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O departamento jurídico 
como uma 'unidade de 

negócios' da sua empresa

No Brasil, o chamado 
contencioso, ou seja, 
tudo o que pode ser 
alvo de contestação, 
disputa ou conflito 
de interesses, tem 
alternativas para sua 
resolução e dependerá 
de cada situação e 
interesse

Ele pode ser solucio-
nado pela via judicial 
quando recorre ao 

Poder Judiciário; arbitral 
quando é regido por uma 
câmara arbitral ou ainda 
pode ser resolvido no âm-
bito administrativo, quando 
o trâmite se dá no âmbito 
da administração pública. 
Quando ocorrem as ques-
tões litigiosas, elas podem 
ser desgastantes para a 
imagem de uma empresa, 
demorar para alcançar 
uma decisão final ou ainda 
onerar muito as atividades 
comerciais desenvolvidas 
pelo cliente. 

Portanto, hoje pode ser 
importante qualificar o con-
tencioso como uma espécie 
de ‘unidade de negócios’ da 
sua empresa, que o auxiliará 
na eficácia dos recursos, 
redução de custos e que 
poderá inclusive facilitar 
novos investimentos. Gros-
so modo, uma unidade de 
negócios seria, por exem-
plo, um departamento, um 
grande setor da empresa ou 
até mesmo uma empresa 
completa dentro de outra 
companhia de maior porte. 
Essa questão é extrema-
mente pertinente e é hoje 
um grande desafio tanto 
para os empreendimentos, 
quanto para advogados.

Para imensa maioria dos 
advogados, estagiários e de-
mais integrantes do mundo 
jurídico não é tão simples 
a análise desta questão. 
Geralmente, as faculdades 
de Direito focam no ensino 
de doutrinas e teses estri-
tamente jurídicas, consi-
derando a atividade jurídi-
ca quase exclusivamente 
como meio de pacificação 
social. Contudo, hoje em 
dia o advogado deve dar 
um passo além e aprimorar 
seu conhecimento com uma 
visão 360° das atividades 
comerciais desenvolvidas 
pelo cliente, compreenden-
do efetivamente quais são as 
dores que impactam o dia a 
dia dos empresários.

Essa visão para o advo-
gado é imprescindível e 
mudará seu ponto de vista 
de como o setor jurídico se 
situa dentro da empresa. 
Hoje há várias técnicas e 
recursos que auxiliam nes-
sa nova forma de enxergar 
os processos judiciais e 
administrativos. O ‘conten-
cioso estratégico’ apresenta 
algumas características 
interessantes. A primeira é 
que o advogado deve querer 
entregar mais resultados. 

Junto com suas petições 
impecáveis, o advogado 
deve conhecer mecanis-
mos que auxiliem na busca 
constante pela desburocra-
tização e simplificação das 
empresas, no diálogo com 
outros setores, na revisão 
de contratos e na orientação 
para evitar litígios. Hoje 
diante dessa nova ordem 
mundial o uso de tecnolo-
gias é indispensável e por 
isso o desenvolvimento de 
inovações para melhorar 
o trabalho humano é cres-
cente. 

Essas tecnologias não 
devem ser vistas como 
uma ameaça, mas sim 
como ferramentas que 
auxiliarão o advogado a 
direcionar sua energia 
no que realmente traz 
resultados para a empre-

sa. O uso de inteligência 
artificial, como também 
as lawtechs ou legaltechs 
(aquelas startups que 
criam serviços e produ-
tos tecnológicos para o 
setor jurídico) deve ser 
uma realidade para os 
advogados das empresas, 
para eles incrementarem 
qualidade e eficiência no 
trabalho final.

O ‘contencioso estratégi-
co’ deve contar com uma 
equipe engajada e com 
conhecimento do negócio e 
suas principais dificuldades. 
Assim sendo, o jurídico não 
pode ficar isolado com a 
única preocupação de cum-
prir prazos, fazer petições, 
participar de audiências e 
se envolver com protocolos. 
Ao lado das rotinas tradi-
cionais, todo departamento 
jurídico deve participar 
ativamente na vida empre-
sarial, até mesmo para que o 
advogado aprenda a analisar 
os resultados obtidos.

