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FDE - Consórcio Gerenciador Escolar

O projeto de gestão social integra o contrato de gerenciamento 
de obras em prédios escolares do Estado de São Paulo, firmado 
entre o Consórcio Gerenciador Escolar e a FDE (Fundação 
para o Desenvolvimento da Educação). Sua finalidade é 
desenvolver um grupo de ações, referente à preservação 
do patrimônio público e estímulo ao consumo consciente 
(sustentabilidade ambiental), em acompanhamento e apoio 
às intervenções físicas: construções, reformas e adequações, 
em execução nas unidades escolares localizadas na área de 
alcance do contrato. 
Para o planejamento das atividades, deve-se considerar 
a institucionalização de ações voltadas aos eixos capitais 
do projeto, em que o objetivo é atingir de forma linear toda 
a comunidade escolar, gestores, docentes, funcionários, 
alunos e colaboradores externos. Em atenção às demandas 
apresentadas, foram desenvolvidas oficinas de educação 
patrimonial e ambiental, primeiramente àquelas respectivas a 
preservação do patrimônio público, em que o objeto específico 
é a conscientização da comunidade escolar, em especial os 
alunos, para o uso correto do equipamento educacional (não 
depredação); por outro lado, em um contexto mais global, 
àquelas direcionadas a sustentabilidade ambiental, cuja 
abordagem ocorre através de práticas relacionadas a política 
dos 3 R’s (Reduzir, Reciclar e Reaproveitar). 

Ações Sociais: Preservação do Patrimônio Público e Educação Ambiental nas Escolas.

Oficina patrimonial: Apresentação de esquete teatral “A 
escola que temos para a escola que queremos”.
A ideia fundamental por trás da construção das oficinas 
de educação patrimonial era elaborar um produto capaz 
de provocar todos os segmentos da comunidade escolar a 
refletirem sobre o tema central. A fórmula encontrada foi 
recomendar a um grupo profissional de teatro, especializado 
na dramatização de temas institucionais, a produção de uma 
esquete teatral.  Em formato de vídeo, a ação promove a 
apresentação de uma intervenção ficcional, com duração de 
aproximadamente 11 minutos, hospedada na plataforma do 
Youtube. 

Com argumento e roteiro autoral, concebido a partir da 
vivência da equipe no ambiente escolar, a dramatização 
foca em estratégias narrativas para introduzir na trama 
conceitos como pertencimento, memória afetiva, cidadania 
e responsabilidade social. As ações ocorrem nos espaços 
físicos das unidades escolares, com presença de todos os 
segmentos da comunidade escolar representados. Logo 
após a apresentação, os conceitos introduzidos como pano 
de fundo no diálogo são discutidos com os presentes em um 
fórum de debate. A dinâmica utiliza os ganchos inseridos na 
encenação para problematizar a temática da preservação e 
conservação do patrimônio público. A partir desta estratégia, 
os participantes trazem para o debate suas próprias 
experiências dentro do ambiente escolar, identificando-as 
de forma afetiva com os diálogos ficcionais encenados na 
dramatização, despertando, assim, empatia com o tema.

Oficinas de Educação Ambiental: práticas pedagógicas. 
As oficinas de educação ambiental (práticas pedagógicas) 
consistem em ações organizadas intra escola, 
especificamente voltadas aos estudantes, relacionadas à 
preservação do meio ambiente e ao programa de consumo 
consciente. Com ênfase na reciclagem, reaproveitamento e 
destinação adequada dos resíduos orgânicos. A maior parte 
dos materiais utilizados nas oficinas de educação ambiental 

Apresentação Jorge Rahme  - Esquete Teatral

Apresentação Esquete Tetral - E.E Laerte
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foi coletado na própria unidade escolar, aproveitando rejeitos 
de obras encontrados nos canteiros. 
Divididas em duas fases, arcabouço teórico e atividades 
práticas, as ações são desenvolvidas em conjunto com as 
equipes gestoras e corpo docente, contendo cronograma de 
atividades, alinhado com a unidade escolar. É apresentado 
um “Cardápio de Oficinas” à unidade de ensino para verificar 
quais as demandas prioritárias da escola, com relação a 
temática ambiental.  A primeira etapa, teórico reflexiva, é 
desenvolvida através de material de apoio e referência em 
separação de resíduos para a coleta seletiva, reutilização 
e reaproveitamento de materiais, reciclagem, manejo de 
composteira e implantação de um modelo de horta comunitária, 
de acordo com a opção escolhida pela unidade escolar. Após 
a finalização desta etapa, as oficinas seguem para a execução 
das práticas pedagógicas, a partir da construção conjunta de 
um produto final, relacionado à área de interesse:
Oficina dos 3 R’s: pratica o reaproveitamento de matéria 
orgânica. Em geral são utilizadas cascas de frutas cítricas, 
para a produção de desinfetantes, odorizadores de ambiente 
e repelentes ecológicos.
Oficina Composteira na Escola: consiste em promover a 
destinação adequada de resíduos orgânicos para a produção 
de adubos naturais, utilizados como biofertilizantes para as 
plantas. Na ação podem ser estabelecidos dois modelos de 
composteira: doméstica, implantada em recipientes, é ideal 
para espaços fechados, leira estática, implantada no solo, é 
ideal para ambientes abertos.

