluções 
voltadas para o setor. Numa iniciativa da Assocomaplast – entidade que 
representa os fabricantes italianos de máquinas, equipamentos e moldes 
para a indústria de plásticos – a Plástico Brasil vai abrigar o Pavilhão 
Italiano. Neste espaço, um grupo de empresas italianas vai apresentar 
seus produtos e soluções com a expectativa de conquistar novos clientes 
ou ampliar seus negócios no Brasil. O acerto resulta do forte trabalho de 
promoção internacional da Plástico Brasil e da relevância e credibilidade 
que a feira conquistou. Mais informações: (www.plasticobrasil.com.br).

F - Das Relações na Modernidade
Michel Foucault e Judith Butler desenvolvem de forma peculiar, e, em 
alguns pontos, complementar, um arcabouço teórico indispensável para 
a compreensão das relações na modernidade, ao pensarem a produção 
política de tecnologias para o saber-poder, a constituição dos sujeitos, o 
cuidado de si, os processos de subjetivação dos corpos, a dimensão públicas 
das subjetividades, o Estado e os movimentos sociais. Isso pode ser visto 
no curso de extensão Introdução a Michel Foucault e Judith Butler, da 
Escola de Sociologia e Política, de 11 de março a 13 de maio, aos sábados, 
das 13h00 às 17h00. Outras informações: (www.fespsp.org.br).

G - Gestão Sucroenergética 
Estão abertas as inscrições para a 13ª turma do programa de Master 
of Technology Administration em Gestão Industrial Sucroenergética, 

oferecido pela UFSCar. O programa é pioneiro nesta área, com foco em 
Administração de Tecnologia, e visa visa capacitar pessoas que atuam 
ou almejam no setor de produção sucroenergética, proporcionando-lhes 
um aprendizado contínuo para acompanhar as mudanças técnicas, eco-
nômicas, institucionais e socioambientais atuais e futuras relacionadas 
à área. As aulas acontecerão aos sábados, a cada 15 dias, na cidade de 
Sertãozinho, na Universidade Corporativa do Setor Sucroenergético 
(Uniceise). A pós-graduação com duração de 1 ano e 8 meses tem nível de 
especialização lato sensu. Mais informações em (www.mta.ufscar.br). 

H - Programa de Trainees 
A Unicasa Indústria de Móveis inicia o processo seletivo para seu Pro-
grama de Trainees 2017. A companhia, detentora das marcas Dell Anno, 
Favorita, New e Casa Brasileira, busca jovens talentos para atuar na área 
comercial da empresa em âmbito nacional. Os candidatos devem ter 
graduação entre 2014 e 2016 nos cursos de Administração, Publicidade, 
Engenharia, Economia, Marketing, Relações Internacionais e Comércio 
Exterior, disponibilidade para viajar e residir em qualquer região do 
Brasil. O salário inicial é de R$ 3 mil. Atualmente, a Unicasa conta com 
28 ex-trainees atuando em sua área comercial. Inscrições poderão ser 
feitas pelo site (www.traineeunicasa.com.br). 

I - Educação Financeira
O Senac São Paulo, em parceria com o Instituto Educacional 
BM&FBOVESPA, oferece, entre os dias 13 de março e 11 de abril, o 
curso ‘Educação Financeira – Módulo Master’ em 15 unidades da rede, 
localizadas na capital: Jardim Primavera, Penha e Santana; na Grande São 
Paulo: Guarulhos, Santo André e Taboão da Serra; no interior e litoral: 
Bauru, Guaratinguetá, Itu, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São 
José do Rio Preto, Sorocaba, Taubaté e Santos. Gratuita, a 11ª edição 
do programa é constituída por temas como ciclo da vida fi nanceira, ela-
boração do orçamento pessoal e familiar, planilha de orçamento, ações 
e índice Ibovespa. O curso acontece em dois dias, das 19h00 às 22h00. 
Informações e inscrições: (www.senac.br/bmfbovespa).

