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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

Um estudo sobre 

honestidade publicado 

por acadêmicos 

americanos e suíços 

atraiu a atenção social.

Ao deixarem como se 
tivessem sido perdidas 
17 mil carteiras com 

diferentes valores fi nanceiros 
em seu interior ao redor de 
355 cidades em 40 países 
distintos, os pesquisadores ti-
nham como objetivo desafi ar 
a teoria racional econômica 
que sugere que, não só indi-
víduos de forma geral teriam 
uma tendência a se apropriar 
do bem perdido, como tam-
bém essa probabilidade seria 
maior quanto mais elevado o 
valor contido em seu interior.

O resultado do estudo 
cumpriu seu objetivo. Des-
bancando o suposto óbvio, 
as pessoas tiveram uma 
tendência maior de devolver 
as carteiras aos seus donos 
quanto maior o valor contido 
no bem encontrado.

Para muitos, esse compor-
tamento pode parecer estra-
nho e até mesmo duvidoso, 
mas você pode acreditar 
nesse resultado. 

O grande ponto é que para 
que essa pesquisa faça senti-
do é importante darmos uns 
passos atrás a fi m de compre-
endermos melhor porque as 
pessoas se comportam desta 
maneira e quem são aqueles 
que optam por devolver um 
objeto esquecido ao invés de 
escolherem um “ganho fácil”.

Certamente não são todos 
os seres humanos que se 
encaixam neste comporta-
mento. Alguns pensarão que 
o objeto que “caiu em seus 
colos” recheados de valor 
é um “presente divino” ou 
utilizarão a famosa frase 
“achado não é roubado” para 
embolsar os pertences de 
terceiros. Mas essa não é uma 
visão geral. 

De maneira ampla, o ser 
humano tem a tendência a 
querer se perceber como 
correto no seu dia a dia ten-
do a sua autopercepção de 
honestidade intacta e desta 
forma não costumam agir de 
maneira que fi ra essa iden-
tifi cação.

Sentir-se desonesto, neste 
caso se apropriando de di-
nheiro que sabem não serem 
os donos, difi culta a sensação 
de que podem encostar a 
cabeça no travesseiro ao fi nal 
do dia a fi m de dormirem o 
“sono dos justos” e por essa 
razão evitam fi car em posse 
de algo que não lhes pertence. 
Essa é uma condição bastante 
comum quando falamos de 
dilemas éticos. E esse efeito 
certamente se amplia quando 
falamos de um valor fi nancei-
ro mais elevado. 

De forma geral podemos ver 
a situação da seguinte forma: 
Achar uma moeda na rua e 

pegá-la não fere a percepção 
individual de honestidade da 
maior parte da população. O 
baixo valor e a cultura que 
temos sobre a pouca repre-
sentatividade das moedas 
pouco interferem no julga-
mento moral de alguém que 
se apropria indevidamente 
deste objeto. Uma nota de dez 
reais já pode levar algumas 
pessoas a questionarem se 
devem ou não pegar o papel 
moeda.

Se falarmos de cem reais, 
por exemplo, muitos já bus-
carão identifi car o dono, pois 
no pretexto de que esse valor 
elevado pode fazer falta a 
alguém já não nos sentimos 
tão corretos em fi car com o 
dinheiro. Imaginem quando 
falamos de uma carteira, 
onde é possível a geração de 
empatia e identifi cação com 
o indivíduo prejudicado ao 
vermos seus documentos. 

Agora temos um nome, uma 
foto e sabemos exatamente 
quem estamos potencial-
mente lesando. Já não se 
trata mais de um valor pouco 
signifi cativo solto no tempo e 
no espaço. Na mente humana 
padrão, essa ação passa a ser 
percebida como uma apro-
priação indevida.

A pesquisa que avaliou 
diversas culturas mostra o 
quanto esse efeito é, de forma 
geral, um fator intrínseco à 
moralidade humana. 

Como citei, certamente há 
indivíduos que com maior 
fl exibilidade analisam eco-
nomicamente a situação e 
se apoderam de valores que 
não lhes pertence, mas de 
forma geral como apresentam 
diversas teorias sobre a cons-
trução moral, o ser humano 
não depende exclusivamente 
de controles externos para 
balizar sua conduta.