Oficina Hortas Comunitárias: práticas pedagógicas voltadas 
a implantação de modelos de horta coletiva: espiral de ervas; 
sementes e sementeiras e plantas companheiras.

Composteira implantada em espaço aberto

Montagem espiral de ervas

Oficina Horta Comunitária - sementes e sementeiras

Oficina Educação Ambiental -  horta comunitária



Jornal da LBR - edição 99 - Agosto/2022

03
Capa - Seção Contratos

Oficina PANCS: dedicada a identificação e uso das PANCS 
(Plantas Alimentícias não Convencionais).
As oficinas de educação ambiental promovem a 
interdisciplinaridade, sentimento de pertencimento, cuidados 
com o patrimônio, ocupação comunitária dos espaços físicos 
e engajamento dos alunos.  A partir da consolidação de novos 
hábitos, as futuras gerações pensarão com mais cautela 
sobre o que, quando, quanto e como consumir; de onde 
vem seu alimento e como ele é produzido; como interagir de 
modo mais respeitoso com os outros seres vivos e como ser 
ambientalmente responsáveis com o local que vivem.
As ações sociais realizadas entre maio e junho de 2022, 
beneficiaram um total de 1.520 participantes, dentre todos 
os segmentos da comunidade escolar. 

Oficina Teórica - Compostagem - pátio da unidade escolar

Texto: Thiago Delena
Imagens: Oficinas de educação patrimonial e ambiental, desenvolvidas 
pela equipe de gestão social entre maio e junho de 2022. 

Seção Contratos

Em continuidade às atividades do Programa de Alinhamento 
Técnico, com os colaboradores do Consórcio LP-HAB|CDHU, 
iniciado em março/22 pelo RH-Desenvolvimento, no mês de 
junho ocorreram mais dois encontros:
Gestão Condominial: atividades voltadas aos técnicos e 
responsáveis pela Gestão Condominial dos condomínios do 
Lote 4 da CDHU.
Responsável: Dr. André, advogado especializado em Gestão 
Condominial – Empresa MAPA Advogados.
Indicadores Sociais: 2 encontros com o consultor Olavo 
Costa, sociólogo, nos quais participaram 17 técnicos da 
CDHU SDSEH, além dos técnicos do consórcio.
Estão previstos mais alguns encontros no mês de agosto/22, 
dentre eles: 3º etapa em Gestão Condominial; Módulo 2 – 
Indicadores Sociais: Aspectos práticos; Compliance e SGI, 
com a participação das áreas de SSMA, Qualidade, entre 
outros. 

Team Meeting - Consórcio LP Hab

Tomadas dos módulos 1 e 2 – Indicadores Sociais.

Oficina Horta Comunitária - preparo do solo
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Nos dias 05, 06 e 07 de Julho, aconteceu a 16° SIPAT da 
LBR em formato online.
As palestras foram realizadas através de Lives, que 
possibilitaram maior interação dos participantes.

Administração do tempo: como valorizar nosso tempo
O Poder do hábito: Porque fazemos e o que fazemos na vida e no trânsito

Saúde (Obesidade, Hipertensão, Diabetes e Colesterol): Atenção e cuidados que o nosso corpo merece
Segurança do Trabalho: A importância da conscientização e percepção de riscos

Motivação: Como o autoconhecimento pode ajudar a estar bem consigo e com os outros

Após todas as palestras houve sorteio de brindes, confira alguns dos sortudos:

A CIPA gestão 2021/2022 agradece a participação de todos!

Os temas abordados foram:

Bruno 
DER-41

Carolina Julia
EC-Financeiro

Equipe CIPA: Alex - Presidente, Julio - Vice-Presidente, Tayane - Secretária e Natalia - Suplente.

Walmir
DER-41

Miriam
DER-42

Hugo 
DER-41

Samuel
EC-Apoio a Contratos

Isaura
EC-Administrativo

Jonas
DER-41
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Team Meeting: Recursos Humanos e Gestores de Contratos
Objetivando promover integração, aprimorar a comunicação e sinergia entre as equipes, além de garantir a assertividade 
nos processos apropriados a gestão de Recursos Humanos, no dia 11/07/2022, a Diretora Administrativo/Financeira - Isa 
Guedes, juntamente com as Coordenadoras Adriana Ribeiro -Trabalhista e Mônica Soriano – Desenvolvimento, promoveram o 
1º encontro com os gestores dos contratos.
Foram abordados temas sobre: e-Social, benefícios, sugestões/ações para melhoria, atendimento ao cumprimento de prazos, 
comprometimento e impacto e desempenho das atividades e comportamentos.

Mônica Soriano, Adriana Ribeiro, Isa Guedes e Eduardo Missaka. 