J - Povo Mapuche
Mergulhar na cultura local é um desejo cada dia mais valorizado por tu-
ristas que buscam experiências enriquecedoras ao sair para uma viagem. 
E cultura é o que não falta em Pucón, cidade localizada no sul do Chile, 
perto da fronteira com a Argentina. Nesta região vive o povo mapuche, 
conhecido historicamente pela brava e heroica resistência à dominação 
europeia no século XVI e que é parte importante na história do Chile. 
Sabendo do interesse crescente de turistas por viagens de conhecimento 
cultural e conhecendo a importância dos mapuches para a região onde 
está localizado, o hotel Antumalal – em Pucón - oferece um passeio que 
tem como missão apresentar a história e cultura deste povo indígena a 
seus hóspedes. Mais informações em (www.antumalal.com).

A - Reunião da SBPC
Inovação, Diversidade, Transformações é o tema da 69ª Reunião Anual da 

1568 - Cidade Monções, o primeiro encontro do ano que terá a partici-
pação do Dr. Flavio Allegretti Cooper, Desembargador do TRT da 15ª 
Região (Campinas) e da Dra Coralli Rios Gerente Jurídica da Adecco

A Intenção de Consumo das 
Famílias (ICF) subiu 1,2% na 
passagem de janeiro para fevereiro 
deste ano, segundo dados divulga-
dos hoje (16) pela Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC). O indi-
cador chegou a 77,1 pontos em uma 
escala de zero a 200 pontos.

De acordo com a CNC, o índice 
ainda está abaixo dos 100 pontos e, 
portanto, se encontra em um pata-

mar de insatisfação das famílias com 
a situação da economia. O indicador 
também caiu 2,1% na comparação 
com fevereiro do ano passado.

A melhora entre janeiro e fevereiro 
pode ser explicada pela queda dos 
juros e a redução do ritmo da infl a-
ção. No entanto, o ritmo de melhora 
das vendas do comércio ainda vai 
depender da redução do endivida-
mento das famílias e da retomada do 
mercado de trabalho (ABr).

Financiamento 
de imóveis com 
FGTS vai para 
R$ 1,5 milhão

O governo pretende au-
mentar para R$ 1,5 milhão o 
limite para o fi nanciamento 
habitacional com recursos do 
Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS).  A informação 
foi confi rmada ontem (16) pelo 
Ministério da Fazenda, que 
ainda não divulgou detalhes da 
ampliação. Atualmente, o teto 
para fi nanciamento é R$ 800 
mil na maior parte do país. No 
Distrito Federal, em Minas Ge-
rais, no Rio de Janeiro e em São 
Paulo, o limite é R$ 950 mil.

“A classe média vai ser extre-
mamente benefi ciada, porque 
não só pode sacar as contas 
inativas [do FGTS], mas pode 
usar também recursos das con-
tas ativas para fi nanciar e pagar 
a casa própria”, disse o ministro 
da Fazenda, Henrique Meirel-
les. Na última terça-feira (14), 
a Caixa divulgou o calendário 
de saques do FGTS inativo, 
outra medida do governo com 
o uso do fundo para estimular 
a economia (ABr).

O contribuinte paulista que 
adquiri um veículo usado está 
pagando mais caro. Isto por-
que, o governo de São Paulo 
alterou a redução da base de 
cálculo do ICMS. Anterior-
mente, a lei defi nia que apenas 
5% do valor do veículo seria 
tributado. Entretanto, a alte-
ração faz com que esse per-
centual fosse ampliado para 
10% do valor da venda. Em 
outras palavras, a nova medida 
estabeleceu que a redução da 
base de cálculo, que antes era 
de 95%, agora será de 90% do 
valor do veículo. 

A princípio, a mudança pa-
rece ser pequena, mas o valor 
do imposto dobra em função 
dessa nova alteração, analisa 
Mariana Furtado, Consultora 
tributária da Moore Stephens. 
“Considere a comercialização 
de um veículo usado no valor 
de R$ 30.000,00. Antes da 
mudança na legislação, apli-
cando o percentual de 5% 
sobre o valor do carro, a base 

O acesso a esses recursos 
vai atingir mais de 10 
milhões de trabalhado-

res e colocar em circulação 
pouco mais de R$ 40 bilhões na 
economia, que serão utilizados 
para pagamento de dívidas e 
para o consumo.