O grande aprendizado que 
devemos tirar de um estudo 
tão rico como esse proposto 
pelos pesquisadores é que 
lembretes éticos que refor-
çam a auto percepção de 
honestidade podem ser mais 
efi cazes no controle a ilicitu-
de do que punições. 

É certo que a contraven-
ção precisa ser condenada e 
punida quando ocorre, mas 
como elemento preventivo, 
gerar consciência e criar esse 
conflito entre agir errado 
versus me sentir bem comigo 
mesmo pode ser uma força 
ainda muito pouco usada por 
empresas e sociedade a fi m de 
impedir desvios de conduta.

Existem muitas formas de 
se construir esse processo 
e deixo para um próximo 
artigo os principais meios de 
transformação dessa cultura.

(*) - É psicólogo e sócio 
responsável pelas áreas de 

Cultura, Comportamento Ético e 
Education da Protiviti, consultoria 
global especializada em fi nanças, 

tecnologia, operações, governança, 
risco e auditoria (www.protiviti.com).

Você devolveria uma 
carteira repleta de 

dinheiro?

        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Ofi cial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: ENICIO VIEIRA ALVES JUNIOR, de nacionalidade brasileira, cabeleirei-
ro, solteiro, nascido em Itapagipe, MG, no dia (21/09/1969), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Enicio Vieira Alves e de Terezinha Oliveira Alves. O pretendente: 
DENIS DERKYAN FARIAS, de nacionalidade brasileira, comerciante, solteiro, nascido 
em Caraúbas, RN, no dia (13/02/1980), residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho 
de Oscarino Azevedo de Farias e de Antonia Marinho.

O pretendente: PEDRO ATAIDE TEIXEIRA TRIVELATO, de nacionalidade brasileira, 
administrador de empresas, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/02/1983), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Armando Trivelato Filho e de Geralcina 
Ataide Teixeira de Carvalho Trivelato. A pretendente: LIVIA VALCAZARA ANTUNES, 
de nacionalidade brasileira, engenheira, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(22/01/1993), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Marco Antonio Antunes 
e de Mariza Valcazara Camargo Antunes.]

O pretendente: RENATO BRITO DE CASTRO MAMEDE, de nacionalidade brasileira, 
publicitário, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/05/1989), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Alexandre Mamede e de Celiane Brito de Castro. A pretendente: 
CAROLINE LEONEL SANCHES, de nacionalidade brasileira, relações públicas, solteira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (12/09/1990), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Miguel Gusmão Sanches e de Inês Therezinha Leonel.

Antonio Carlos Hencsey (*)
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Extração do látex na Hevea brasiliensis. 

AC/FoRC/Jornal da USP

O fenômeno se chama “sín-
drome látex-fruta” e acontece 
porque algumas frutas, como 
mamão, fi go, banana, abacate, 
kiwi e melão, têm em sua com-
posição proteínas semelhantes 
àquelas presentes no látex da 
Hevea brasiliensis – a famosa 
seringueira.

“A quimopapaína, por exem-
plo, encontrada no látex do 
mamão, pode provocar essa 
síndrome. A esse fenômeno 
chamamos reatividade cruzada. 
Tem gente que é alérgica à bor-
racha [látex] e que também tem 
ou pode desenvolver alergia 
ao mamão, ao fi go, à banana”, 
explica Gabriela Justamante 
Händel Schmitz, que estudou 
a reatividade cruzada em seu 
trabalho de doutorado na 
Faculdade de Ciências Farma-
cêuticas  da USP.

De acordo com ela, uma 
proteína do látex da serin-
gueira, denominada cisteína 
protease, tem a sequência de 
aminoácidos muito similar à da 
quimopapaína. “Como elas são 
similares, em alguns indivíduos 
o organismo pode responder 
com essa reatividade cruzada. 
Se sou alérgica à borracha, 
usada para fazer uma luva, por 
exemplo, posso ser ou vir a ser 
alérgica a mamão – e também 
ao fi go, à banana, ao abacate, 
ao kiwi, ao melão. Todos esses 

Presentes nas frutas, 
proteínas similares às do 

látex podem causar alergia
De acordo com ela, uma proteína do látex da seringueira, denominada cisteína protease, tem a 
sequência de aminoácidos muito similar à da quimopapaína

Entre as frutas que contêm essas proteínas estão mamão, fi go, banana, abacate, kiwi e melão.

frutos têm proteínas similares 
às encontradas no látex da 
Hevea brasiliensis”.