Encontros como estes, 
reforçam o compromisso de 

todos, para o sucesso da 
empresa!
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Compliance no Brasil
Cada vez mais, empresas brasileiras têm investido em 
práticas de governança corporativa alinhadas à ética e à 
legislação. Isso é resultado de uma maior consciência dos 
gestores de que empresas com um planejamento estratégico 
de qualidade e tomadas de decisões regidas pelos pilares do 
compliance geram melhores resultados.
A junção de ferramentas que visam proteger a integridade 
de uma empresa como um todo, incluindo as suas relações 
com outras empresas e com o setor público, é chamada 
de compliance. Nesse contexto, considerando que 2022 é 
um ano eleitoral, é fundamental analisarmos a evolução do 
compliance no Brasil e mapear os desafios que temos pela 
frente. Confira!
A história do compliance no Brasil
A evolução do compliance no Brasil, apesar de ser algo 
relativamente recente, vem de 
um conceito que já existe há 
anos. Podemos citar alguns 
atos normativos que datam 
de 1998, como a Resolução 
2.554/98, do Banco Central. No 
entanto, desde o ano de 2013, 
com a edição da chamada Lei 
Anticorrupção (Lei n. 12.846/13), 
esse termo passou a fazer parte 
do dia a dia do brasileiro.
O compliance preza 
pelo cumprimento de 
regulamentações essenciais ao bom funcionamento do 
mercado. Por conta disso, atualmente o compliance é um pilar 
que rege as relações nacionais e internacionais de empresas, 
sejam grandes ou pequenas.
É válido ressaltar que negociações internacionais têm 
progressivamente ganhado mais espaço nos últimos tempos. 
Isso tem relação com mercados importadores e exportadores, 
assim como parcerias de companhias e investidores que não 
se importam com barreiras linguísticas ou fronteiras. Esse 
aumento fez com que o mercado ficasse proporcionalmente 
mais exigente quando o assunto é corrupção.
Nos últimos anos, como decorrência dessa tendência, o Brasil 
tem se mostrado mais receptivo a editar legislações e atos 
normativos que visam disseminar uma conduta ética nas 
instituições.
As leis que envolvem o compliance no Brasil
A seguir, vamos conferir algumas leis brasileiras importantes 
quando o assunto é compliance.
1. A Lei do Colarinho Branco
Uma das mais relevantes é a Lei do Colarinho Branco, de 

1986.
A lei n. 7.492/86 visa punir atos ilegais que afetem a ordem 
econômica. Seja no contexto público ou no privado. Ou seja, 
qualquer tipo de fraude, desvio de recursos, suborno ou 
demais crimes financeiros podem ser punidos sob a égide 
dessa lei.
2. A Lei de Combate aos crimes de Lavagem de Dinheiro
Nesse contexto de compliance, a Lei de Combate aos Crimes 
de Lavagem de Dinheiro (Lei n. 9.613/98) também se destaca.
Essa lei fez com que a punição das atividades ligadas à 
lavagem de dinheiro fosse ainda mais rígida. Estão incluídos 
nessa lei os crimes que auferem ganho econômico ilegal por 
meio de tráfico, organizações criminosas, crimes em geral, 
empresas fantasmas, laranjas, contrabando, fraude, entre 
outros.

3. A Lei Anticorrupção
A Lei Anticorrupção (12.846/13) 
é frequentemente citada 
como uma das precursoras do 
movimento de compliance no 
Brasil.
O referido diploma legal dispõe 
sobre a responsabilização 
administrativa e civil das 
pessoas jurídicas que praticam 
atos contra a administração 
pública, seja ela nacional ou 
estrangeira.

Ainda, em conformidade com essa lei, a implementação de um 
programa de integridade será considerada como atenuante 
na aplicação das sanções de irregularidades e atos ilícitos 
cometidos pelas empresas.
4. A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
Uma das leis mais recentes nesse sentido é a conhecida 
LGPD. A Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n. 13.709/18) é 
de 2018. Entre suas disposições está o tratamento dos dados 
coletados por empresas expresso logo no primeiro artigo da 
lei. Veja:
“Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, 
inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger 
os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o 
livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.”
Os principais riscos para o compliance em 2022
1. Eleições
Com a chegada das eleições, se inicia também o período 
de campanhas eleitorais. No ano de 2015, foi decidido que 
doações feitas por pessoas jurídicas a partidos políticos ou a 
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campanhas eleitorais ofende a Constituição. 
No sentido do compliance, essa decisão faz com que as 
empresas evitem se filiar a partidos e doar a campanhas em 
troca de favores, por exemplo. Um dos desafios do CEO nesse 
contexto de eleições é ter a certeza de que a sua empresa vai 
se manter ética, transparente e de acordo com a legislação 
vigente, independentemente de visões políticas.
2. Ambiente de trabalho
Outro desafio do compliance diz respeito a proporcionar 

um ambiente de trabalho adequado aos colaboradores. Em 
questão de segurança, mesmo no mundo digital, cada vez 
mais tem sido exigido alta produtividade dos colaboradores, 
aumentando assim o estresse e o desgaste físico e emocional. 
No entanto, as leis de segurança do trabalho devem ser 
seguidas à risca, mesmo quando o mercado exige cada vez 
mais de gestores e colaboradores.

