
Energia solar fotovoltaica no setor rural 
ultrapassa R$ 1,2 bilhão em investimentos

Você sabe o que faz e 
quem será o Encarregado 
de Dados da sua Empresa?

Menos de seis (6) 
meses nos separam da 
vigência da Lei Geral 
de Proteção de Dados 
Pessoais (LGPD), que 
promoverá um giro 
conceitual na forma 
em que as empresas 
se relacionam com 
dados de pessoais 
físicas

A responsabilidade, 
transparência e me-
didas de segurança 

que a LGPD impõe, já 
gravitam no ordenamento 
jurídico brasileiro, em leis 
não específicas sobre o 
tema. Contudo, não existe 
uma prestação de contas 
aos titulares sobre o tra-
tamento de seus dados 
pessoais. Muito se deve 
à falta de informação; de 
como fazê-lo; e/ou meios 
para tanto. Esse entrave 
acaba por desestimular 
os titulares na busca de 
direitos, já garantidos pelas 
normas existentes.

Pensando nisso, inspi-
rado no Data Protection 
Officer (DPO), da lei euro-
peia de proteção de dados, 
o General Data Protection 
Regulation, o legislador 
brasileiro introduziu no 
texto da LGPD a figura 
do Encarregado de Dados 
(Encarregado), definido 
como a “pessoa indicada 
pelo controlador e opera-
dor para atuar como canal 
de comunicação entre o 
controlador, os titulares 
dos dados e a Autoridade 
Nacional de Proteção de 
Dados (ANPD)”. 

Desde a promulgação da 
LGPD, o Encarregado, que 
deverá ser indicado e apre-
sentado ao público em geral 
como tal, preferencialmen-
te no site da empresa, tem 
gerado muitas dúvidas, em 
especial sobre sua escolha, 
responsabilidades e conhe-
cimento técnico requerido 
ao bom desempenho da 
função. 

Nos termos do artigo 41, 
parágrafo 2º da LGPD, cabe 
ao Encarregado: (1) aceitar 
reclamações e comunica-
ções dos titulares, prestar 
esclarecimentos e adotar 
providências; (2) receber 
comunicações da ANPD e 
adotar providências; (3) 
orientar os empregados e os 
contratados a respeito das 
práticas a serem tomadas 
em relação à proteção de 
dados pessoais; e (4) exe-
cutar as demais atribuições 
determinadas pela empresa 
ou estabelecidas em nor-
mas complementares. 

O Encarregado é o res-
ponsável, essencialmente, 
por ser a ponte entre titular 
de dados, empresa e auto-
ridades. Ele não responde 
por danos aos titulares de-
correntes do tratamento de 
dados, sendo responsável 
apenas pelo que lhe impõe 
a lei e/ou o que pactuou 
em contrato com empresa 
que o nomeou como tal. 
Após alterações no texto 
original, a LGPD abriu a 
possibilidade de ter uma 
pessoa jurídica como En-
carregado. 

Sendo assim, esse papel 
não necessariamente será 
desempenhado por um 
empregado, o que alivia a 
empresa de uma nova con-
tratação ou acumulação 
de funções por um que já 
integrante, com todos os 
encargos associados, bem 
como mitiga potencial con-
flito de interesses que esse 
profissional interno pode 
enfrentar. As empresas 
que optarem por ter um 
Encarregado integrante 
de seus quadros deve ter 
uma preocupação com o 
nível de independência 
desse profissional para 
que sua atuação não reste 
comprometida. 

Em regra, pessoas jurí-
dicas não podem exercer 
administração de socie-
dades e não seria razoável 
presumir que tal exercício 
por pessoas físicas acarre-
taria em mais responsabi-
lidades, além das previstas 
no texto da lei, com base no 
princípio constitucional da 
legalidade. Sendo assim, a 
delimitação clara das atri-
buições e obrigações do 
Encarregado, interno ou 
externo, não se confundem 
com os deveres inerentes 
a um diretor e/ou adminis-
trador, conforme previsto 
na lei societária, exceto se 
pactuada pelas partes.

