
Tempo é dinheiro. 

Nunca essa afi rmação 

fez tanto sentindo 

quanto neste momento

Mais do que nunca o 
sonho das empresas, 
das micro até as de 

maior porte, é fazer com que os 
processos internos e com for-
necedores, clientes e parceiros 
sejam realizados rapidamente 
e com efi ciência. Cada segundo 
vale. Cada minuto conta. Mas 
o que elas estão fazendo para 
tornar esse sonho realidade?

A verdade é que grande parte 
das empresas adotam rotinas 
burocráticas, acostumam-se 
com os processos e seguem 
sem pensar no que poderia 
ser feito para mudar o cenário 
e conquistar um dia a dia mais 
produtivo e menos custoso. A 
expressão mudança assusta 
e muitas vezes assombra os 
tomadores de decisão, porque 
vem acompanhada de uma ou-
tra palavra: custo, quando na 
verdade, o correto seria pensar 
em investimento. 

Investir em tecnologia é uma 
boa alternativa às empresas 
que precisam melhorar a 
efi ciência operacional, redu-
zindo ou mantendo o mesmo 
orçamento. A Certificação 
Digital, por exemplo, não exige 
investimento alto e permite 
migrar processos físicos para 
o digital, como o de assinatura 
de documentos. 

E isso inclui: contratos, apro-
vações, folha de ponto, recibos 
de férias e qualquer outro 
arquivo eletrônico que exija 
a comprovação da autentici-

dade. Isso é possível porque a 
cada uso do Certifi cado Digital 
é gerada uma assinatura digital 
com o mesmo valor jurídico da 
manuscrita, assegurado pela 
legislação brasileira.

Vamos aos benefícios: pro-
cessos realizados no meio ele-
trônico são mais ágeis e menos 
custosos, porque eliminam a 
necessidade do uso do papel e 
também várias etapas como a 
de manuseio, armazenamento 
e deslocamentos para a o trans-
porte de documentos. Ado-
tando a Certifi cação Digital, 
o departamento de compras 
de uma empresa pode ter um 
pedido aprovado de milhões de 
reais pelo presidente, que está 
no Japão, por exemplo. 

Os processos não param. O 
signatário só precisa acessar 
o portal de assinaturas ou o 
próprio sistema da companhia, 
que pode estar integrado à 
tecnologia, localizar o docu-
mento e assiná-lo usando o 
Certifi cado Digital. Vale dizer 
que o Certifi cado pode ser 
armazenado em token, com-
putador, cartão criptográfi co 
ou em dispositivos móveis, 
celular ou tablet, por meio da 
versão mobileID.

O Certifi cado Digital é um ve-
lho conhecido das corporações 
de todos os portes e pode ser 
usado para outras aplicações, 
além do cumprimento das obri-
gações com o governo. Trata-se 
de uma excelente ferramenta 
de gestão, que, se usada com 
toda sua potencialidade, pode 
transformar empresas.  

(*) - É diretor Administrativo
da Certisign.

Migrar para o digital 
signifi ca reduzir custos

Roni de Oliveira Franco (*)
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Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - 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 Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente.: DAVI DOS SANTOS CARVALHO, natural de São Bernardo do Campo, SP, 
nasc.: 04/05/1977, profi ssão: barbeiro, estado civil: divorciado, residente e domiciliado em 
Guaianases, São Paulo, SP, fi lho de: Adolfo Freire de Carvalho e de Jeruza dos Santos Car-
valho. A pretendente.: MARIANA TRINDADE DE SOUZA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
22/02/1981, profi ssão: analista de atendimento, estado civil: solteira, residente e domciliada 
neste distrito, fi lha de: Ferminiano Barbosa de Souza e de Jandira Jesus Trindade. 

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 
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O pretendente: RADEK SMIKMÁTOR, profi ssão: engenheiro aeronáutico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Znojmo, República Tcheca, nascido aos: 28/12/1991, residente 
e domiciliado Znojmo, República Tcheca, fi lho de Radek Smikmátor e de Lea Smik-
mátorová. A pretendente: ALLINE PEDROSO DE MORAES FRANCISCO, profi ssão: 
advogada, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis - SP, nascido 
aos: 24/04/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Elson Francisco 
e de Ivani Pedroso de Moraes Francisco.