Fonte: https://www.amcham.com.br/noticias/gestao/a-evolucao-do-compliance-no-brasil-e-
os-desafios-para-2022-1 

Seção Qualidade

Quanto tempo você já perdeu procurando algo importante 
e sem conseguir encontrar no exato momento em que você 
precisava? E se você soubesse exatamente onde aquele objeto 
deveria estar, facilitaria sua procura? Manter tudo bagunçado 
compromete sua gestão de tempo e sua produtividade.  
Entretanto, para muitas pessoas ser organizado é uma tarefa 
árdua e que não acontece de forma natural. Seja no seu 
ambiente de trabalho, na sua casa ou até mesmo com relação 
a sua carga de tarefas diárias.
Para se dar um jeito na bagunça, usamos um programa original 
do Japão, país da organização, chamado 5S. Cada S é um 
senso diferente que deve ser aplicado na organização: Seiri 
(senso de utilização), Seiton (senso de organização), Seisou 
(senso de limpeza), Seiketsu (senso de higiene) e Shitsuke 
(senso de disciplina). Essa metodologia consiste em realizar 
pequenas tarefas diárias na organização para a recuperação 
do ambiente de trabalho, através de, por exemplo, uso de 
ferramentas de verificação e kanban de acompanhamento 
para garantir que a melhoria ali aplicada 
é contínua.
De forma análoga, podemos levar os 
conceitos do 5s para a nossa vida 
pessoal e praticá-los no dia a dia: 
Seiri (senso de utilização): faça uma 
varredura nos ambientes onde você 
mais está inserido, procure por objetos 
e coisas que não lhe são úteis, que só 
ocupam espaço, e se desfaça daquilo. 
Nos seus armários, nas suas gavetas, 
na sua mesa de escritório. Elimine papéis que só ocupam 
espaço. Doe roupas e livros que não lhe servem mais. Exclua 
arquivos, filmes e fotos que só estão ocupando espaço do seu 
HD e poluindo sua área de trabalho. E observe suas tarefas 
diárias, o que você faz que realmente não é essencial para 
você?  

Aplicando o 5S na vida pessoal:
Como eliminar a bagunça e se manter organizado

Seilton (senso de ordenação): organize seu espaço. Como 
suas coisas devem estar dispostas para facilitar o seu uso. 
Organize seu armário, organize suas roupas de acordo com 
algum critério, por exemplo, ordem de utilização, ou roupas de 
trabalho ou de ficar em casa. Organize seus livros e papéis. 
Etiquete suas gavetas e caixas, para sempre saber onde 
tal coisa devem estar. Quando tudo está organizado você 
economiza o tempo perdido que se gastava procurando algo.  
Seiso (senso de limpeza): mantenha seu ambiente limpo, 
seu escritório, seu quarto. Faça mudanças de layout para 
que tudo fique mais harmonizado, para que se aproveite 
melhor a luz do ambiente. Afaste o exagero de cores. Mas 
principalmente, faça uma limpeza na sua mente, afaste de 
você pessoas e pensamentos negativos.  
Seiketsu (senso de higiene/saúde/padronização): cuide da 
sua saúde. Manter um ambiente limpo é essencial para se 
manter saudável, entretanto não é suficiente. Cuide do seu 
corpo, fazendo exercícios físicos, mantendo uma alimentação 

balanceada, dormindo o tempo 
necessário para se descansar. Cuide 
também da sua mente, tenha um hobby, 
mantenha contato com sua família, 
saia com seus amigos. Dessa forma, 
encontrando o equilíbrio entre trabalho 
e vida pessoal, você conseguirá se 
conduzir sua vida com mais disciplina.  
Shitsuke (senso de disciplina): após 
aplicar os Ss anteriores, agora se faz 
necessário controlar e manter tudo 

aquilo que foi aplicado anteriormente. 
Aplique os sensos e viva de forma mais harmoniosa e 
produtiva, seja com sua vida profissional ou pessoal!

Fonte: https://www.petproducaoufrn.com/post/2018/06/03/aplicando-o-5s-na-vida-pessoal-
como-eliminar-a-bagun%C3%A7a-e-se-manter-organizado
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Uma pesquisa recente, encomendada pela Serasa e o Banco 
PAN ao Instituto Opinion Box, apontou que grande parte dos 
trabalhadores desconhece as situações em que pode usar o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 
No levantamento, que pretendia entender a relação dos 
brasileiros com o Fundo, 64% disseram não saber, por 
exemplo, que o saldo 
pode entrar como garantia 
para empréstimo e 43%, 
que podem acessar o 
FGTS em caso de doença 
grave.
A condição mais 
conhecida para retirada 
do valor, conforme a 
pesquisa, é a demissão 
sem justa causa (75% dos entrevistados). Não por acaso: o 
FGTS foi criado mesmo com o objetivo primário de proteger 
esse trabalhador dispensado.
O que é FGTS
Todo mês, os empregadores depositam o valor correspondente 
a 8% do salário de cada empregado em contas abertas na 
Caixa em nome dos funcionários. O Fundo de Garantia é a 
soma desses depósitos mensais. 
O valor pertence aos empregados, que depois podem dispor 
do dinheiro depositado em seus nomes – não apenas em caso 
de dispensa, mas também em algumas outras situações.
Quem tem direito ao Fundo de Garantia
Tem direito ao FGTS todo trabalhador com contrato de 
trabalho formal, ou seja, com carteira assinada. Também se 
enquadram trabalhadores domésticos, rurais, temporários, 
intermitentes, avulsos, safreiros (empregados rurais que 
trabalham só no período de colheita) e atletas profissionais. 
Quando posso usar o FGTS?
A modalidade padrão para resgate, em que o trabalhador 
ingressa no FGTS, é a do saque-rescisão, na qual ele pode 
retirar o valor integral quando demitido sem justa causa, 
incluindo a multa rescisória de 40%, se for devida. 
Mas desde 2019 existe outra opção para ter acesso à 
reserva: o saque-aniversário. “Nela, o trabalhador pode 
pegar anualmente parte do seu saldo do FGTS no mês do 
seu aniversário e usar o recurso como quiser”, explica a 
coordenadora de produtos digitais no Banco PAN, Viviane 
Raniro. 
O valor da retirada anual nessa modalidade é determinado 

