
Em um mundo cada 

vez mais globalizado 

e integrado é preciso 

transcender as 

fronteiras dos países 

e regiões, e ampliar o 

campo de visão

Este fenômeno afeta 
tanto as corporações 
nacionais quanto as 

multinacionais e representa 
um desafi o em termos de de-
senvolvimento de liderança. 
É necessário elaborar uma 
visão baseada em um contexto 
muito mais amplo. Em certas 
corporações, alguns líderes 
ainda preferem não abrir mão 
de um talento de seu time para 
que ele se desenvolva dentro 
da organização, mas em outro 
país. Este pensamento “cur-
to” ainda existe e precisa ser 
suprimido.

Além disto, é necessário 
ampliar o campo de visão 
para enxergar a competiti-
vidade de forma integrada e 
a concorrência além de seu 
segmento de atuação. Até por 
que muitas vezes o maior com-
petidor pode estar em outros 
setores.  Exemplos vivos deste 
fenômeno estão cada vez mais 
presentes: a Apple mudou a 
indústria musical, o Netfl ix, 
a cinematográfi ca, o Uber, a 
automotiva etc. Mas, como de-
senvolver a visão global e quais 
são os fatores que facilitam a 
aquisição desta competência? 

Em primeiro lugar é pri-
mordial se comunicar e saber 

argumentar em inglês. Esta 
necessidade, embora seja co-
nhecida, não é dominada por 
muitos líderes de empresas 
multinacionais. A experiência 
internacional ajuda muito 
neste sentido. É importante 
também ampliar o modelo 
mental para enxergar um 
contexto maior. 

Os líderes da China falam 
que os brasileiros pensam e 
agem para um mercado de 
200 milhões de habitantes, 
enquanto eles criam estraté-
gias competitivas para lidar 
em um mercado de 7 bilhões 
de habitantes. Sem falar que 
estar antenado sobre aconte-
cimentos que transcendem o 
seu próprio segmento e campo 
de atuação e criar oportunida-
des para fazer parte de times 
multiculturais são iniciativas 
que podem ajudar.

Programas de Coaching Exe-
cutivo, Job Rotation e Mentoria 
são ferramentas poderosas 
para elevar esta competência. 
O fato é que os líderes que se 
limitam a se concentrar em seu 
próprio segmento de atuação 
correm o risco de perderem a 
oportunidade de serem mais 
efetivos e brilhantes.  Arris-
caria uma analogia: “é como 
ver a árvore e não enxergar a 
fl oresta”. 

A visão global aliada a uma 
atitude inspiradora e positiva 
são componentes essenciais 
para fazer a diferença.

(*) - É Diretora de Desenvolvimento 
de Talentos, Liderança e Engajamento 

da Consultoria LHH.

É preciso ampliar
a Visão Global

Silvana Mello (*)
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Balanços, Atas, Editais 
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confi ança, ou ligue para
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netjen@netjen.com.br
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COMUNICADO DE EXTRAVIO
Sofima S/A Inds. Metalurgica - SP, CNPJ 51.936.094/
0002-27. Sofima S/A Inds. de Plásticos - MG, CNPJ
51.936.094/0003-08, ambas já encerradas - 2003/
2005. Comunica que devido a vários transportes entre
filiais - SP/MG, MG/SP, foram extraviados os arquivos
de Folha de Pagamento, Holerites, Raiz, Caged e ou-
tros, referente aos períodos anteriores a 2007.

Tellus III Holding S.A. Company - CNPJ/MF nº 14.119.418/0001-27 - NIRE 35.300.443.993
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28/08/17