O saque das contas inativas do 
FGTS não compromete o equi-
líbrio do próprio Fundo, uma 
vez que serão usados recursos 
que pertencem aos trabalha-
dores, mas que não recebem 
novas movimentações há pelo 
menos três anos. O efeito desta 
medida não é desprezível, dado 
que o volume de recursos é de 
quase 0,7% do PIB, e maior, 
por exemplo, do que o Bolsa 
Família, não gerando impacto 

A medida benefi cia o comércio já que o consumidor terá recursos 

para aquisição de bens ou quitar dívidas.
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Saque das contas inativas favorece 
o aquecimento da economia

A FecomercioSP avalia positivamente a possibilidade de os trabalhadores sacarem seus recursos de 
contas inativas do FGTS

crédito para a pessoa física. 
O trabalhador que sacar seus 
recursos inativos poderá incre-
mentar suas compras ou quitar 
dívidas.

De acordo com a Fecomer-
cioSP, o volume de dinheiro 
é relevante e atinge muitos 
trabalhadores, o que torna a 
medida muito positiva no sen-
tido de, gradativamente, ativar 
a economia, por vias diretas, e 
ao mesmo tempo sem efeitos 
negativos. De qualquer modo, 
a medida será benéfi ca ao co-
mércio já que o consumidor terá 
recursos para aquisição de bens 
ou serviços, ou para quitar dí-
vidas antigas, limpar o nome e, 
assim, equilibrar seu orçamento 
(AI/FecomercioSP).

fi scal e nem desequilíbrio de 
qualquer natureza.

Para se ter uma ideia da força 
da medida, o faturamento anual 
do Varejo no Brasil é hoje de 
pouco mais de R$ 1,5 trilhão e 
o volume de crédito total hoje 

disponibilizado para as pessoas 
físicas também beira os R$ 1,5 
trilhão. Dessa maneira, o aporte 
de R$ 40 bilhões na economia 
representa mais de 2,5% de 
todo volume de faturamento 
do varejo ou do volume de 

O ICMS incidente na 
comercialização de carros usados

de cálculo seria de R$. 1.500,00 
e, considerando que a alíquota 
interna do estado de São Paulo 
é de 18%, teríamos o total de 
R$ 270,00 de ICMS; em contra-
partida, depois da mudança no 
percentual, a base de cálculo se 
eleva para R$ 3.000,00, fazendo 
com que o valor do ICMS suba 
para R$ 540,00”, acentuou 
Mariana. 

Segundo a  Fenabrave, 
mesmo antes de o governo 

paulista colocar em prática 
a nova legislação, houve 
uma queda de 2% na venda 
de automóveis usados, no 
primeiro semestre de 2016. 
“Com a nova legislação, 
esse percentual poderá 
se elevar drasticamente a 
partir deste mês, causando 
ainda mais insegurança 
aos comerciantes, conclui 
a Consultora tributária da 
Moore Stephens.

Cresceu a Intenção de 
Consumo das Famílias O senador Romário (PSB-RJ) lamentou 

ontem (16), o fato de que os eventos espor-
tivos sediados no Brasil nos últimos anos, 
em vez de trazer benefícios e um legado 
real aos brasileiros, com mais infraestrutura 
e visibilidade turística, tenham ajudado a 
aprofundar a crise fi nanceira no país, afe-
tando inclusive o próprio esporte.

Após o encerramento de eventos como os 
Jogos Olímpicos, disse Romário, o país pre-
cisou pagar a fatura. Só então, acrescentou, 
escancarou-se o péssimo estado das fi nan-

ças públicas, agravadas pela irresponsabi-
lidade de governantes que se aventuraram 
a incentivar o ciclo de eventos esportivos 
sem o adequado planejamento fi nanceiro, 
em especial no Rio de Janeiro.

Ele criticou o ex-governador Sérgio 
Cabral e o ex-prefeito Eduardo Paes, por 
ações temerárias que fi zeram o Rio per-
der, de 2008 a 2013, R$ 138 bilhões com 
a concessão de incentivos fi scais para a 
Copa, e outros R$ 100 milhões anuais com 
isenção de impostos em carnes nobres 

como picanha e fi lé mignon. Essas ações, 
reforçou o senador, “ajudam a entender a 
atual falência do estado”.  

Para completar, afi rmou o senador, a crise 
e a má gestão de recursos levou ao afasta-
mento de patrocinadores importantes para 
o esporte, o que afetará o desempenho 
dos atletas brasileiros na Olimpíada de 
Tóquio 2020. “Desperdiçamos a década 
de megaeventos como ponto de partida 
para transformar o Brasil numa potência 
do esporte”, lamentou (Ag.Senado).

Crise e má gestão afetam o esporte brasileiro