O Encarregado é uma 
inovação extremamente 
positiva e uma materiali-
zação do compromisso da 
empresa com os direitos 
dos titulares e com o com-
pliance à nova legislação. 
A escolha deve ser crite-
riosa e considerar o perfil 
de riscos da empresa. O 
bom Encarregado domina 
os fluxos e processos da 
empresa, para rápido dire-
cionamento e ações reque-
ridas, além de noções das 
obrigações previstas nas 
leis de proteção de dados 
aplicáveis e do ambiente 
regulatório. 

(*) - É advogada e 
a head de compliance do 

Martinelli Advogados.

José Pio Martins (*)
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Bondybach Administração e Participações S/A
CNPJ n.º 08.109.927/0001-76 - NIRE Nº 35.3.0033183-4 

Edital de Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em AGO, a se realizar no dia 16.04.2020, às 10 horas, na 
Rua Candido Portinari, 1367 Sala 04, Vila Piaui -São Paulo SP, A Fim de Deliberar Sobre a Seguinte ordem 
do dia: a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras 
relativas ao exercício social findo em 31/12/2019; b) Outros assuntos de interesse social. Avisos: Acham-se a 
disposição dos senhores acionistas, os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76 referen-
tes ao exercício social passado. São Paulo, 14/03/2020. Ricardo Valtner - Diretor Presidente. (13,14 e 15)

Processo nº: 0060894-06.2018.8.26.0100 Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença: Sociedade 
Instrução e Socorros Colegio Santo Agostinho Executado: Hyun Il Chung Vistos. Tendo em vista que 
já foram esgotados todos os meios hábeis para a localização da parte ré, defiro a citação editalícia 
requerida às fls. *, servindo a presente decisão como edital. Este Juízo Faz Saber a Hyun Il Chung, 
domiciliado em local incerto e não sabido, que lhe foi movido Cumprimento de Sentençal por 
Sociedade Instrução e Socorros Colegio Santo Agostinho, pretendendo o recebimento do débito no 
montante de R$10.042,22 . Encontrando-se a parte ré em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua Intimação, 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 pagamento ou 
oferte defesa nos termos legais. No silêncio, será nomeado curador especial. Será o presente edital, 
por extrato, publicado na forma da lei. O presente edital tem o prazo de 20 dias. 

USINA AÇUCAREIRA PAREDÃO S.A. CNPJ/MF. nº 
61.340.238/0001-50 - NIRE 353.0002083-9 - Convocação As-
sembleia Geral Ordinária a ser realizada em 09.04.20 - Ficam 
convocados os senhores acionistas da Usina Açucareira Paredão 
S.A. a se reunirem em assembleia geral ordinária, no dia 09 de 
abril de 2020, às 10:00hs, na sede social na Avenida Paulista, 
352, 12º andar, sala 123, nesta Capital, para discutir e deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia:- 1.- Relatório da administração, 
balanço e contas do exercício social findo em 31.12.19; 2.- Elei-
ção da Diretoria para o triênio de 2020/2023; 3.- Fixação dos 
honorários da Diretoria; 4.- Outros assuntos de interesse social. 
Acham-se à disposição dos acionistas na sede social, no ende-
reço supra, os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei nº 
6.404/76. São Paulo (SP.), 16 de março de 2020. (a) Guilherme 
Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

Sancionada em dezembro do ano 
passado, a inovação legislativa 
trouxe uma série de itens obriga-

tórios que, se não cumpridos, podem 
gerar prejuízos e até punições na esfera 
penal.

O marco é uma atualização da Lei 
das Franquias, de 1994. A nova norma 
manteve alguns princípios e condições 
da anterior, como a necessidade do 
franqueador oferecer ao franqueado 
em potencial uma Circular de Oferta 
de Franquia (COF), documento com 
informações e termos de implantação 
do negócio, como condições gerais e 
o detalhamento dos direitos e deveres 
das partes.