Naturalmente algumas 
práticas legais são perma-
nentes como, por exemplo, 
o estudo das principais 
questões jurídicas da em-
presa. As teses que valem 
a pena manter na discussão 
judicial ou administrativa 
devem ser selecionadas e 
separadas daquelas que não 
valem. Uma política jurídi-
ca e gerencial que busca a 
negociação extrajudicial e 
a composição entre as par-
tes também deve ser bem 
vista pelos departamentos 
jurídicos.

Dentro desse novo con-
ceito é indicado não esperar 
citações para agir. Assim é 
imprescindível manter uma 
rotina de pesquisa cons-
tante sobre a distribuição 
de novas ações. Isso vai 
dar uma margem maior de 
negociação e oportunidade 
de redução do número de 
demandas ativas contra a 
empresa. Nesse espaço, 
a análise de riscos e está 
entre os maiores desafios, 
pois a insegurança jurídica 
é uma realidade no Direito 
brasileiro. Contudo, a vida 
do empresário é justamente 
a gestão de riscos. 

A grande questão é como 
conciliar o risco intrínseco 
da atividade empresarial 
com a segurança jurídica? 
Trata-se de um grande desa-
fio, porém, são exatamente 
nessas situações desafiado-
ras que as inovações e novas 
oportunidades de negócios 
aparecem. A dúvida por que 
devo mudar a gestão do con-
tencioso da minha empresa 
tem uma resposta clara. 

O ‘contencioso estraté-
gico’ é uma ótima opor-
tunidade de aumentar a 
eficiência dos recursos 
da empresa, evitar custos 
desnecessários com lití-
gios sem chance de êxito, 
compreender a origem das 
demandas a fim de evitá-las 
ou, no mínimo, diminuí-las. 
Vale ressaltar que abso-
lutamente toda empresa 
tem a oportunidade de 
se valer do ‘contencioso 
estratégico’, seja por meio 
de um departamento ju-
rídico interno capacitado 
ou escritório externo que 
possua experiência no 
segmento.

A boa notícia é que cada 
vez mais o cenário jurídi-
co está se familiarizando 
com a visão estratégica do 
contencioso, até mesmo 
porque essa ótica permite 
ao advogado analisar quais 
efetivamente são os riscos 
envolvidos e propor as 
melhores e mais criativas 
estratégias ao cliente, inde-
pendentemente da comple-
xidade envolvida.

(*) - É sócia do Silveira Advogados 
e especialista em Direito tributário 

(www.silveiralaw.com.br).

Juliana Gonçales (*)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0006001-16. 2014.8.26.0291 O MM. Juiz de 
Direito da 2ª VC, do Foro de Jaboticabal, Estado de SP, Dr. Carlos Eduardo Montes Netto, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a Mário Ito Júnior - ME, CNPJ 07.835.435/0001-03, que lhe foi proposta uma 
ação de Monitória por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A., alegando, 
em síntese: o Requerido contratou serviços da Requerente para ter passagem pelas praças de 
pedágio sem que fosse necessária a sua parada, efetuando, inclusive, a inclusão de diversos outros 
veículos. As cobranças ocorriam através da emissão de fatura, com débito automática em conta 
corrente, com dados fornecidos pelo Requerido, sendo que não foram liquidadas as faturas nº 
55013032, no valor de R$ 5.321,30, e nº 56946228, no valor de R$ 2.276,05. Encontrando-se o réu 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da 
ação proposta e para que, no prazo de 15 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 Jaboticabal, aos 14 de novembro de 2019 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias.Processo Nº 0011339-83. 2019.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a)de  
Direito da 1ªVC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Samira de Castro Lorena, na 
forma da Lei, etc. Fazendo saber a(o) CR Center Central de Informações Call Center Ltda Me, CNPJ 
14.879.061/0001-85, que por este Juízo, tramita a ação de Cumprimento de Sentença movi da por 
Luiz Riccetto Neto, ação esta ao qual foi julgada procedente condenando-o ao pagamento da 
quantia de R$ 15.800,00 ( 09.09.2019) valor da dívida, por estar a empresa requerida em lugar 
ignorado, foi deferida sua intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, efetue 
o pagamento da dívida (atualizada na data de seu efetivo pagamento), sob pena de incidência de 
multa de 10%, e pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% do valor da dívida, a ser 
atualizada na data do efetivo pagamento. Fica advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 
523 do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 
Será o presente edital afixado e publicado na forma da Lei. 

Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A.
CNPJ 05.401.842/0001-79 - NIRE 35.300.384.954

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20/12/2019
Data e horário: às 14 hs do dia 20/12/2019. Local: sede social, na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida das Nações 
Unidas, no 14.171, 11º andar, conjuntos 1102 e 1103, Brooklin Novo, CEP 04794-000. Mesa: Presidente: Sr. Ryo Miyajima; e 
Secretária: Sra. Gabriela de Magalhães Gabriel Doubek. Presença: Mitsui & Co. Ltd. (“Mitsui&Co”) e Mitsui Gás e Energia 
do Brasil Ltda. (“MGEB”), acionistas representando a totalidade do capital social da Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A. 
(“Companhia”). Convocação: dispensada a comprovação da convocação prévia pela imprensa, bem como a publicação 
dos avisos de que trata o artigo 133 da Lei no 6.404, de 15/12/1976, de acordo com o facultado pelo § 4º do artigo 124 e pelo 
§ 4º do artigo 133 da referida lei. Ordem do dia: deliberar sobre (i) A alienação de 100% das Quotas da empresa Simple 
Energy Comercializadora de Energia Ltda. detidas pela Companhia; (ii) A alienação de 100% das Quotas da empresa Simple 
Energy Assessoria e Gestão de Energia Ltda. detidas pela Companhia; (iii) A aprovação da assinatura de quaisquer outros 
contratos ou acordos relacionados aos assuntos (i) e (ii); Deliberações Tomadas por Unanimidade: os seguintes 
assuntos foram aprovados por deliberação unânime dos acionistas: (i) A alienação de 100% das Quotas detidas pela Com-
panhia da empresa Simple Energy Comercializadora de Energia Ltda., sociedade limitada, com sede na Avenida das Nações 
Unidas, no 14.171, 11º andar, conjunto 1101, Brooklin Novo, CEP 04794-000, Cidade de São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 17.112.981/0001-61, que tem como sócios atuais a Companhia e os Srs. Leonardo Afonso Lopes, titular da RG nº 
28.371.201-6 SSP/SP, e CPF/MF nº 281.334.618-71; Mauro Sergio Garcia, titular da RG nº 20.197.345 SSP/SP, e CPF/MF nº 
112.391.548-37; e Ricardo Moraes Matos, titular da RG nº 34.682.011-X SSP/SP, e CPF/MF nº 310.080.128-82, pelo valor de 
R$ 6.300.000,00. A aprovação da alienação das Quotas da empresa supra citada segue o disposto no Artigo 10º, IX, do Esta-
tuto Social da Companhia, que estabelece como Competência da Assembleia Geral deliberar sobre a alienação de participa-
ção societária em outra empresas; (ii) A alienação de 100% das Quotas detidas pela Companhia da empresa Simple Energy 
Assessoria e Gestão de Energia Ltda., sociedade limitada, com sede na Avenida das Nações Unidas, no 14.171, 11º andar, 
conjunto 1101, Brooklin Novo, CEP 04794-000, Cidade de São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.667.402/0001-
11, que tem como sócios atuais a Companhia e os Srs. Leonardo Afonso Lopes, titular da RG nº 28.371.201-6 SSP/SP, 
e CPF/MF nº 281.334.618-71; Mauro Sergio Garcia, titular da RG nº 20.197.345 SSP/SP, e CPF/MF nº 112.391.548-37; e 
Ricardo Moraes Matos, titular da RG nº 34.682.011-X SSP/SP, e CPF/MF nº 310.080.128-82, pelo valor de R$ 3.500.000,00. 
A aprovação da alienação das Quotas da empresa supra citada segue o disposto no Artigo 10º, IX, do Estatuto Social da 
Companhia, que estabelece como Competência da Assembleia Geral deliberar sobre a alienação de participação societária 
em outra empresas, e (iii) A assinatura dos distratos aos acordos de sócios, dos acordos de prestação de serviços e demais 
contratos ou acordos que estejam relacionados com os assuntos (i) e (ii) acima. Lavratura e Leitura da Ata: Foram 
encerrados os trabalhos e suspensa a assembléia pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi a ata 
lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada, em três vias de igual forma e teor, para um só efeito. São 
Paulo, 20/12/2019. (aa) Ryo Miyajima - Presidente da Mesa; Sra. Gabriela de Magalhães Gabriel Doubek - Secretária de Mesa. 
Acionistas Presentes: Mitsui & CO., Ltd, por seu procurador, Sr. Ryo Miyajima e Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda, 
por seus Diretores Sr. Taira Nozaki, Diretor Presidente e, Sr. Hiroshi Fujikawa, Diretor Financeiro. Certifico que a presente ata 
é cópia fiel daquela que se acha transcrita no livro próprio. Ryo Miyajima- Presidente da Mesa; Gabriela de Maga-
lhães Gabriel Doubek-Secretária. JUCESP n° 31.475/20-6 em 13/01/2020, Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral.