 

8º Subdistrito - SANTANA
VINÍCIUS BARBOSA OLIVEIRA - 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 Brasileiro e desejam se casar:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - Cambuci

Roberto de Almeida - Ofi cial

O pretendente: EDUARDO AUGUSTO DINIZ LOPES, divorciado, músico, natural de 
São Paulo - SP, nascido em 23/01/1974, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Sergio Lopes e de Maria Augusta Diniz Lopes. A pretendente: CRISTIANE FER-
NANDA DE SOUSA, divorciada, arquiteta, natural de Poços de Caldas - MG, nascida 
em 12/10/1977, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Roberto 
de Sousa e de Dulce Néa Francisco de Sousa.

O pretendente: SAMUEL DAVID WATSON, solteiro, professor de inglês, natural de Londres, 
Ingleterra, nascido em 26/05/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Pamela Patricia Watson. A pretendente: MAÍRA SHIRAMIZU DA SILVA, solteira, enfer-
meira, natural de São Paulo - SP, nascida em 17/06/1981, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Gilson Gomes da Silva e de Luiza Yooko Shiramizu da Silva.

O pretendente: ANDERSON SEN MING CHEN, solteiro, empresário, natural de São Paulo 
- SP, nascido em 23/05/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Chen 
Li Jen e de Chern Fui Lee Chen. A pretendente: SILVIA FUMI HASEGAWA, solteira, en-
genheira, natural de São Paulo - SP, nascida em 04/06/1984, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Hitossi Hasegawa e de Diolinda Mitsue Okubo Hasegawa.

O pretendente: EDGAR ASSUNÇÃO, divorciado, analista de telecomunicações, natural de 
Osasco - SP, nascido em 20/03/1963, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Sebastião Assunção e de Francelina Ferreira Assunção. A pretendente: SIMONE PAIOLA, 
divorciada, corretora de imóveis, natural de Osasco - SP, nascida em 01/05/1974, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Carlos Paiola e de Rosa Fontes Paiola.

O pretendente: PEDRO PAIVA SANTANA, divorciado, engenheiro, natural de Belo 
Horizonte - MG, nascido em 01/06/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Jorge Santana de Jesus e de Maria de Fatima Del Caro Paiva. A pretendente: 
ELISA BUENO TADDEI, solteira, engenheira, natural de Novo Horizonte- SP, nascida em 
27/05/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Decio Trefi lio Taddei 
e de Leonice Bueno da Silva Taddei.

A pretendente: ELISANGELA NUNES CORDEIRO, solteira, professora, natural de Recife - 
PE, nascida em 20/09/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Geneci 
Alves Cordeiro e de Inês Nunes Cordeiro. A pretendente: VANDRÉA GARCIA RODRIGUES, 
solteira, médica, natural de São Paulo - SP, nascida em 06/02/1981, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Sergio Rodrigues e de Sonia Maria Matos Garcia.

O pretendente: GEAN YOSHIO IVAMOTO, solteiro, programador, natural de Ipatinga - MG, nas-
cido em 20/05/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jorge Takesi Ivamoto 
e de Marli Teles Ivamoto. A pretendente: ANDREZA AYUMI KOBASHIGAWA, solteira, jornalista, 
natural de São Paulo - SP, nascida em 08/07/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Yoshio Kobashigawa e de Sandra Aparecida Joia da Silva Kobashigawa.

O pretendente: JAMIL DA SILVA SANTOS, solteiro, micro empreendedor, natural 
de Ribeirão Branco - SP, nascido em 27/12/1986, residente e domiciliado nesta 
Capital - SP, fi lho de João Medeiros dos Santos e de Zuliva Maria da Silva Santos. A 
pretendente: ELBIANA CARDOSO SOARES, solteira, secretária executiva, natural 
de São Mateus do Maranhão - MA, nascida em 21/09/1982, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Raimundo Nonato Marques Soares e de Maria das 
Dores Cardoso Soares.

O pretendente: EDSON NATAL TORRES LOBO, divorciado, gerente de projetos, 
natural de Nova Iguaçu - RJ, nascido em 25/12/1961, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, filho de Dirceu Silveira Lobo e de Maria Dilma Torres Lobo. 
A pretendente: ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA MACHADO, solteira, bancária, 
natural de São Paulo - SP, nascida em 10/10/1972, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, filha de João Paulo Machado e de Maria Madalena de Oliveira 
Machado.