Aos 28/08/17, às 9 hs, na sede, com a totalidade. Mesa. Arthur José de Abreu Pereira - Presidente; André Ferreira de Abreu Pereira - Secretário. 
Deliberações: 1. Na Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21/06/17 e devidamente registrada na Jucesp em 12/07/17 sob 
nº 317.282/17-7 (“Ata da AGE”), constou, por um equívoco, no item 3 dos Boletins de Subscrição, a forma de integralização incorretamente. 
1.1. Assim, as acionistas, declaram cancelados os Boletins de Subscrição Anexos a Ata da AGE, os quais são substituídos, neste ato, pelos 
Boletins de Subscrição. 1.2. Por fim, ratificam as deliberações constantes da Ata da AGE nos itens 5.1 e 5.2. que não foram expressamente 
retificadas por essa assembleia. 2. Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários à formalização das deliberações 
acima. Nada mais. São Paulo, 28/08/17. Jucesp nº 425.046/17-5 em 19/09/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Atacadão S.A.
CNPJ/MF nº 75.315.333/0001-09  –  NIRE 35.300.043.154

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 21/09/2017 - 15h30
CERTIDÃO - JUCESP - Certifico o registro sob nº 446.448/17-5, em 29/09/2017. (a) Flávia R. Britto 
Gonçalves - Secretária Geral.

COMUNICADO DE EXTRAVIO
A Empresa RPL Rolamentos Paulista Ltda., CNPJ 62.969.951/0001-20, com sede na  Avenida Queiroz
Filho, 812, Vila Leopoldina, CEP 05319-000 - São Paulo/SP. Declara o Extravio Livro: Termo de
Ocorrência - Modelo 6, número 1.                                                                                        (03.04.05/10/2017)

BALATON EMPREENDIMENTOS S/A
CNPJ/MF 03.421.217/0001-63 - NIRE: 35300177282

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 29/08/2017
Data: 29/08/17; Horário: 14:00 horas; Local: Sede social da Balaton Empreendimentos S/A., na
Avenida Paulo Ayres nº 240, sala 5 - CEP 06767-220, na cidade de Taboão da Serra, estado de São Paulo,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.421.217/0001-63, NIRE 35300177282, Convocação: Dispensada nos
termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6404/76; Presenças: Acionistas representando 100% (cem por
cento) do capital social. Mesa: Sob a presidência do acionista Riccardo Arduini, brasileiro, casado, en-
genheiro, portador da cédula de identidade RG. 3.812.723-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº
066.751.668-91 secretariado pelo diretor da sociedade Antonio Afonso Simões, brasileiro, casado, advo-
gado, portador da cédula de identidade RG. 3.875.120-3-SSP/SP, OAB/SP 51.078, CPF/MF 367.310.488-
87; Ordem do Dia e Deliberações: a) Balanços patrimoniais, Demonstrações das mutações do
patrimônio líquido, Demonstrações de resultados e demonstrações dos fluxos de caixas, notas
explicativas às demonstrações contábeis dos exercícios encerrados em 31/12/2015 e 2016: Publi-
cado no Diário Oficial de e Empresas & Negócios de 24/06/2017 - Aprovados por unanimidade com abs-
tenção dos legalmente impedidos; b) Destinação do lucro à disposição da Assembléia: b-1) Desti-
nação para o fundo de reserva legal de R$ 47.857,16 (quarenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e sete
reais e dezesseis centavos) equivalente a 5% do lucro líquido apurado no exercício findo em 31/12/2016;
b-2) O Saldo do lucro de cada exercício será levado para reservas estatutárias; c) Eleição da Diretoria
e fixação da remuneração: Por votação unanime foram reeleitos os seguintes diretores: c-1) Para o
cargo de Diretor Presidente o Sr. Riccardo Arduini, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula
de identidade RG. 3.812.723-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 066.751.668-91; c-2) Para o cargo de
Diretor o Sr. Antonio Afonso Simões, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG.
3.875.120-3-SSP/SP, OAB-51.078/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 367.310.488-87, ambos residentes e do-
miciliados na capital de São Paulo e com Escritório na Avenida Paulo Ayres nº 240, CEP 06767-220, na
cidade de Taboão da Serra, estado de São Paulo para os quais foi fixada a remuneração global de R$ 800.00
(oitocentos reais) a ser distribuída entre os diretores em reunião especialmente convocada para esta finali-
dade; d) Declaração de desimpedimento: Se encontra em anexo à presente ata; e) Encerramento: Os
administradores ficaram autorizados a promoverem a publicação da presente ata para os fins previstos no
artigo 1084 do vigente Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002). Em seguida foi concedido o tempo ne-
cessário à lavratura da presente ata que, na reabertura foi lida, aprovada e assinada por 100% (cem por
cento) dos acionistas da sociedade. Taboão da Serra, 29 de agosto de 2017. (aa.) Julia Dora Antonia Koranyi
Arduini-p.p.Riccardo Arduini, Riccardo Arduini, Riccardo Arduini - Presidente da Mesa, Antonio Afonso
Simões - Secretario da Mesa. Declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.
Taboão da Serra (SP), 29 de agosto de 2017. Riccardo Arduini - Presidente da mesa, Antonio Afonso Simões -
Secretário da mesa. JUCESP nº 425.087/17-7 em 21.09.17. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