DIGIGRAF Distribuidora Comércio e Serviços S.A.
CNPJ/MF: 54.472.956/0001-15 - NIRE: 35.300.337.328

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados, na forma da lei, os Srs. acionistas da Companhia Digigraf Distribuidora Comércio e 
Serviços S.A., para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada às 9h00, do dia 
31/01/2020, no escritório da Companhia localizado na Rua Soares de Avelar, nº 894, bairro Vila Guarani, São 
Paulo/SP, CEP 04306-020, a fim de deliberarem sobre a alienação de parte da carteira de clientes da 
Companhia e assunção de não concorrência. Diretor Presidente: Antônio Francisco da Rita Leal.

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
Realizada em 03 de Dezembro de 2019.

01-  Data, Hora e Local: Aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às dez horas, na sede da Companhia 
situada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-900, 
Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo. 02 - Convocação e Presença: Em atendimento ao 
21 do Estatuto Social da Companhia, estiveram presentes os Conselheiros Ana Karina Bortoni Dias, Antonio Mourão Guimarães 
Neto, Ângela Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo, José Eduardo Gouveia Dominicale, Sandoval 
Martins Pereira e Ricardo Annes Guimarães. 03 - Composição da Mesa: Os trabalhos foram presididos pela Sra. Ana Karina 
Bortoni Dias e secretariados pela Sra. Deise Peixoto Domingues. 04 - Ordem do Dia: (i) Abertura e Instalação de nova agência 
em Boa Vista/Roraima. 05 - Deliberações: Em atendimento ao disposto no artigo 24, item “r”, do Estatuto Social, os Senhores 
Conselheiros deliberaram autorizar a abertura e instalação de nova agência em Boa Vista/Roraima, cujo endereço segue: Avenida 
Getúlio Vargas, nº 5.664 – Bairro Centro – CEP: 69301-030 – Boa Vista/Roraima. Fica a Diretoria da Sociedade autorizada a adotar 
todas as providências necessárias para executar as deliberações aprovadas na presente reunião. 06 - Aprovação: Todas as 
deliberações foram aprovadas por unanimidade sem qualquer ressalva ou restrição. 07 – Encerramento: Nada mais havendo 
a ser tratado, foi encerrada a reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata, em forma de sumário, que 
foi aprovada por todos os presentes. São Paulo, 03 de dezembro de 2019. Ana Karina Bortoni Dias, Antonio Mourão Guimarães 
Neto, Ângela Annes Guimarães, Regina Annes Guimarães, Olga Stankevicius Colpo, José Eduardo Gouveia Dominicale, Sandoval 
Martins Pereira e Ricardo Annes Guimarães. Ana Karina Bortoni Dias - Presidente da Mesa, Deise Peixoto Domingues 
- Secretária da Mesa. JUCESP nº 31.546/20-1 em 15.01.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BANCO

SPE GL Events Centro de Convenções Imigrantes S.A
CNPJ/MF n.º 18.942.023/0001-80 - NIRE. 35.3.0045730-7