O pretendente: EDSON IRANILDO DE ARAÚJO, solteiro, autônomo, natural de Vicên-
cia - PE, nascido em 17/11/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Iranildo José de Araújo e de Margarida Madalena da Silva. A pretendente: ANA KATIA 
SOARES DE ARAÚJO, solteira, do lar, natural de Timbaúba - PE, nascida em 24/04/1997, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Carlos de Araújo e de Ana 
Maria Soares de Lima.

O pretendente: EDUARDO SEBASTIÃO PESSOA, solteiro, técnico em Logística, natural 
de São Paulo - SP, nascido em 06/01/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito - 
SP, fi lho de Abel Sebastião Pessoa e de Gilsa Maria Pessoa. A pretendente: DAIANE 
ALENCAR SILVA, solteira, bancária, natural de São Paulo - SP, nascida em 09/02/1986, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Francisco Alencar Silva e de 
Evenita Gonçalves Bastos.

O pretendente: PIERRE GEORGE SOUSA SANTIAGO, solteiro, contador, natural de São 
Luís - MA, nascido em 07/06/1977, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Valdemiro Gama Santiago e de Maria Assunção Sousa. A pretendente: CREMILDA 
MARIA DOS SANTOS, solteira, recepcionista, natural de Frei Miguelinho - PE, nascida 
em 17/06/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Cremildo Mariano 
dos Santos e de Josete Maria dos Santos.

O pretendente: RODRIGO CANCIAN NASCIMENTO, solteiro, contador, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 06/02/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Leonel do Nascimento e de Ana Maria Cancian do Nascimento. A pretendente: ALINE 
TRANCHITELLA, solteira, contadora, natural de São Paulo - SP, nascida em 16/11/1986, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Alberto Tranchitella e de Terezinha 
Antonia Berti Tranchitella.

O pretendente: DANIEL PAULO DE OLIVEIRA, solteiro, inspetor de qualidade, natural 
de São Paulo - SP, nascido em 07/09/1967, residente e domiciliado neste Subdistrito 
- SP, fi lho de Artur Luiz de Oliveira e de Adelina Moreira Pires. A pretendente: FLAVIA 
CRISTIANA MARTINS, solteira, do lar, natural de Bandeirantes - PR, nascida em 
18/12/1972, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Alvarino Martins 
e de Maria Silva Martins.
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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: RONY LUIZ FERREIRA, profi ssão: empresário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/04/1988, residente e domiciliado em 
Pinheiros, São Paulo - SP, fi lho de Osni Luiz Ferreira e de Rita de Cassia Sclearuc. A 
pretendente: CINTIA KAROLINE DOS SANTOS, profi ssão: representante comercial, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/02/1986, residente 
e domiciliada em Morro Grande, São Paulo - SP, fi lha de José Otavio dos Santos e de 
Edivalda Tenorio dos Santos.

O pretendente: LUIS FERNANDO CORAZZA GENIOLI, profi ssão: empresário, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/08/1963, residente 
e domiciliado no Alto de Pinheiros, São Paulo - SP, fi lho de Walter Genioli e de Doracy 
Corazza Genioli. A pretendente: ADRIANA DRUMOND MARINHO, profi ssão: empresária, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/07/1974, resi-
dente e domiciliada no Alto de Pinheiros, São Paulo - SP, fi lha de José Antonio Marinho 
e de Ana Cristina Drumond Marinho.

O pretendente: RICARDO TRONQUINI, profi ssão: publicitário, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/12/1970, residente e domiciliado em 
Singapura, fi lho de Geraldo Tronquini e de Eunice Sarzi Tronquini. A pretendente: LUCIANA 
DE CARVALHO AMARAL, profi ssão: publicitária, estado civil: divorciada, naturalidade: São 
Paulo - SP, data-nascimento: 25/11/1978, residente e domiciliada na Vila Madalena, São 
Paulo - SP, fi lha de Rogerio de Oliveira Amaral e de Heloiza Helena de Carvalho Amaral.

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial

O pretendente: JANDERSON FORMIGONI, estado civil divorciado, profi ssão soldador, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (25/07/1975), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio José Formigoni e de Sandra Maria Formigoni. A 
pretendente: ALINI ROSANI DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão supervisora 
de loja, nascida em Santo André - SP, no dia (29/11/1976), residente e domiciliada nesta 
Capital - SP, fi lha de Helio José da Silva e de Aparecida de Fatima Vernini da Silva. Obs.: 
Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, desta Capital, onde a pretendente é 
residente e domiciliada.