PARA MAIS INFORMAÇÕES:
TEL:(11)2184-0900 - www.zukerman.com.br
Av. Angélica,1996 - 6º andar - Higienópolis
São Paulo - CEP 01228-200

 EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL
7ª VARA CÍVEL DO FORUM DE SANTANA - COMARCA DA CAPITAL/SP.

Edital de 1ª e 2ª Praça De bem imóvel e para intimação dos executados DOMINGOS DA SILVA 
BIONDI (CPF 021.610.218-93), WALQUIRIA BIONDI MELLO SANTOS (CPF 125.188.868-26), e 
demais interessados, que expedido na Ação de Execução de Titulo Extrajudicial, Processo de nº 
1025514-13.2015.8.26.0001, em trâmite na 7ª Vara Cível do Fórum de Santana da Comarca de 
São Paulo/SP, ação esta ao qual figura como Exequente MARIA ANUNCIAÇÃO ROMEU DUARTE 
RABELLO SILVA (CPF 988.587.428-34). Nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER 
que levará a praça o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da ZUKERMAN 
LEILÕES (www.zukerman.com.br), em condições que segue: 1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: 
Conforme AV.01(26/06/1984) Uma casa com 70,00 metros quadrados, situado a Rua Baraquessaba, 
conforme AV.03(11/09/200), nº 77, no 22º Subdistrito - Tucuruvi /SP, medindo 7,10m de frente para 
a referida rua, por 15,00 metros da frente aos fundos do lado direito de quem da rua olha para o 
imóvel, onde confina com o prédio nº 3-A de propriedade da Adelina Colla Mattos; 13,00 metros 
do lado esquerdo onde confina com a casa nº 3-C, tendo nos fundos a largura de 7,10 metros, 
encerrando a área de 99,40 metros quadrados, confinando nos fundos com Joaquim Rodrigues Galo. 
Contribuinte: 067.216.0201-6. Matrícula nº 85.494 do 15º Cartório de Registro de Imóveis de 
São Paulo/SP. ÔNUS: Conforme consta na Av.9(11/11/2016) Penhora Exequenda. 2. AVALIAÇÃO 
TOTAL: R$ 355.813,00 (agosto/2017 - conforme Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos 
Judiciais do TJSP). 3. VISITAÇÃO - Não há visitação. 4. DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa 
em 24/10/2017, às 13h50min, e termina em 27/10/2017, às 13h50min e; 2ª Praça começa em 
27/10/2017, às 13h51min, e termina em 16/11/2017, às 13h50min. 5. CONDIÇÕES DE VENDA E 
INFORMAÇÃO - edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro e 
demais condições no site www.zukerman.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente 
perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida 
Angélica, nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, Capital SP, ou ainda, pelo telefone (11)2184-0900 e email: 
contato@zukerman.com.br Ficam os executados, DOMINGOS DA SILVA BIONDI, WALQUIRIA 
BIONDI MELLO SANTOS, e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, bem como 
da penhora realizada em data de 01/07/2016, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação 
pessoal. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 21 de setembro de 2017.

