
Participei recentemente 

de dois eventos falando 

para estudantes, a 

Semana de Comunicação 

da FECAP e o seminário 

sobre as Metas do Milênio 

da ENIAC

Coube a mim falar de 
sustentabilidade, e pude 
perceber que é um tema 

muito pouco entendido e de di-
fícil assimilação pelos jovens. Ao 
perguntar a eles o que era susten-
tabilidade, poucos conseguiram 
definir e, os que se arriscaram, 
citaram a definição de Lester 
Brow, criada em meados dos anos 
1980, “suprir as necessidades da 
geração presente sem afetar a 
habilidade das gerações futuras 
de suprir as suas”. 

A mesma definição adotada 
em 1987 pela Comissão de 
Brundtland e que também é co-
mumente adotada pela maioria 
das empresas no Brasil. 

Passados 30 anos dessa de-
finição de sustentabilidade a 
“geração do futuro” era a deles. 
Quando a definição foi feita, a 
maioria dos estudantes presentes 
nos eventos nem tinha nascido. 
Juntos, chegamos a uma conclu-
são: que a qualidade de vida só 
piorou nos ultimos anos. 

Temas como saúde, educação, 
segurança, saneamento básico, 
mobilidade urbana, preservação 
ambiental, dentre outros, estão 
longe de alcançar os indices 
aceitaveis mundialmente, e não 
mostram que o Brasil está a ca-
minho de uma política de desen-
volvimento sustentavel. Ao fim 
dos eventos, concordamos que 
algo precisa ser feito rapidamente 
para mudar essa realidade, e que 
todos são responsáveis por ela.

Tenho percebido como a comu-
nicação da sustentabilidade vem 
sendo produzida pelas empresas, 
como parte em minha responsabi-
lidade. Sei bem que não é uma ta-
refa fácil para os comunicadores, 
mas não podemos tratar o tema 
com tamanha superficialidade, é 
importante dominar os conceitos 
básicos e contemporâneos da 
sustentabilidade, entender os 
desafios da pós-modernidade. 

É preciso ler, estudar, pes-
quisar, olhar bem o negócio e o 
contexto da empresa, os impactos 
que ela provoca e os benefícios 
que ela gera. Há muitos conceitos 
nos diferentes campos do saber, 
uns mais clássicos, outros mais 
arrojados, que traduzem com 
mais propriedade o atual modelo 
de vida. O comunicador não pode 
se basear apenas no discurso 
da teoria do desenvolvimento 
econômico, pois corre o risco 
de não encontrar um que cole 
melhor na imagem e reputação 
da sua empresa e, com isso, não 
provocar a mudança de paradig-
ma que está implícita na proposta 
da sustentabilidade.

A comunicação precisa ela 
mesma ser o fator e agente da 
transformação, e contribuir com 
a mudança que se espera na 
construção de um mundo melhor. 
Ela tem que ser inclusiva, partici-
pativa, educativa, dentre outras 
finalidades que não cabe citar nes-
te momento. A comunicação não 
pode ficar refém da publicidade e 
divulgação das ações de responsa-
bilidade social e gestão ambiental 
que as empresas desenvolvem. 
Não pode também só produzir os 
discursos fantásticos com conteú-
dos rasos, correndo o risco de não 
conseguir engajar seus públicos 
estratégicos: funcionários, clien-
tes, consumidores, acionistas, 
comunidades, etc., para o que 
realmente importa.

Escrevi recentemente um 
artigo na revista Conexión, do 
Departamento de Comunicacio-
nes da PUC do Peru, intitulado 
“A comunicação empresarial na 
construção da sustentabilidade 
fantástica”, fazendo uma critica 
à comunicação que as empresas 
promovem em seus websites e 
suas redes sociais. Comunicar a 
sustentabilidade é diferente de 
qualquer outra ação de comu-
nicação, e a premissa básica é, 
antes de tudo, ser uma empresa 
sustentável. 

A comunicação tem essa função 
de extrair ou resgatar nas empre-
sas os conceitos e valores ineren-
tes à sustentabilidade. Também 
nesse contexto, a comunicação 
não é somente uma estratégia 
para se prevenir riscos e evitar 
crises, ela contribui para se con-
quistar a licença socioambiental 
que as empresas necessitam para 
continuarem operando, gerando 
riqueza e benefícios para a melho-
ria da qualidade de vida de todos.