O pretendente: ELIZEU LUCENA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão militar 
das forças armadas, nascido em Guarulhos (Registrado em Cangaíba) - SP, no 
dia (25/10/1993), residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Marcelo 
Pedroso da Silva e de Vanusa Lucena da Silva. A pretendente: MIRIA DA SILVA 
COELHO TOLENTINO, estado civil solteira , profissão técnica de nutrição, nascida 
em Simplicio Mendes - PI (Registrada no 1º Subdistrito de Osasco - SP), no dia 
(05/01/1993), residente e domiciliada em Itaquaquecetuba - SP, filha de Deusdette 
Coelho Tolentino e de Julieta da Silva Coelho. Obs.: Bem como cópia enviada 
a Unidade de Serviço de Itaquaquecetuba, neste Estado, onde a pretendente é 
residente e domiciliada.

O pretendente: JORGE LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
professor, nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia (19/07/1985), residente e domici-
liado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jorge Luiz de Olveira e de Maria do Socorro Silva 
Oliveira. A pretendente: ANDREIA DE BARROS CUNHA, estado civil solteira, profi ssão 
assistente administrativo, nascida nesta Capital, Bom Retiro - SP, no dia (16/11/1984), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Adriano Cunha e de Arlete Fran-
cisca de Barros Cunha.

O pretendente: VITOR WILLIAM SEIMANAVICIUS, estado civil solteiro, profi ssão au-
xiliar administrativo, nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (08/04/1993), residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Pedro Vitor Seimanavicius e de Marcia 
Regina Vieira da Silva Seimanavicius. A pretendente: JOSEFA RAFAELA LEITE DO 
NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Carnaiba - PE, no dia 
(24/10/1992), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Genecy Bezerra do 
Nascimento e de Elenilda Leite do Nascimento.

Processo Físico nº: 0002111-60.2012.8.26.0543: Procedimento Comum - Indenização por Dano
Material Requerente: Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.a Requerido: Elton
Kleber Padilha EDITAL DE CITAÇÃO: Prazo 30 dias, expedido nos autos da Ação da Indenizatória
por dano material. A Dra. Patricia Cotrim Valério, Juíza de Direito da 1ª Vara Civel da Comarca de
Santa Isabel-SP, na forma da lei  Faz saber a ELTON KLEBER PADILHA, inscrito no CPF nº
036.707.739-67, réu ausente, incerto, de paradeiro desconhecido, que na respectiva vara e cartório,
tramita os autos da indenização por danos materiais que a Concessionária da Rodovia Presidente
Dutra move contra sí, por conta dos danos que lhe foram causados em decorrência do acidente que
ocorreu em dia 28/04/2010, por volta das 20h00min, o Requerido estava trafegando com o veículo
Marca Volkswagen, Modelo 19.230 CLC TT, ano 2009, cor Branca, placa ART-6817, Renavam nº
167395068, de sua propriedade, na altura do Km 224 + 250, sentido norte da rodovia, quando perdeu
o controle do referido veículo, envolvendo-se em acidente e vindo em seguida atingir e danificar
patrimônio público sob concessão da Requerente. Mediante o acidente ocorrido foi lavrado o
respectivo Boletim de Ocorrência n.º 696278 (doc. 04), descrevendo as circunstâncias do mesmo.
O referido acidente gerou diversos prejuízos ao patrimônio público administrado pela Requerente,
sendo necessária a mobilização regional de empregados, bem como a instalação de novo material
em substituição ao danificado. A Requerente também alocou pessoal capacitado e equipamentos
indispensáveis para a realização da obra e resguardo da segurança daqueles que trafegavam pela
rodovia e, sobretudo, daqueles que realizavam os devidos reparos. Assim, para realizar os devidos
reparos, a Requerente despendeu, na data da ocorrência, a quantia de R$ 5.362,69 (Cinco mil,
trezentos e sessenta e dois reais e sessenta e nove centavos.), conforme demonstrativo anexo
(doc. 05). Por fim, em diversas vezes a Requerente tentou contato para realizar acordo amigável
com o Requerido para a reparação dos danos causados, porém, as tentativas restaram infrutíferas.
Por este motivo, não lhe resta outra alternativa senão a propositura da presente ação. Estando em
termos, expede-se o presente edital para citação do réu, para, no prazo de 15 (quinze) 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
Santa Isabel, aos 15 de fevereiro de 2017.                                                                                 (29 e 30)

Este foi um dos princi-
pais enfoques dados 
por representantes do 

setor privado, do governo, de 
servidores e trabalhadores 
na audiência da Comissão de 
Direitos Humanos, realizada 
no Senado.