A nova lei torna obrigatória a elabora-
ção da circular  em língua portuguesa, 
mesmo se o contrato for celebrado 
com marcas estrangeiras. Além disso, 
inaugura a punição ao franqueador por 
omissão ou veiculação de informações 
falsas na COF, que consiste não só na 
nulidade do contrato, como também na 
possibilidade de responder penalmente 
pelo ilícito.

Marcela Velasco, advogada da área 
Cível, Contratos e Recuperação de 
Empresas do escritório Andrade Sil-
va Advogados, chama atenção para 
o detalhamento das diretrizes para a 
elaboração da COF. “Das inovações 
de conteúdo da COF, passam a ser 
obrigatórios no documento a indicação 
da existência e o detalhamento de 
regras de transferência ou sucessão; 
das situações em que são aplicadas 
penalidades; de existência de conselho 
ou associação de franqueados; das re-
gras de limitação à concorrência entre 

A lei garante segurança jurídica e impulsiona o crescimento do setor.
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De acordo com mapeamen-
to exclusivo da Associação 
Brasileira de Energia Solar 
Fotovoltaica (Absolar), os 
investimentos em geração dis-
tribuída solar fotovoltaica nas 
propriedades rurais já passam 
de R$ 1,2 bilhão no País. Segun-
do a entidade, os produtores 
rurais representam atualmente 
por 8,7% da potência instalada 
na geração distribuída a partir 
do sol no Brasil.

No acumulado, a geração 
distribuída solar fotovoltaica 
possui cerca de de 2,3 gigawat-
ts (GW) de potência instalada, 
incluindo residências, comér-
cios, indústrias, produtores 
rurais, prédios públicos e 
pequenos terrenos. Com um 
total de aproximadamente 
200 mil sistemas em opera-
ção, a fonte solar fotovoltaica 
corresponde a 99,8% das co-
nexões da modalidade no País, 
sendo a líder do segmento.

O levantamento da Absolar 
mostra que, no total, já são mais 
de R$ 11,9 bilhões em inves-
timentos acumulados desde 
2012 na geração distribuída 
solar fotovoltaica, espalhados 
pelas cinco regiões nacionais. 
Com isso, a tecnologia solar 
fotovoltaica está presente em 
mais de 79,9% dos municípios 
brasileiros. Em número de sis-
temas fotovoltaicos instalados, 

A tecnologia solar fotovoltaica está presente em mais de 79,9% 
dos municípios brasileiros.
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É possível fazer 
carreira no 
terceiro setor?

O trabalho no terceiro setor 
é geralmente associado ao 
voluntariado, sem remunera-
ção. Porém, segundo dados 
apurados em dezembro de 
2015 e divulgados em 2018 
pelo Ipea, as organizações da 
sociedade civil já empregavam 
formalmente, à época, cerca de 
3 milhões de pessoas no Brasil, 
o que equivalia a 3% da popu-
lação ocupada. A maior parte 
dessa força de trabalho residia 
no Sudeste (58,5%), eram 
mulheres (65%) e atuavam no 
setor de saúde (40%).. A maior 
parte dessa força de trabalho 
reside no Sudeste (58,5%), são 
mulheres (65%) e atuam no 
setor de saúde (40%).

"Tradicionalmente, no Brasil, 
o terceiro setor está ligado à 
filantropia, ao assistencialismo 
e às questões sociais. Por isso, 
ainda atrai um público mais fe-
minino, geralmente católico", 
explica a coordenadora do cur-
so de Gestão de Organizações 
do Terceiro Setor do Centro 
Universitário Internacional 
Uninter, Denise Erthal. Em 
2015, 66% dos vínculos de 
empregos formais das organi-
zações da sociedade civil não 
detinham superior completo 
e ganhavam em média 3,2 
salários mínimos. 