FGTS: veja em que situações o fundo pode ser usado
Muita gente não sabe, mas é possível acessar o saldo do Fundo de Garantia em diversos casos, até como 

empréstimo – e com taxas mais baixas do que a dos bancos

por uma alíquota, que varia de 5% a 50% sobre a soma de 
todos os saldos das contas do FGTS da pessoa, acrescida de 
uma parcela adicional, Confira aqui a tabela.
Nessa opção de resgate, no entanto, se a pessoa for demitida 
sem justa causa, poderá sacar apenas o valor referente à 
multa rescisória, e não o valor total da conta. “Caso queira 

voltar para a sistemática 
do saque-rescisão, existe 
também um período de 
carência, de 24 meses”, 
esclarece Viviane. 
Por isso, antes de aderir 
ao saque-aniversário, 
é importante conhecer 
as características da 
modalidade no site da 

CAIXA. 
Outras situações em que o FGTS pode ser usado
Além dos dois sistemas principais, é permitido o saque do 
saldo em outras situações específicas. Veja algumas delas:
• Na aposentadoria;
• Depois de completar 70 anos;
• Quando a pessoa possui com uma doença grave, HIV-

AIDS, foi diagnosticada com neoplasia maligna ou 
se estiver em estágio terminal decorrente de doença 
grave (em todas as opções, vale para o trabalhador ou 
dependente);

• Caso a conta do FGTS esteja inativa por três anos 
consecutivos sem crédito de depósitos;

• Na ocorrência de desastre natural causado por chuvas 
ou inundações que tenham atingido a área de residência 
do trabalhador;

• Na aquisição de casa própria, liquidação ou amortização 
de dívida ou pagamento de parte das prestações de 
financiamento habitacional.

Neste último caso, por exemplo, são diversas as 
possibilidades, incluindo construção. A lista completa das 
condições permitidas pela legislação para saque do FGTS, 
bem como as regras e documentação necessárias para cada 
uma, pode ser conferida na seção FGTS do site da Caixa.
FGTS como empréstimo
Outra maneira de usar o Fundo é a antecipação do saque-
aniversário, que é um tipo de empréstimo. “Para quem 
procura por crédito, é uma ótima opção, pois possui uma taxa 
mais baixa do que outros produtos de crédito oferecidos pelos 
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bancos”, diz Viviane. 
A operação permite o adiantamento do valor de até cinco 
parcelas de saque-aniversário do FGTS que o cliente tem 
direito de sacar todo ano. A pessoa recebe o dinheiro ao 
adquirir o empréstimo e, como garantia para o banco que 
emprestou, o valor é bloqueado na conta do FGTS.
O pagamento é feito anualmente pelo FGTS, no mês de 
aniversário, diretamente para o banco. “O benefício para o 
trabalhador é não ter prestações mensais e não precisar se 
preocupar com o pagamento das parcelas e boletos. Além 
disso, é um empréstimo que serve para negativado”, pontua a 
coordenadora do Banco PAN.

Ela ressalta que é vantajoso, por exemplo, trocar uma dívida 
de cartão de crédito ou empréstimo pessoal, que possui taxas 
mais altas, pela antecipação do saque-aniversário, que tem 
uma taxa menor, graças à garantia do FGTS.
Como consultar o saldo e sacar o FGTS
Pelo Aplicativo FGTS, é possível verificar o saldo do Fundo de 
Garantia, fazer a mudança do saque-rescisão para o saque-
aniversário e solicitar o empréstimo FGTS. Também no próprio 
app dá para requerer o saque, indicando uma conta bancária, 
de qualquer banco, da qual o trabalhador seja o titular.