Durante o debate Alexan-
der Dornelles, da Associação 
Nacional de Fiscais Federais 
Agropecuários, defendeu 
a qualidade da carne que é 
oferecida ao consumidor, mas 
alerta quanto ao défi cit de 
cerca de 500 profi ssionais que 
estaria tornando “na prática 
impossível” uma fi scalização 
maior. Outro representante 
da categoria, João Bosco, tam-
bém garantiu que os produtos 
de origem animal são referen-
dados por mais de 100 órgãos 
de inspeção internacionais, 
sendo o país na verdade “uma 
referência” na matéria.

“Acompanhamos toda a 
cadeia produtiva, do nasci-
mento ao abate. Tanto faz se 
o produto é para exportação 
ou paro mercado interno, o 
rigor é o mesmo”, garantiu 
Bosco, pra quem os casos de 
corrupção desbaratados pela 
PF são “vergonhosas exce-
ções à regra”, que merecem 
uma “punição enérgica” a 
ser estendida aos produtores 
envolvidos. Ricardo Santín, 

Comissão de Direitos Humanos realiza audiência pública 

interativa para debater Operação Carne Fraca.

Visões divergentes marcam 
audiência pública sobre a 

Operação Carne Fraca
A indústria alimentícia ligada à carne é o setor que mais emprega mão de obra no Brasil (cerca de 6,7 
milhões de trabalhadores), e pode passar por mudanças estruturais dependendo de como for conduzi-
da as ações a partir da defl agração da Operação Carne Fraca

vice-presidente do Conse-
lho Mundial de Agricultura, 
também classifi cou a carne 
como “patrimônio nacional”, 
destacando que somente a 
avicultura já internalizou na 
economia brasileira cerca 
de U$ 94 bilhões. Na carne 
suína, tal soma já chega a U$ 
19 bilhões, e somadas à car-
ne vermelha as exportações 
anuais já passariam de U$ 15 
bilhões.

“Só nos últimos dois anos, 
12 países enviaram missões 
pra investigar a qualidade 
de nossa carne, e referen-
daram que ela é saudável, 
consumível - disse, reiterando 

que “um laudo único” não 
pode enlamear e “jogar no 
lixo” uma indústria da qual 
fazem parte mais de 140 
mil famílias”. Mas Santín fez 
questão de reforçar o apoio 
da Associação Brasileira de 
Proteína Animal às investiga-
ções de desvios que estejam 
ocorrendo, garantindo ainda 
que os produtos direcionados 
ao mercado interno teriam o 
mesmo controle de qualidade 
dos que são exportados.

Para o deputado estadual 
Dirceu Dresch (PT-SC), a Po-
lícia Federal, ao utilizar como 
estratégia a “espetaculariza-
ção e midiatização” de suas 

operações, tem prejudicado 
setores inteiros da economia 
nacional. Ele disse que esse 
tipo de conduta tem marca-
do a atuação da PF desde a 
Operação Lava Jato. O pró-
prio presidente do Sindicato 
dos Policiais Federais no DF 
(Sindipol), Flavio Werneck, 
também acredita que a “falta 
de tato” por parte da equipe 
ligada à Carne Fraca, no 
que se refere à divulgação 
da operação, afetou toda a 
cadeia produtiva do setor e 
tem trazido até o momento 
fortes prejuízos no consumo 
interno do produto. A “es-
petacularização” das ações 
da PF também foi lamentada 
pela senadora Regina Sousa 
(PT-PI).

Também a possibilidade 
de que a produção da carne 
seja tomada por processos de 
terceirização da mão de obra, 
a partir da recente aprovação 
pela Câmara da proposta que 
libera a prática, foi criticada 
por participantes da audiên-
cia pública. Flavio Werneck, 
do Sindipol, acredita que a 
própria capacidade opera-
cional da Polícia Federal no 
combate à corrupção será 
“fortemente abalada” caso 
tenha algumas de suas ati-
vidades terceirizadas (Ag.
Senado).
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