Comunicar a sustentabilida-
de é mudar comportamentos, 
transformar hábitos e culturas, 
incorporar novos valores e cren-
ças, conscientizar e influenciar 
as pessoas, formar opiniões, criar 
novas tendências, e por aí vai. 
Para que as empresas possam se 
sustentar ao longo do tempo, elas 
mesmas precisam ser agentes da 
transformação que a sociedade 
pede, colaborar com as políticas 
públicas para a melhoria da 
qualidade de vida, dar voz aos 
seus funcionários, perceber as 
mudanças e nortear os caminhos 
futuros. 

Comunicar a sustentabilidade 
é um grande desafio para os 
profissionais da comunicação que 
precisam olhar as empresas como 
parte integrante da sociedade e 
não como algo isolado. As em-
presas também precisam de um 
meio ambiente sadio, é preciso 
ter mais responsabilidade com o 
lugar onde vivemos, com nosso 
planeta.

(*) - É Doutor em Ciências da 
Comunicação e sócio fundador 

da Communità Comunicação 
Socioambiental 

(www.communita.com.br).

Como as empresas podem 
comunicar a sustentabilidade 

sem parecer “fake”
Backer Ribeiro Fernandes (*)
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3ª Vara Cível do Foro Regional Lapa. EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. 
PROCESSO Nº 1013789-52.2014.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro 
Regional IV - Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Genin Fiore Basso, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a ZENIT AUTO IMPORTADORA LTDA, CNPJ nº 61.652.350/0001-27, na pessoa de seu 
sócio e também executado LUCIANO CALAMONACI
CPF nº 231.726.818-18, que lhes foi ajuizada uma ação de Cumprimento de Sentença 
LEI LTDA
demais encargos do imóvel sito a Rua Tito, nº 1623, conforme Contrato de Locação firmado entre as 

 

-
de nova intimação ou de certificação nos autos. FICAM AINDA INTIMADOS os 

executados 
 05 - 

forma da lei. 

1ª VC – Reg. Sto. Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0076905-
94.2010.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Silva e Souza, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a RENATA 
MELO DE TRINDADE (CPF 116.041.008-93) que ABETEC ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA, lhe ajuizou uma ação de Execução 
(Nov/2010), oriundos dos cheques nºs. 000168

dias em

 

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br

SOLUÇÕES PARA SUA EMPRESA
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DESCONTOS NO SALÁRIO MATERNIDADE
Empresa pode descontar o PGBL e plano odontológico no salário mater-
nidade? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FALTA DE REGISTRO DO CAT 
Funcionária sofreu acidente durante o trabalho e a empresa não 
registrou o CAT-Comunicação de Acidente de Trabalho, porém após 
algum tempo apresentou problemas e teve afastamento de 15 dias, 
devemos pagar as despesas de remédios e fisioterapeutas, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAR COM SALÁRIO SUPERIOR A BASE DA CATEGORIA 
O MEI ao contratar um funcionário, poderá registrar com salário supe-
rior ao salário base da categoria? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FALTOU NO AVISO PRÉVIO TRABALHADO
Funcionário que recebe o aviso prévio trabalhado, porém falta todo 
o período, a empresa pode descontar os 30 dias, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO PODE SER REGISTRADO NA MATRIZ E TRABALHAR 
NO SEU ENDEREÇO RESIDENCIAL EM OUTRA CIDADE?

Esclarecemos que se o exercício da atividade se dará no âmbito residen-
cial, home office, o registro deverá ser na matriz da empresa porém, 
no contrato de trabalho deverá constar que a prestação do serviço será 
home Office, na cidade do endereço residencial.