Fonte: https://exame.com/conta-em-dia/planejar/fgts-fundo-usado/

Seção Sustentabilidade e Meio Ambiente

À medida que os resíduos plásticos proliferam em todo o 
mundo, uma questão essencial permanece sem resposta: 
que danos, se houver, eles causam à saúde humana?
Há alguns anos, quando os microplásticos começaram a 
aparecer nas entranhas de peixes e mariscos, a preocupação 
se concentrou na segurança dos frutos do mar. Os mariscos 
eram uma preocupação especial porque, no caso deles, ao 
contrário dos peixes, comemos o animal inteiro – estômago, 
microplásticos e tudo. Em 2017, cientistas da Bélgica 
anunciaram que os amantes de frutos do mar poderiam 
consumir até 11 mil partículas de plástico por ano comendo 
mexilhões, um prato muito querido no país.
Àquela altura, porém, os cientistas já compreendiam que 
os plásticos se quebram continuamente no meio ambiente, 
fragmentando-se com o tempo em fibras ainda menores do 
que um fio de cabelo humano – partículas tão pequenas que 
facilmente se espalham pelo ar. Uma equipe da Universidade 
de Plymouth, no Reino Unido, decidiu comparar a ameaça de 
comer mexilhões selvagens contaminados na Escócia com a 
de respirar ar em uma casa típica. A conclusão: as pessoas 
podem ingerir mais  plástico durante o jantar, inalando ou 
ingerindo pequenas e invisíveis fibras plásticas flutuando 
no ar ao redor ou fibras de suas próprias roupas, tapetes e 
estofados, do que comendo os mexilhões.
No primeiro semestre deste ano, cientistas da Holanda e 
do Reino Unido anunciaram que encontraram pequenas 
partículas de plástico em humanos vivos, em dois lugares 
onde não haviam sido vistas antes: enraizados em pulmões 
de pacientes de cirurgia e no sangue de doadores anônimos. 
Nenhum dos dois estudos respondeu à questão do possível 
dano à saúde humana. Mas, juntos, eles sinalizaram uma 

Microplásticos estão em nossos corpos. Quanto eles nos prejudicam?
A ciência ainda não tem certeza, mas pesquisadores dizem que há motivos para se preocupar.

mudança no foco de preocupação com os plásticos em 
direção à nuvem de partículas de poeira transportadas pelo 
ar que respiramos, algumas delas tão pequenas que podem 
penetrar profundamente no corpo e até dentro das células, 
de maneiras que os microplásticos maiores não conseguem.
Dick Vethaak, professor emérito de ecotoxicologia da 
Universidade Livre de Amsterdã, na Holanda, e coautor do 
estudo que analisou o sangue de doadores, não considera 
seus resultados exatamente alarmantes – “mas, sim, devemos 
nos preocupar. Plásticos não devem estar no seu sangue”.
“Vivemos em um mundo multipartículas”, acrescenta, 
aludindo à poeira, pólen e fuligem que os humanos também 
respiram todos os dias. “O truque é descobrir quanto plásticos 
contribuem para essa carga de partículas e o que isso 
significa.”

O dano é a parte difícil
Os cientistas estudam microplásticos, definidos como 
partículas medindo menos de cinco milímetros de diâmetro, 
há um quarto de século. Richard Thompson, cientista marinho 
da Universidade de Plymouth, nos EUA, cunhou o termo em 
2004 depois de encontrar pilhas de pedaços de plástico 
do tamanho de um arroz acima da linha da maré em uma 
praia inglesa. Nos anos seguintes, os cientistas localizaram 

Pequenas partículas de plástico são adicionadas a alguns géis 
esfoliantes para a pele. A partir daí, chegam no meio ambiente e 

podem entrar em nossos corpos.
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microplásticos em todo o mundo, desde o chão da Fossa das 
Marianas até o cume do Everest.
Os microplásticos estão presentes no sal, na cerveja, em 
frutas e vegetais frescos e na água potável. Partículas 
transportadas pelo ar podem circundar o globo em questão 
de dias e cair do céu como chuva. As expedições marítimas 
para contar microplásticos no oceano produzem números 
incompreensíveis, que se multiplicaram ao longo do tempo 
à medida que mais toneladas de resíduos plásticos entram e 
desintegram nos oceanos todos os anos.
Uma contagem revisada por pares publicada em 2014 
colocou o total em cinco trilhões de microplásticos. Na última 
contagem, feita no ano passado, cientistas japoneses da 
Universidade Kyushu, no Japão, estimaram 24,4 trilhões de 
microplásticos nas camadas mais superficiais dos oceanos do 
mundo – o equivalente a cerca de 30 bilhões de garrafas de 
água de meio litro – um número em si difícil de entender.
“Quando comecei a fazer esse trabalho em 2014, os únicos 
estudos que estavam sendo feitos envolviam procurar onde 
eles estão”, diz Alice Horton, cientista marinha do Centro 
Nacional de Oceanografia do Reino Unido, especializada 
em poluição por microplásticos. “Podemos parar de procurar 
agora. Sabemos que onde quer que olhemos, vamos 
encontrá-los.”
Mas, determinar se eles causam danos é muito mais difícil. Os 
plásticos são feitos de uma combinação complexa de produtos 
químicos, incluindo aditivos que lhes conferem resistência e 
flexibilidade. Tanto os plásticos quanto os aditivos químicos 
podem ser tóxicos. A análise mais recente identificou mais 
de 10 mil produtos químicos exclusivos usados em plásticos, 
dos quais mais de 2,4 mil são potencialmente preocupantes, 
diz Scott Coffin, pesquisador do Conselho de Controle de 
Recursos Hídricos do Estado da Califórnia, Estados Unidos. 
Muitos são “não regulamentados adequadamente” em muitos 
países, diz o estudo, e inclui 901 produtos químicos que não 
são aprovados para uso em embalagens de alimentos em 
algumas jurisdições.
Os aditivos também podem escorrer do solo para a água, 
e um estudo descobriu que até 88% podem ser lavados 
dessa forma, dependendo de fatores que incluem a luz solar 
e o tempo. O mesmo estudo encontrou até 8.681 produtos 
químicos e aditivos únicos associados a um único produto 
plástico. Classificar quais combinações químicas específicas 
são problemáticas e encontrar o nível e a duração da 
exposição que causa danos em uma mistura tão complicada 
não é tarefa fácil.
“Você pode encontrar uma correlação, mas seria difícil 
encontrar a causa por causa do grande número de produtos 
químicos aos quais estamos expostos em nossas vidas 
diárias”, diz Denise Hardesty, cientista pesquisadora que 