Edimilson Montalti/Jornal da Unicamp

O dispositivo foi anunciado como uma nova ferramenta capaz 
de aumentar a atenção e aliviar o estresse e a ansiedade 
em crianças com transtorno de défi cit de atenção e hipe-

ratividade (TDAH), transtorno do espectro do autismo (TEA) 
e outros distúrbios do desenvolvimento. Alguns afi rmam que o 
brinquedo é útil até mesmo para crianças sem qualquer defi ciência 
para aumentar a concentração.

“Não há evidências de que o spinner seja realmente efi caz para 
transtornos como TDAH ou TEA. É possível que os movimentos 
repetitivos possam ser relaxantes e melhorar a concentração. 
Entretanto, nenhum estudo científi co ainda demonstrou a efi cá-
cia do spinner”, diz a neuropediatra Maria Augusta Montenegro, 
professora e pesquisadora do Departamento de Neurologia da 
Faculdade de Ciências Médicas (FCM) da Unicamp.

Foi por isso que Maria Augusta e as mestrandas Karina Akinaga 
e Catarina Abraão Guimães desenvolveram o estudo O Fidget 
spinner realmente melhora a atenção? O objetivo da pesquisa 
foi avaliar se o brinquedo aumenta o desempenho de pessoas 
saudáveis em relação à atenção e à memória verbal.

O estudo foi realizado no ambulatório de neurologia do Hospital 
de Clínicas (HC) da Unicamp com 34 estudantes de medicina e 
médicos-residentes entre 18 e 27 anos de idade, sem diagnós-
tico de transtornos de desenvolvimento ou psiquiátrico ou que 
estivessem fazendo uso de medicação psicoativa.

Os participantes da pesquisa foram divididos aleatoriamente 
em dois grupos e foram feitos testes de leitura de sequências de 
números e letras em ordem direta, inversa e de maneira a reor-

Brinquedo ‘hand spinner’ 
não aumenta a concentração, 

demonstra experimento
Fidget spinner ou hand spinner é um brinquedo caracterizado por uma estrutura plana com rolamento 
que gira ao longo de seu eixo. A pessoa deve mantê-lo entre o polegar e os dedos indicador ou médio 
e girá-lo. Ele pode ser colorido, de plástico, metal ou cerâmica, e ter luzes e formatos inusitados. 
Febre entre crianças e adolescentes, o brinquedo recebeu até um apelido: inquieteco

denar a sequência. Os voluntários do grupo 1 foram orientados 
a brincar livremente com o spinner enquanto faziam o teste. Já 
os voluntários do grupo 2 fi zeram o teste sem brincar como o 
spinner. Após o experimento, o desempenho de ambos os grupos 
foi comparado.

A maioria dos voluntários que utilizou o spinner informou que 
o brinquedo era irritante e que eles preferiam fazer o teste sem 
ele. Dois voluntários deixaram o spinner durante o teste e vários 
fecharam os olhos, tentando se concentrar melhor sem olhar para 
o brinquedo. Outros revelaram que desejaram parar de girar o 
spinner enquanto estavam respondendo ao teste ou o girariam no 
mesmo ritmo que diziam cada número ou letra, se fosse possível.

De acordo com Maria Augusta, a fi m de permitir que os volun-
tários fossem livres para brincar com o spinner, foi escolhido um 
teste que não incluía nenhuma escrita. Inclusive, foi a partir de 
observações em sala de aula e de estudos sobre transtorno de 
movimento estereotipado – movimentos repetitivos que podem 
ser reprimidos por estímulos ou distrações sensoriais – que se 
chegou à suposição de que o spinner poderia melhorar a con-
centração do aluno na lição em sala de aula.

“Esse transtorno é frequentemente observado em pacientes com 
TEA e outras difi culdades de desenvolvimento. As estereotipias 
estão associadas à excitação, ao estresse, à fadiga e ao tédio. 
Alguns pacientes relatam que esses movimentos são relaxantes e 
aumentam seu nível de atenção”, explica Maria Augusta. Segun-
do a especialista, os testes utilizados na pesquisa conduzida na 
Unicamp foram capazes de avaliar a atenção e memória verbal.