Ata da AGE realizada em 01/12/2019, lavrada em forma de sumário
1. Data, Hora e Local: Dia 01/12/2019, às 10 hs, na sede social, situada na Rodovia dos Imigrantes, s/nº Km 1,5, 
Cidade e Estado de São Paulo.   2. Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, 
conforme se verifica das assinaturas no Livro de Presença de Acionistas, e do Anexo I. 3. Convocação: Dispensada 
a publicação do Edital de Convocação, tendo em vista a presença das Acionistas representando a totalidade do 
capital social da Companhia, na forma do artigo 124, § 4º, e 133, § 4º, da Lei n.º 6.404/76. 4. Composição da Mesa: 
Presidente: Damien Denis Marie Timperio; Secretário: Gustavo Gregati. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre a redução 
do capital social da Companhia. 6. Deliberações Aprovadas pela totalidade das Acionistas: 6.1. Foi aprovada, sem 
ressalvas, a redução do capital social da Companhia por encontrar-se excessivo em relação ao seu objeto social, 
nos termos do artigo 173 da Lei nº 6.404/76, no valor total de R$ 12.336.379,25, correspondendo a uma redução 
de aproximadamente 3.342% do capital social, com cancelamento de 12.336.379 ações de emissão da Companhia, 
passando o capital social de R$ 359.932.908,00, no qual desprezam-se os centavos, para R$ 347.596.528,00, divi-
didos em 347.596.528 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 6.2. A restituição dos valores da redução 
de capital no valor total de R$ 12.336.379,25, deverá ser efetuada às Acionistas GL Events Brasil Participações 
Ltda. 7. Tendo em vista a deliberação acima, as Acionistas aprovam, ainda, a reforma do Artigo 5º do Estatuto 
Social da Companhia para refletir a redução do capital social, de modo que a referida Cláusula passa a vigorar 
com a redação a seguir: “Artigo 5o - O capital social totalmente integralizado é de R$ 347.596.528,00, divididos em 
347.596.528 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. §Único - Cada ação ordinária dá direito a um voto 
nas deliberações da Assembleia Geral da Companhia.” 8. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa 
a Assembleia Geral para a lavratura desta ata em forma de sumário, nos termos do §1º, do artigo 130, da Lei n.º 
6.404/76, a qual, após lida, foi aprovada pela Acionista presente. Atesto que a presente é cópia fiel da ata lavrada 
em livro próprio. São Paulo, 01/12/2019. Damien Denis Marie Timperio-Presidente; Gustavo Gregati - Secretário.

Mas o que muitos 
não sabem é que 
isso pode ser uma 

inconveniência muito grave 
para as pessoas que sofrem 
da doença celíaca.

A doença celíaca ou in-
tolerância ao glúten é uma 
doença intestinal que não 
possui um padrão de apre-
sentação clínica, o que torna 
o seu diagnóstico um dos 
mais difíceis do mundo. Se-
gundo dados da Federação 
Nacional das Associações de 
Celíacos do Brasil (Fenacel-
bra), cerca de dois milhões 
de brasileiros sofrem da 
doença.

Hoje a enfermidade apre-
senta uma predisposição 
genética na maioria das 
pessoas que desenvolvem a 
intolerância ao glúten e, ape-
sar do número alto de aco-
metidos, ainda não há uma 
maneira exata de impedir o 
aparecimento do distúrbio. 
Desta forma, o histórico 
familiar se tornou essencial 
para ajudar no diagnóstico 
precoce e desenvolver dietas 
para evitar possíveis lesões 
no intestino.

A intolerância ao glúten é uma doença intestinal que não possui 
um padrão de apresentação clínica.

Conheça os benefícios da 
alimentação sem glúten

Acordar, jogar uma água no rosto, preparar o café e comprar aquele pãozinho quentinho e crocante, está 
incluído na rotina matinal de milhares de brasileiros que nasceram, cresceram e hoje vivem começando o 
dia da mesma forma
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glúten. Todos os produtos 
fabricados na Uni possuem 
essa restrição”.

Biscoitos de polvilho, de 
coco, de canela, de parme-
giana, tapiocas tradicionais, 
tapiocas de espinafre, chips 
de mandioca e chips de 
batata-doce, fazem parte 
da atual linha de produtos 
sem glúten da Uni Alimen-
tos. Hoje, os produtos já 
podem ser encontrados 
por meio do  site (www.
fenacelbra.com.br)., e de 
e-commerces, como por 
exemplo o portal (www.
unidune.com.br).

“A linha de snacks e ali-
mentos fabricados na Uni 
Alimentos é uma forma legal 
para quem está tentando 
não realizar uma mudança 
radical na alimentação sem 
glúten. A tapioca se asse-
melha ao pão, algo que faz 
parte do cardápio de muitos 
brasileiros e deixa a dieta 
menos radical. Mesmo as-
sim, o ideal na hora de fazer 
qualquer dieta, é procurar 
uma nutricionista”, conclui 
a engenheira.