estuda resíduos plásticos há 15 anos na Organização 
de Pesquisa Científica e Industrial da Commonwealth da 
Austrália .
Janice Brahney, bioquímica da Universidade Estadual 
de Utah, nos Estados Unidos, que estuda como a poeira 
transporta nutrientes, patógenos e contaminantes, diz 
estar preocupada porque a produção de plástico continua 
a aumentar drasticamente, enquanto muita coisa sobre os 
microplásticos permanece desconhecida. Em 2020, foram 
fabricadas 367 milhões de toneladas de plásticos, quantidade 
que deve triplicar até 2050. “É alarmante porque estamos 
muito envolvidos nesse problema e ainda não entendemos as 
consequências, e será muito difícil recuar se for necessário”, 
diz ela.
O Conselho Americano de Química (ACC na sigla em inglês), 
um grupo comercial da indústria dos Estados Unidos, mantém 
uma longa coleção de declarações em seu site explicando a 
composição química de vários plásticos e refuta as alegações 
de pesquisas de que certos plásticos são tóxicos.
“Não, os microplásticos não são a ‘nova chuva ácida’. Nem 
perto”, disse o conselho em resposta à cobertura da mídia do 
artigo de Brahney de 2020, publicado na Science, que estimou 
que 11 bilhões de toneladas de plástico se acumularão no meio 
ambiente até 2025. (Brahney calculou que apenas no oeste 
dos EUA, mais de mil toneladas de partículas minúsculas de 
plástico são transportadas pelo vento e caem do ar todos os 
anos.)
O ACC também criticou essa descoberta, dizendo: “A 
quantidade de microplásticos no meio ambiente representa 
apenas 4% das partículas coletadas em média… Os outros 
96% são compostos por materiais naturais como minerais, 
sujeira e areia, partes de insetos, pólen e muito mais”.
Enquanto isso, o ACC disse por meio de um porta-voz que 
lançou um programa de pesquisa para ajudar a responder 
questões pendentes sobre microplásticos, incluindo as 
que envolvem poeira doméstica, e ajudar a estabelecer um 
intercâmbio global de pesquisas sobre microplásticos entre 
universidades, instituições de pesquisa e indústria. O trabalho 
previsto incluirá examinar o destino ambiental e possíveis rotas 
de exposição de microplásticos, identificar riscos potenciais e 
desenvolver uma estrutura para avaliar o risco. Os resultados 
serão publicados nos próximos anos.
O tema é tão complicado e controverso, diz Hardesty, que 
até a definição de dano às vezes é discutida. Devemos nos 
preocupar apenas com os efeitos dos microplásticos na saúde 
humana? E quanto aos danos que podem causar aos animais 
e aos ecossistemas?

Confira a continuação na próxima edição!
Fonte: https://www.nationalgeographicbrasil.com/meio-ambiente/2022/04/microplasticos-

estao-em-nossos-corpos-quanto-eles-nos-prejudicam
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Agosto Dourado
Para conscientizar sobre a necessidade da amamentação 
exclusiva até os 6 meses de idade, foi criado o Agosto 
Dourado. Assim, as ações de saúde neste mês se voltam 
para a importância desse alimento para o desenvolvimento 
sadio de bebês e crianças.
Como surgiu o Agosto Dourado?
A campanha tem origem em um encontro, em Nova Iorque, 
entre a Organização Mundial da Saúde (OMS) e Fundo das 
Nações Unidas para a Infância (Unicef) em 1991. A reunião 
tinha como meta acompanhar o nascimento da Declaração 
de Innocenti (documento voltado para a amamentação) e 
elaborar ações a nível mundial para conscientizar sobre a 
causa.
Cor dourada
Por que a cor dourada para esse movimento? Por que o leite 
materno é considerado um alimento de qualidade ouro para 
bebês e crianças.
Campanha no Brasil
No Brasil, a Semana de Aleitamento Materno é comemorada 
desde 1999 com a coordenação do Ministério da Saúde. 
Em 2017, foi sancionada a Lei nº 13.435, que institui o 
mês de agosto como o Mês do Aleitamento Materno. A 
medida estabelece a realização de palestras e encontros na 
comunidade sobre a causa, além da decoração e iluminação 
de espaços públicos com a cor dourada.
Quais são os objetivos da campanha?
Talvez você já tenha visto alguma notícia ou relato em redes 
sociais de mulheres que ficam constrangidas ao amamentar 
em público. Isso ainda é muito recorrente por preconceito 
e desinformação de parte da sociedade, que não entende 
a importância desse alimento e de sua livre demanda, 
principalmente nos primeiros meses do bebê.
Movimentos como o Agosto Dourado existem para alertar a 
população de que esse é um ato natural e de muito amor. 
A mãe está alimentando seu filho, protegendo-o de doenças 
e também dando carinho. Assim, não deve haver nenhuma 
censura com essa questão.
O objetivo da campanha é, portanto, viabilizar ações de 
promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. Por 
isso, é necessário que, a cada ano, mais pessoas e entidades 
passem a divulgar essa causa.
O movimento que incentiva o aleitamento materno também é 
essencial para dar destaque aos bancos de leite. Demonstra 
a necessidade de mais doações de outras mães para que 
esses locais fiquem abastecidos e possam ajudar mais bebês, 
principalmente os prematuros.