A pesquisadora afi rma que 
as pessoas alérgicas à proteína 
do látex da Hevea têm imuno-
globulinas E (IgEs) específi cas 
para essa proteína. “Se comem 
um mamão, que tem uma pro-
teína similar à proteína da se-
ringueira, a proteína do mamão 
consegue se encaixar nas IgEs 

sintetizadas para a proteína 
do látex da Hevea, e então o 
paciente tem todas as reações 
alérgicas que teria a artefatos 
feitos do látex da seringueira”.

Segundo ela, cada vez se des-
cobrem mais proteínas simila-
res às da seringueira em frutos. 
“Muitas crianças têm esse tipo 
de alergia, e o diagnóstico é 
difícil. Por isso, estamos indo 
atrás de novos alérgenos. Só 
do mamão há cinco alérgenos 
descobertos. E não fazemos 
ideia de quantos mais podem 
existir”. A cientista conta que  
muitos pacientes brasileiros 
têm alergia à mandioca e ao 
látex, há inclusive um estudo 
de um grupo do Hospital das 
Clínicas sobre isso.

O látex encontrado no mamão 
(principalmente na casca) con-
tém uma enzima proteolítica 
chamada papaína, que tem 
funções bactericidas, anti-in-

fl amatórias e bacteriostáticas, 
além de ser usada em medica-
mentos para auxiliar a digestão. 
“A papaína presente no látex 
do mamão é um alérgeno bem 
descrito dessa fruta, chamado 
Cari p papain. Porém, quem tem 
alergia a mamão pode ser alér-
gico a outras proteínas dele que 
ainda não foram descobertas”, 
afi rma a pesquisadora.

Ela explica que a produção 
de látex é um mecanismo de 
defesa da planta contra preda-
dores e situações de estresse. 
“O látex do mamão, assim como 
outras substâncias produzidas 
por diversas plantas, tem ação 
biológica. E, em quase todos 
os casos, essas substâncias são 
sintetizadas pela planta para a 
sua defesa, o que signifi ca que 
são tóxicas para os predadores. 
Assim, em grandes quantida-
des, podem ser tóxicas para 
nós”, resume.
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O presidente Jair Bolsonaro 
pediu união aos chefes de Es-
tados de países sul-americanos 
com territórios cobertos pela 
fl oresta Amazônica, que se reu-
niram na sexta-feira (6) em Leti-
cia, na Colômbia. Após cancelar 
sua presença em decorrência da 
nova cirurgia, Bolsonaro parti-
cipou do encontro por meio de 
uma videoconferência a partir 
do Palácio do Planalto.

“A Amazônia é nossa! É do 
Brasil, da Bolívia, da Colômbia, 
da Venezuela, das Guianas, de 
todos nós. Só desta forma, com 
a nossa união, sem ceder a qual-
quer tentação externa de deixar 
sob administração de terceiros 
a nossa área, poderemos fazer 
com que nossas riquezas rever-
tam em benefícios e bem-estar 
para os nossos países”, afi rmou 
ao ressaltar que o pacto fi rmado 
na cúpula precisa deixar claro 
que a soberania dos países é 
“inegociável”.

“Nós temos que, entre nós 
aqui, nesse Pacto de Leticia 
tomarmos uma posição fi rme 
de defesa da nossa soberania e 
fi rme, também, para que cada 
país possa, dentro da sua terra, 
desenvolver a melhor política 
para a região amazônica. E 
não deixar que essa política 
seja tratada por outros países”, 

Em reunião, Bolsonaro pede união de países amazônicos

acrescentou. Em seu discurso 
de cerca de 10 minutos, Bolso-
naro voltou a criticar a “indústria 
das demarcações de terras indí-
genas”, o que, de acordo com ele, 
foi estimulado pelos governos 
anteriores de esquerda. 