PEDIDO DE RESCISÃO INDIRETA
Funcionário solicitou pedido de rescisão indireta, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAR DIARISTA PARA CONDOMÍNIO
Poderá ser considerada como diarista, pessoa que presta serviços em 
02 dias da semana, em condomínio residencial, nas funções de zelador? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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USINA AÇUCAREIRA PAREDÃO S.A. - CNPJ nº 61.340.238/0001-50 - NIRE 353.0002083-9 - Ata da Assembleia 
Geral Ordinária, Realizada em 24/04/2017 - Data, Hora e Local: 24/04/2017, às 09:00h, na sede social na Avenida 
Paulista, 352, 12º andar, sala 123, nesta Capital. Convocação: Edital publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e 
no jornal Empresas & Negócios dos dias 10, 11 e 14/03/2017. Presença: Acionistas representando mais de 2/3 do capital 
social com direito a voto. Composição da Mesa: Presidente: Guilherme Azevedo Soares Giorgi; Secretário: Rogério Giorgi 
Pagliari. Forma da Ata: A assembleia deliberou, por unanimidade, lavrar a ata na forma sumária do artigo 130, § 1º da Lei 
nº 6.404/76. Deliberações: Os acionistas, por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, deliberaram: 
1. Aprovar o relatório da administração, balanço e contas do exercício social findo em 31.12.16, publicados no Diário Oficial 
do Estado de São Paulo e no Jornal Empresas & Negócios do dia 11/04/2017, tendo os acionistas sido avisados de que 
referidos documentos se encontravam à disposição através de publicações insertas nos mesmos jornais, nos dias 10, 11 e 
14/03/2017; 2. Eleger para compor a Diretoria, com mandato até a posse dos diretores que vierem a ser eleitos em 2020: 
Diretor-Presidente: Guilherme Azevedo Soares Giorgi, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de identida-
de RG nº 1.903.877-X-SSP/SP e do CPF/MF 004.905.128-87, residente e domiciliado na rua dos Goivos, 190, nesta Capital; 
Diretor-Superintendente: Roberto Azevedo Soares Giorgi, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de iden-
tidade RG nº 2.924.914-SSP/SP e do CPF/MF nº 060.465.508-82, residente e domiciliado na avenida Dr. Alberto Penteado, 
84, nesta Capital; Diretor-Gerente: Rogério Giorgi Pagliari, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de iden-
tidade RG nº 4.593.629-SSP/SP e do CPF/MF nº 091.320.908-20, residente e domiciliado na praça Renzo Pagliari nº 167, 
nesta Capital; e, Diretor-Administrativo: Flávio de Bernardi, brasileiro, casado, técnico contábil, portador da cédula 
de identidade RG nº 3.594.899-SSP/SP e do CPF/MF nº 035.540.238-68, residente e domiciliado na rua Tamarataca, 239, 
6º andar, nesta Capital; Os diretores eleitos, em anexo específico, apresentam declaração de desimpedimento. 
Ficam vagas as demais diretorias; 3. Fixar em R$ 0,00 (zero) o valor global dos honorários mensais a serem percebidos pelos 
membros da Diretoria, a partir do corrente mês. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente declarou 
encerrada a assembleia, da qual foi lavrada esta ata em forma sumária. São Paulo, 24 de abril de 2017. (aa.) Guilherme 
Azevedo Soares Giorgi, Presidente da Mesa; Rogério Giorgi Pagliari, Secretário. Acionistas: Helofredo Participações Ltda., 
p/ Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Rolenir Sociedade de Participações Ltda., p/ Lenira 
Pereira de Oliveira Giorgi Pagliari; Roberto Azevedo Soares Giorgi; Begônias Participações Ltda., p/ Guilherme Azevedo 
Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Goivos Participações Ltda., pp./ Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Flávio 
de Bernardi; Agropecuária Santa Maria do Guataporanga S.A., p/ Roberto Azevedo Soares Giorgi e Flávio de Bernardi; Cia 
Mascote de Empreendimentos, p/ Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Flavio De Bernardi; Cotonifício Guilherme Giorgi S.A., 
p/ Roberto Azevedo Soares Giorgi e Flávio de Bernardi; Embalagens Americana Ltda., p/ Guilherme Azevedo Soares Giorgi e 
Rogério Giorgi Pagliari; Glicínea Empreendimentos e Participações Ltda., p/ Roberto Azevedo Soares Giorgi e Rogério Giorgi 
Pagliari; Limantos Participações Ltda., p/ Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Metalúrgica 
Aricanduva S.A., p/ Rogério Giorgi Pagliari e Flávio de Bernardi; Refinaria Nacional de Sal S.A., p/ Guilherme Azevedo Soares 
Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; União Industrial Mercantil Brasileira S.A., p/ Roberto Azevedo Soares Giorgi e Flávio 
de Bernardi; e, Yajna Participações e Empreendimentos Ltda., p/ Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari. 
A presente é cópia fiel da original. São Paulo, 24 de abril de 2017. Guilherme Azevedo Soares Giorgi - Presidente da 
Mesa; Rogério Giorgi Pagliari - Secretário. JUCESP nº 265.000/17-8 em 12/06/2017.

COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO LOGÍSTICO DA 
AERONÁUTICA

Pregão Eletrônico nº 09/CELOG/2017
Nº Processo: 67101002712201671. OBJETO: O objeto desta licitação é 
o Registro de Preços para Aquisição de Gases de uso Aeronáutico. Total de 
Itens Licitados: 09 Edital: 22/06/2017 de 08h30 às 11h30 e de 13h30 às 16h00. 
ENDEREÇO: Av. Olavo Fontoura, 1.200 A Santana - SAO PAULO - SP. Entrega 
das Propostas a partir de: 22/06/2017 ou pelo site www.comprasnet.gov.br 
Abertura das Propostas: 04/07/2017 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

Brig Ar FREDERICO JOSÉ MORETTI DA SILVEIRA
Ordenador de Despesas

AVISO DE LICITAÇÃO

MINISTÉRIO DA 
DEFESA

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, 

Jacques Levy 
Eskenazi - 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 

ação de Procedimento Comum Sorana Com e Importadora Ltda, 
te atualizados, 

-6; 4.2; Renavan 759126682. Encontrando-

NADA MAIS.  

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 Casti CORRETORA DE 
SEGUROS CURITIBANOS LTDA, CNPJ 01.081.011/0001-

ação de Procedimento Comum SAVIAN & FRANCE 
ADMINISTRADORA CORRETORA SEGUROS LTDA

Encontrando-

 

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 

 

 

Um dos motivos do cres-
cimento dos refugiados, 
além de guerras e crises 

políticas, é o descontrole do 
clima provocado pelo aqueci-
mento global, como lembrou 
a representante no Brasil da 
Agência das Nações Unidas 
para Refugiados (Acnur), Isabel 
Marquez.

“Pelos indicadores que te-
mos, falando de refugiados am-
bientais, o aquecimento global é 
uma realidade que está subindo 
a uma velocidade incrível. Infe-
lizmente, vamos ver muito mais 
deslocamentos, até em zonas 
que não são endêmicas em 
catástrofes naturais. O que vai 
demandar que os países estejam 
prontos para poder atender às 
necessidades dessas pessoas, 
que são iguais às que fogem da 
guerra”, disse Isabel.

Segundo ela, o deslocado re-
fugiado ambiental está fugindo 
de catástrofes naturais, como 
terremotos, maremotos, inun-
dações, como ocorreu com os 
haitianos. Também há situações 
que são causadas pelo homem, 
como explorações minerais, 
que obrigam comunidades 

Questões climáticas devem 

crises humanitárias

que o dobro, de um ano para 
o outro”, frisou.

O diagnóstico é semelhante 
ao do gerente de exposições do 
Museu do Amanhã, Leonardo 
Menezes. “As causas ambientais 
vão ser os principais motivos para 
os refúgios nas próximas décadas. 
Mudança no clima, secas, enchen-
tes, deflorestamento, poluição e 
obras de infraestrutura vão ser 
as razões para que as pessoas 
percam suas casas” (ABr).

inteiras a serem reassentadas. 
“O número que estamos vendo 
agora de deslocados forçados é 
o maior que já se constatou na 
história da humanidade. São 
mais de 65 milhões de pessoas 
deslocadas, delas quase 23 mi-
lhões são refugiados, saíram de 
suas fronteiras. Portanto é uma 
crise sem precedentes”, desta-
cou a representante da ONU.

O alerta também foi dado 
pelo diretor do Centro de 

Estudos em Direito e Política 
de Imigração da Fundação 
Casa de Ruy Barbosa, Charles 
Gomes. “Este problema vai 
crescer. As principais razões 
são por questões climáticas. 
O aquecimento global vai au-
mentar essa população [de re-
fugiados]. É um problema que 
vai se agravando e a tendência 
é só aumentar. O número de 
deslocados ambientais só 
cresce, chega a ser mais do 

O número de deslocados ambientais só cresce, chega a ser mais do que o dobro, 

de um ano para o outro.