Já existem marcas que 
oferecem produtos e ali-
mentos que não possuem 
glúten, ajudando na hora 
de elaborar uma dieta para 
quem sofre da doença. A Uni 
Alimentos - empresa que 
comercializa snacks saudá-
veis -, por exemplo, oferece 
hoje, uma linha completa de 
alimentos sem a proteína. 
Vagner Gomes, CEO e fun-
dador da marca, conta que 
“antenado às necessidades 
da sociedade, aliado a segu-

ridade, sabor e praticidade”, 
conseguiu trazer aos seus 
consumidores, produtos 
reais e com ausência total 
do glúten.

Rafaella Oliveira, enge-
nheira de alimentos na Uni 
Alimentos, explica que a 
linha sem glúten feita na 
empresa, contribui para as 
pessoas celíacas. “Aqueles 
sintomas de gases, ânsia 
de vômito e até diarreia, 
causados por alimentos com 
glúten, são evitados com uma 

A carne de frango tem 
se tornado cada vez mais a 
pedida certa para compor 
a mesa e se firmando no 
topo das listas de compras 
dos brasileiros. No entanto, 
ainda assim, um mito surge 
dentre os mais saudáveis 
dos consumidores: qual a 
procedência da tal carne?

De acordo com a geren-
te comercial da Quimtia 
Brasil, a veterinária Ma-
ria Antoanete Brandalize, 
empresa especialista na 
produção de insumos para 
ração de aves, é válido res-
saltar que o mito de que as 
aves ingerem hormônios ou 
quaisquer substâncias para 
estimular ganho de peso 
não procede.

“Ao contrario do que as 
pessoas pensam, o pro-
cesso de criação de aves é 
extremamente tecnificado 
e monitorado. Atualmente, 
as agroindústrias adotam 
medidas sanitárias e de 
biosseguridade intensas 
para garantir a saúde dos 
animais, ou seja, uma carne 
de qualidade disponibiliza-
da ao consumidor”, afirma.

Segundo a executiva, as 

O mito de que as aves ingerem hormônios para estimular ganho 
de peso não procede.

Carne de ave se destaca 
como opção ‘mais saudável
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aves crescem rapidamente 
porque têm potencial gené-
tico para isto e são muito 
bem cuidadas e alimenta-
das, graças a uma metodo-
logia de nutrição adequada, 
a chamada Nutrição de Pre-
cisão. Antoanete comenta 
também, que o termo ainda 
é desconhecido entre os 
consumidores finais, mas 
ocorre quando a alimenta-
ção das aves possui a quan-
tidade essencial e exata de 
proteínas, carboidratos e 
gorduras necessárias para 
cada fase do crescimento 
do animal.

“O objetivo é que técnicos 
de campo possam oferecer a 
estas aves uma alimentação 
rica em nutrientes, o que 
acaba possibilitando um 
crescimento saudável e o 
mínimo de estresse duran-
te o período de criação”, 
comenta a veterinária. 
Recentemente, a Fipe/USP 
divulgou um estudo em que 
aponta um aumento nos 
valores das carnes bovina, 
suína e de frango. No entan-
to, dentre elas, segundo a 
pesquisa, a carne de ave foi 
a que menos encareceu em 
2019 (AI/Quimtia Brasil).

Sacolas que não 
poluem os oceanos

Uma empresa com sede no 
oeste do Japão desenvolveu 
sacolas de compras que não 
poluem os oceanos. A Fuku-
suke Kogyo, da província de 
Ehime, juntamente com pes-
quisadores da Universidade 
de Gunma, desenvolveram 
sacolas feitas de resinas de 
cana-de-açúcar e milho. Se as 
sacolas chegarem ao oceano, 
bactérias marinhas podem 
decompor mais de 90% de 
seu material em 180 dias.

No início desta semana, 
o governo chinês anunciou 
nova medida para combater 
a poluição. O país quer que as 
maiores cidades fiquem sem 
sacos de plástico descartável 
até o fim deste ano. Os sacos 
de plástico vão ser proibi-
dos nas principais cidades 
chinesas até o fim de 2020 
e, até 2022, a medida vai se 
estender a todas as cidades 
e vilas.

A China é o maior fabri-
cante de plástico do mundo, 
produzindo cerca de 29% 
dos produtos de plástico. 
A Indonésia também im-
plementou medida em que 
proíbe o uso de sacos plás-
ticos descartáveis em lojas, 
supermercados e mercados 
tradicionais até junho de 
2020 (NHK/RTP/ABr).
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