Por fi m, o chefe de Estado 
comentou as trocas de farpas 
com o presidente da França, 
Emmanuel Macron. Bolsonaro 
disse que as críticas demonstra-
ram que existe uma tentativa 
para transformar a floresta 

em “patrimônio mundial” e 
isso acabou despertando o 
“patriotismo” dos brasileiros. 
A mensagem do mandatário 
brasileiro foi destinada a sete 
dos oito países cobertos pela 
Amazônia que se reuniram 
para debater medidas e ações 
para combater as queimadas e 
preservar a fl oresta. 

O governo venezuelano foi 
o único que não participou, 
já que Nicolás Maduro não é 
reconhecido por quase todos 

os países. Estiveram presentes 
representantes da Guiana, do 
Suriname, e os presidentes de 
quatro países: o colombiano 
Iván Duque; o peruano Martín 
Vizcarra; o equatoriano Lenín 
Moreno; e o boliviano Evo 
Morales. Durante todas as de-
clarações, os líderes reforçaram 
a necessidade de manter um 
trabalho em conjunto para a 
preservação da Amazônia. 

Na ocasião, porém, Morales 
criticou a ausência de Maduro 
e afi rmou que diferenças ideo-
lógicas não podem interferir no 
esforço de cooperação a favor 
do meio ambiente. Críticas con-
tra Bolívia - Logo após a reunião, 
Bolsonaro criticou Morales e 
afi rmou que o maior índice de 
focos de incêndios fl orestais são 
registrados na Bolívia.

“Agora há pouco, na confe-
rência de Leticia vi que tinha 
um ali [presidente] que não 
estava muito a favor das pro-
postas dos demais. Parece que 
não estava integrado a nós”, 
afi rmou o brasileiro, fazendo 
uma referência a Morales, em-
bora sem citar nome. Segundo 
Bolsonaro, “ele disse que o 
capitalismo está destruindo a 
Amazônia. Como se no país dele 
não tivesse ocorrido as maiores 
queimadas” (ANSA).

Presidente participou do encontro sobre a 

Amazônia por videoconferência.
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oO Ministério da Agricultura cancelou 300 

licenças de pescadores profi ssionais que apre-
sentavam irregulares junto ao Registro Geral 
da Atividade Pesqueira (RGP). A portaria com 
o cancelamento foi publicada na sexta-feira 
(6) no Diário Ofi cial da União (DOU). Foram 
canceladas licenças nos estados do Pará, 
Amapá, Amazonas, Rio Grande do Norte, 
Mato Grosso do Sul, Sergipe e Santa Catarina.

O motivo do cancelamento da maior parte 
das licenças está ligado a irregularidades 
no pagamento do seguro defeso. Segundo o 
secretário Jorge Seif Junior, desde 2014, a 
Controladoria-Geral da União (CGU) iden-
tifi cou quase 70% de irregularidades nos 
pagamentos. O seguro permite que o pesca-
dor profi ssional artesanal receba o benefício 
durante o período de defeso, quando fi ca 
proibida a pesca em razão da necessidade 

Ministério cancela 300 licenças de pescadores por irregularidades
de preservação das espécies.

O ministério disse que foram identifi cadas 
pessoas que estavam recebendo o benefício 
sem ter ligação com a atividade pesqueira. 
A pasta também disse que a estimativa do 
prejuízo aos cofres públicos é de quase R$ 
2 bilhões ao ano. “Fizemos uma alerta e 
recomendamos que as pessoas inscritas no 
RGP, sem serem pescadores, se desligassem 
imediatamente do sistema, pois poderiam ser 
penalizadas judicialmente”, disse Seif.

Segundo a pasta, também houve ação para 
a retirada do sistema de registros apontados 
como irregulares. Com a decisão, o cancela-
mento é aplicado na data de sua publicação no 
DOU. O ministério disse ainda que até o fi nal de 
novembro vai fi nalizar o recadastramento dos 
pescadores artesanais. A medida visa impedir 
a ocorrência de novas irregularidades(ABr).

Foram cancelados registros 

em sete estados.
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