Beatriz Farrugia/ANSA

Um grupo de empresas 
italianas irá financiar a revi-
talização de praças e monu-
mentos de São Paulo ligados 
à imigração e à história do 
país europeu. O projeto, cha-
mado “Italia per San Paolo”, 
foi apresentado pelo prefeito 
João Doria e tem um custo 
total de R$ 5 milhões. Os 
locais que receberão as obras 
de restauração são a Praça do 
Imigrante Italiano, a Praça Cidade de 
Milão e a Praça Ramos de Azevedo. Todas 
as reformas serão pagas por empresas 
italianas, como a Pirelli, TIM, Bauducco, 
Geodata, Instituto Europeu de Design, 
Papaiz, Banco Intesa San Paolo, BCF, 
grupo Comolatti, Zaraplast, Colégio 
Dante Alighieri, Azimut, Magneti Marelli, 
além da família Matarazzo.

Localizada entre a Avenida Nove de 
Julho e a Avenida Cidade Jardim, no 
Itaim Bibi, a Praça do Imigrante Italiano 
receberá R$ 110 mil de investimento 
para refazer os jardins e restaurar os 
monumentos em pedras. A inauguração 
do espaço revitalizado está marcada para 
6 de agosto. Já a Praça Cidade de Milão, 
perto do parque do Ibirapuera, terá toda 
a obra financiada pela Pirelli, com um 
orçamento de R$ 1,2 milhão. O local conta 
com uma fonte com quatro réplicas de 
estátuas de Michelangelo. O projeto de 
restauração prevê uma revitalização dos 

Empresas italianas 
reformarão praças em São Paulo

Monumento na Praça do Imigrante Italiano.

vitalização, um compromisso 
para que as empresas façam 
a zeladoria, a segurança e a 
jardinagem das três praças 
pelo período de um ano. “A 
ligação da Itália com São Paulo 
não precisa de nenhuma apre-
sentação, pois é a cidade com 
maior número de italianos e 
descendentes fora da Itália”, 
argumentou o embaixador 
Antonio Bernardini.

“A ideia de de mobilizar 
forças para revitalizar lugares 

com uma história ligada à Itália é um gesto 
muito italiano. Lá na Itália, é comum que 
empresas patrocinem melhorias públicas, 
como o Coliseu, reformado pela Tod’s, a 
piazza Spagna, pela Bulgari, e a Fontana 
de Trevi, pela Fendi”. De acordo com o 
prefeito João Doria, desde o primeiro 
mês de seu mandato, em janeiro de 2017, 
foram iniciados contatos com o consulado 
italiano e com representantes de outros 
países para reformas de espaços públicos 
urbanos e projetos da cidade.

“Iniciamos contato com as comunida-
des internacionais que mais contribuíram 
para tornar São Paulo uma cidade glo-
bal”, afirmou, em coletiva de imprensa, 
anunciando também que em outubro 
fará uma viagem oficial a Milão para 
debater investimentos. “As empresas 
estão felizes de participarem desse pro-
jeto, sem nenhuma contrapartida para a 
Prefeitura”, disse o vice-prefeito de São 
Paulo, Bruno Covas.

monumentos e da iluminação, que serão 
reinaugurados em outubro.

A maior obra, porém, ocorrerá na Praça 
Ramos de Azevedo, no centro da cidade, 
com gastos estimados em R$ 3,7 milhões. 
A “fonte dos desejos” será restaurada e 
o espaço receberá um sistema de mo-
nitoramento de segurança. Além disso, 
o projeto de reforma colocará bancos 
novos, mármore e objetos de design 
italiano. “A inauguração da Praça Ramos 
de Azevedo será um presente de Natal 
para a cidade, em 16 de dezembro”, disse 
a diretora do ITA, Erica Di Giovancarlo. 
“O projeto quer mostrar que os italianos 
acreditam no Brasil, um país que se 
tornou destino de seus investimentos 
no exterior”, ressaltou.

Organizado pelo ITA, com o apoio 
do consulado italiano em São Paulo e 
da embaixada em Brasília, o “Italia per 
San Paolo” inclui, além das obras de re-
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