"Embora essas instituições 
não visem lucro, elas precisam 
atingir seus objetivos e neces-
sitam de gestão assim como 
qualquer outra organização 
da iniciativa privada. Elas têm 
receita, recebem doações e 
precisam gerir recursos, sejam 
financeiros, materiais ou hu-
manos, o que está motivando 
a contratação de profissionais 
qualificados, gestores, capta-
dores de recursos e gerentes 
de projetos", diz.

Para aqueles que desejam 
seguir carreira no terceiro 
setor, Erthal recomenda bus-
car qualificação profissional. 
"Além do interesse por uma 
causa, social ou ambiental, é 
preciso se qualificar para a 
função, compreender o pro-
pósito do terceiro setor e o 
funcionamento das políticas 
públicas. Com o entendimento 
ampliado, é possível participar 
de forma mais efetiva", pontua 
(www.uninter.com).

Marco legal das franquias passa 
a vigorar no próximo dia 27

Entra em vigor no próximo dia 27 (sexta-feira), o novo marco legal das franquias (Lei nº 13.966/2019), 
que trata do sistema pelo qual um franqueador autoriza um franqueado a usar marcas e outros objetos 
de propriedade intelectual

as partes; e especificação precisa do 
prazo contratual e das condições de 
renovação”, explica.

A advogada destaca ainda a desca-
racterização da relação de consumo e 
emprego, pontos esclarecidos pela nor-
ma. “Isso porque, frequentemente, se 
verifica o manejo equivocado de ações 
judiciais em que se tenta caracterizar 
o franqueado como consumidor ou 
empregado do franqueador. No en-
tanto, a nova lei deixa claro que, caso 
haja conflito jurídico entre as partes 
envolvidas, não se pode recorrer à 
legislação trabalhista nem ao Código 
de Defesa do Consumidor”, salienta.

Na mesma linha de expansão, a Lei 
nº 13.966/2019 coloca em evidência 
a possibilidade de sublocação do 
ponto comercial onde se acha insta-
lada a franquia, pelo franqueador ao 
franqueado. O art. 3º da legislação 

prevê, ainda, a renovação do contra-
to de locação por qualquer uma das 
partes. A benesse contribuirá para 
a preservação da marca e eliminará 
o problema frequentemente enfren-
tado pelo franqueado que, quando 
não é  parte no contrato de aluguel, 
pode ficar à deriva em caso de perda 
do prazo de renovação, e fatalmente, 
comprometer a marca.

Apesar de trazer mais rigor para esse 
mercado, Marcela avalia o marco legal 
como positivo. “A lei possibilitará a 
mitigação de riscos para o empresário, 
por meio da edição e reformulação de 
normas mais transparentes e esclare-
cedoras, que servirão não somente para 
conferir as adequações necessárias à 
realidade, mas para garantir mais se-
gurança jurídica e impulsionar o cres-
cimento do setor”, conclui a advogada 
(partners.com).

os consumidores residenciais 
estão no topo da lista, represen-
tando 72,60% do total. 

Em seguida, aparecem as em-
presas dos setores de comércio 
e serviços (18%), consumido-
res rurais (6,3%), indústrias 
(2,7%), poder público (0,4%) 
e outros tipos, como serviços 
públicos (0,04%) e iluminação 
pública (0,01%).

“O uso da energia solar foto-
voltaica junto ao agronegócio 
traz ganhos de competitividade 
aos produtores rurais, pois re-
duz os custos com eletricidade, 
aumenta a segurança elétrica, 
protege o consumidor contra 
os aumentos das tarifas de 
eletricidade, aumenta a oferta 
de energia elétrica na proprie-
dade rural, torna a produção 
no campo mais limpa e susten-
tável e agrega valor à marca 

do produtor rural”, comenta 
Ronaldo Koloszuk, presidente 
do Conselho de Administração 
da Absolar.