“O spinner não melhorou o desempenho e a capacidade de 
atenção em adultos jovens. Embora seja necessário realizar um 
estudo incluindo crianças, é improvável que o spinner melhore a 
atenção em crianças saudáveis sem distúrbios do desenvolvimento 
ou TDAH”, reforça Maria Augusta.

A neuropediatra Maria Augusta Montenegro, coordenadora do 

estudo: “Não há evidências de que o spinner seja realmente 

efi caz para transtornos como TDAH ou TEA”.
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Divulgação

Pesquisa indica que cinco frutas típicas 

da Mata Atlântica possuem propriedades 

bioativas de destaque tanto quanto o 

mirtilo e outras “berries”.

Maria Fernanda Ziegler/Agência FAPESP

As frutas conhecidas como bacupari-mi-
rim, araçá-piranga, cereja-do-rio-grande, 
grumixama e ubajaí ainda não ganharam 
fama, nem espaço nos supermercados. Se 
depender de suas propriedades bioativas, 
em questão de tempo elas poderão estar 
não só disputando espaço nas gôndolas 
como ganhando posição no ranking dos 
alimentos da moda. Além dos valores 
nutricionais, as cinco frutas nativas da 
Mata Atlântica têm elevadas propriedades 
antioxidantes e anti-infl amatórias. Foi 
o que verifi cou uma pesquisa desenvol-
vida na Esalq/USP em parceria com a 
Faculdade de Odontologia de Piracicaba 
(FOP) da Unicamp e a Universidade de 
La Frontera, no Chile.

“Não havia muito conhecimento cientí-
fi co sobre as propriedades dessas frutas 
nativas. Agora, com os resultados do 
nosso estudo, a ideia é fazer com que elas 
sejam produzidas por agricultura familiar, 
ganhem escala e cheguem aos supermer-
cados. Quem sabe elas não se tornam um 
novo açaí?”, disse Severino Matias Alencar, 
do Departamento de Agroindústria, Ali-
mentos e Nutrição da Esalq, se referindo 
ao sucesso comercial da fruta amazônica 
com grande quantidade de antioxidantes e 
que hoje tem a polpa exportada pelo Brasil 
para vários países. O trabalho, com apoio 
da Fapesp, teve resultados publicados na 
revista Plos One.

No estudo foram avaliados os compostos 
fenólicos – estruturas químicas que podem 
ter efeitos preventivos ou curativos – e os 
mecanismos anti-infl amatórios e antioxi-
dantes do extrato de folhas, sementes e 
polpa de quatro frutas do gênero Eugenia 
e uma do gênero Garcinia: araçá-piranga 
(E. leitonii), cereja-do-rio-grande (E. in-
volucrata), grumixama (E. brasiliensis), 
ubajaí (E. myrcianthes) e bacupari-mirim 
(Garcinia brasiliensis), todas típicas da 
Mata Atlântica.

Como elas são espécies difíceis de serem 
encontradas e algumas estão em risco de 
extinção, as plantas foram fornecidas por 
dois sítios localizados no interior de São 
Paulo. As duas propriedades comercia-
lizam as plantas com o objetivo de pre-
servação da coleção. Um dos produtores 
possui a maior coleção de frutas nativas do 
Brasil, somando mais de 1,3 mil espécies 
plantadas. “Começamos nosso estudo 
prospectando as propriedades bioativas 
das frutas, pois sabíamos que elas pode-
riam ter boa quantidade de antioxidantes, 
assim como são as chamadas ‘berries’ 

Frutas pouco conhecidas têm alto 
poder anti-infl amatório e antioxidante
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s pelo professor Rosalen, também autor do 
artigo publicado na PLOS ONE.