Rodrigo Sauaia, CEO da 
entidade, destaca que há di-
versas aplicações da energia 
solar fotovoltaica no setor 
rural. “A tecnologia é extre-
mamente versátil e pode ser 
utilizada no bombeamento 
e na irrigação de água, na 
refrigeração de carnes, leite 
e outros produtos, na regu-
lação de temperatura para a 
produção de aves e frangos, 
na iluminação, em cercas 
elétricas, em sistemas de 
telecomunicação, no moni-
toramento da propriedade 
rural, entre muitas outras 
funcionalidades. A sinergia 
entre o agro e a solar foto-
voltaica é enorme”, explica.

Centro Trasmontano de São Paulo
CNPJ/MF nº 62.638.374/0001-94

Edital Inadimplência
‘‘O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Nacional de Saúde Su-
plementar - ANS, após não obter sucesso em outras formas de contato, vem por meio deste notifi-
car os contratantes abaixo quanto a necessidade de regularizar obrigações financeiras pendentes. 
A não regularização integral no prazo de 05 (cinco) dias a partir da publicação deste edital, enseja-
rá na suspensão/rescisão do contrato, nos termos contratados. Para quaisquer dúvidas quanto à 
tais pendências, favor ligar para (11) 3115-1515 Ramais 1761/4089”. Empresa: R. M. P. S. , CNPJ: 
**.*74.090/0001-**, Contrato: 4500032519; Empresa: F. J. L. D. S., CNPJ: **.*08.987/0001-**, Con-
trato: 4500031007; Empresa: W. J. B. D. S. D. M., CNPJ: **.*19.118/0001-**, Contrato: 4500033001.

Tel: 3106-4171
netjen@netjen.com.br

Você já ouviu falar em D&I (diversidade e inclu-
são)? É um conceito de RH que propõe uma plurali-
dade no ambiente corporativo, com a contratação de 
profissionais de diferentes nacionalidades, crenças, 
orientações sexuais, idades, gêneros e regiões, além 
da inclusão de pessoas com deficiência. Empresas 
que valorizam a diversidade tornam-se mais compe-
titivas e melhoram seus resultados. O motivo? Pro-
fissionais de origens diversas têm opiniões distintas  
e isso amplia a visão de mundo da empresa. Além 
disso, cria-se uma atmosfera acolhedora, colabora-
tiva e estimulante. “Em um ambiente empresarial 
no qual se respeitam as diferenças, vemos uma 
redução nos conflitos, além de maior engajamento 
dos colaboradores”, diz Aliesh Costa, gestora de 
recursos humanos e CEO da Carpediem RH. “E, 
ainda, notamos melhorias no clima organizacional 
e a equipe se torna mais criativa”, conclui. Veja, a 
seguir, quatro motivos para apostar na diversidade:

1) Maior atração e retenção de talentos. 
Isso porque a diversidade melhora o employer 
brand (credibilidade da empresa como marca 
empregadora). Ou seja, se uma companhia é 
reconhecida pela diversidade, cada vez mais 

pessoas de diversas comunidades e culturas, que 
trazem consigo experiências únicas, vão querer 
se juntar a ela. Há pesquisas que mostram que 
colaboradores de empresas plurais têm mais 
engajamento e disposição para ir além, colocando 
em prática o máximo de seu potencial criativo.

2) Mais inovação. A diversidade é peça-chave 
para ideias inovadoras. Explica-se: juntas, pes-
soas com vivências e perspectivas diferentes 
geram um repertório cultural riquíssimo, o que 
as torna capazes de propor novas alternativas 
para as mais diversas questões e desafios.

3) Redução de conflitos. Nas empresas com di-
versidade, o respeito e a tolerância às diferenças 
estimulam a capacidade de escutar e de buscar 
acordos entre profissionais, fazendo com que 
estes lidem com mais facilidade e flexibilidade 
com as divergências

4) Fortalecimento de imagem. Quando se investe 
na diversidade, a empresa assume uma postura 
consciente e alinhada com impactos positivos para 
a sociedade. Além disso, práticas empresariais 
socialmente responsáveis trazem credibilidade ao 
negócio e facilitam a obtenção de créditos.

4 vantagens de introduzir mais diversidade nas empresas
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