As frutas estudadas no projeto com 
elevada atividade antioxidante para se-
rem usadas em indústrias de alimentos e 
farmacêuticas também tiveram pesquisa-
das as capacidades anti-infl amatórias. A 
grande estrela foi a araçá-piranga, como 
demonstraram em artigo publicado no 
Journal of Functional Foods. “A araçá-
-piranga, espécie ameaçada de extinção, 
teve a melhor atividade anti-infl amatória 
em comparação com a de outras frutas 
do gênero Eugenia”, disse Rosalen. “O 
mecanismo de ação também é muito 
interessante, pois ocorre de forma espon-
tânea e logo no começo da infl amação, 
impedindo uma via específi ca do processo 
infl amatório. Ela age também no endoté-
lio dos vasos sanguíneos, evitando que 
os leucócitos transmigrem para o tecido 
agredido, reduzindo a exacerbação do 
processo infl amatório”

Rosalen destaca que os antioxidantes 
não têm como função única combater o 
envelhecimento ou a morte celular, mas 
a prevenção de doenças mediadas por 
processo infl amatório crônico. “A ação 
oxidante dos radicais livres também signi-
fi ca o surgimento de doenças infl amatórias 
dependentes, como diabetes, câncer, 
artrite, obesidade, doença de Alzheimer”, 
disse. “Não percebemos muitas dessas 
lesões provocadas pelos radicais livres. 
São as infl amações silenciosas. Por isso, 
é importante a ação de sustâncias antioxi-
dantes, que podem neutralizar os radicais 
livres”, disse Rosalen.

As pesquisas também permitiram 
ampliar o conhecimento sobre espécies 
nativas do Chile. Em um dos estudos, os 
autores demonstraram a atividade antio-
xidante e vasodilatadora da murtilla (Ugni 
molinae), uma fruta nativa do país. No 
estudo publicado na Oxidative Medicine 
and Cellular Longevity, os pesquisado-
res destacam que o uso de preparações 
alimentares obtidas a partir de frutas e 
folhas da murtilla pode ter efeitos be-
néfi cos na prevenção e, possivelmente, 
no tratamento de sintomas de doenças 
cardiovasculares.

Alencar destaca que conhecer melhor 
as propriedades pode se mostrar uma boa 
alternativa para estimular a produção das 
frutas nativas. “Antes do projeto com a 
Universidad de La Frontera, eu e o pro-
fessor Pedro Rosalen já estudávamos as 
frutas nativas, pois acreditamos que elas 
podem revelar ótimas soluções alimenta-
res para a sociedade”, disse.

americanas, como o mirtilo, a amora e o 
próprio morango, muito conhecidas pela 
ciência. Mas nossas frutas nativas se mos-
traram ainda melhores”, disse Alencar.

De acordo com o estudo, as espécies do 
gênero Eugenia têm um vasto potencial 
econômico e farmacológico evidencia-
do não só pelo número de publicações 
científi cas, mas também pela exploração 
comercial de suas frutas comestíveis, 
madeira, óleos essenciais e uso como 
plantas ornamentais. Elas são exemplos 
de alimentos funcionais, que, além das 
vitaminas e valores nutricionais, têm 
propriedades bioativas como o combate 
aos radicais livres – átomos instáveis e 
altamente reativos no organismo que se 
ligam a outros átomos, provocando danos 
como envelhecimento celular ou doenças.

“O organismo tem naturalmente an-
tirradicais livres, que neutralizam e eli-
minam os radicais livres do corpo, sem 
causar dano. Porém, fatores como idade, 
estresse e alimentação podem promover 
um desequilíbrio nessa neutralização 
natural. Nesses casos, é preciso contar 
com elementos exógenos, ingerindo ali-
mentos que tenham agentes antioxidantes 
como os fl avonoides, as antocianinas do 
araçá-piranga e das outras frutas do gê-
nero Eugenia”, disse Pedro Rosalen, da 
Faculdade de Odontologia da Unicamp 
em Piracicaba.

O pesquisador ressalta que há cerca 
de 400 espécies pertencentes ao gênero 
Eugenia distribuídas pelo Brasil, incluindo 
várias espécies endêmicas. “Temos uma 
imensidão de frutas nativas com compos-
tos bioativos que trariam benefícios para a 
saúde da população. É preciso estudá-las”, 
disse. Alencar é um dos pesquisadores 
do projeto “Bioprospecção de novas 
moléculas anti-infl amatórias de produtos 
naturais nativos brasileiros”, coordenado 