Por que é tão importante celebrar essa data?
É fundamental celebrar o Agosto Dourado para proteger 
as crianças e reduzir os níveis de mortalidade infantil. Isso 
porque o leite materno é um alimento completo, sendo que o 
colostro, inclusive, é considerado a primeira vacina do bebê.
De acordo com a OMS, o recém-nascido que recebe o leite 
materno em até uma hora após o nascimento está mais 
protegido contra infecções. Além disso, nessas situações, há 
redução das taxas de mortalidade neonatal. Sem contar que 
esse evento faz com que a amamentação tenha sucesso nas 
próximas vezes.
O leite materno contém água, gorduras, proteínas, vitaminas 
e açúcares de que o bebê precisa para se desenvolver bem 
e crescer de forma saudável. Em sua composição, há ainda 
anticorpos. É, portanto, um alimento que protege contra 
infecções, principalmente as gastrointestinais, e contra a 
desnutrição.
Não é à toa que deve ser o alimento exclusivo até os 6 anos de 
idade, já que é de fácil digestão, está sempre na temperatura 
certa e, o melhor, não custa nada. Além disso, o ato de sugar 
ajuda no desenvolvimento da arcada dentária, da fala e da 
respiração do bebê. Por isso, é necessário alertar contra os 
perigos de bicos artificiais, como chupetas e mamadeiras, que 
podem comprometer a amamentação.
Crianças e jovens que foram amamentados quando bebês 
têm menos chances de apresentarem obesidade, segundo 
a OMS. Estão também mais protegidos contra problemas 
respiratórios e alergias.
Para as mães, a amamentação, além de aumentar o vínculo 
com a criança, ajuda a perder peso após o parto e ainda 
protege contra o câncer de mama e de ovário.

Fontes:https://blog.medicalway.com.br/agosto-dourado-entenda-o-que-e-e-como-aderir-a-
essa-campanha/ e http://www.corensc.gov.br/2021/08/01/agosto-dourado-campanha-para-

promover-e-proteger-o-aleitamento-materno/
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Agosto Lilás
Sancionada em 7 de agosto de 2006, a Lei nº 11.340, 
conhecida como Lei Maria da Penha, objetiva proteger a 
mulher da violência doméstica e familiar. A lei recebeu 
esse nome devido à luta de Maria da Penha por reparação 
e justiça.
História da Lei Maria da Penha 
Farmacêutica e natural do Ceará, Maria da Penha sofreu 
constantes agressões por parte do marido. No ano de 1983, 
seu esposo tentou matá-la com um tiro de espingarda. Maria 
escapou da morte, mas ficou paraplégica. Quando voltou 
para casa, após a internação e tratamentos, sofreu uma 
nova tentativa de assassinato. Dessa vez, o marido tentou 
eletrocutá-la. 
Depois de muito sofrer com o marido, Maria da Penha criou 
coragem para denunciar o agressor. No entanto, se deparou 
com um cenário que muitas mulheres enfrentam em casos 
de violência: incredulidade e falta de apoio legal por parte da 
justiça brasileira. Sendo assim, abria-se margem para que a 
defesa do agressor alegasse irregularidades no processo, 
mantendo-o em liberdade, enquanto aguardava julgamento.
Com o processo ainda correndo na Justiça, em 1994, Maria 
da Penha lançou o livro “Sobrevivi…posso contar”, onde narra 
as violências sofridas por ela e pelas três filhas.
Com o apoio vindo após a divulgação do livro, Maria acionou 
o  Centro pela Justiça e o Direito Internacional (CEJIL) e o 
Comitê Latino Americano e do Caribe para a Defesa dos 
Direitos da Mulher (CLADEM). Estes órgãos encaminharam 
seu caso para a Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA), 
em 1998.
Assim, em 2002, o caso foi solucionado, quando o Estado 
brasileiro foi condenado por omissão e negligência pela Corte 
Interamericana de Direitos Humanos. Portanto, o Brasil teve 
que assumir o compromisso de reformular as suas leis e 
políticas em relação à violência doméstica. 
19 anos depois de ter entrado em vigor, a Lei Maria da Penha 
é considerada um grande avanço pela garantia da segurança 
e direitos da mulher. 
Características da Lei Maria da Penha
A Lei ampara todas as pessoas que se identifiquem com 
o sexo feminino, sendo heterossexuais, homossexuais e 
mulheres transexuais. Por ser uma lei focada no combate 
à violência doméstica, também ampara homens que sofram 
algum tipo de violência por parte da cônjuge ou do cônjuge, 
ainda que as denúncias nesses casos sejam a minoria. 
A vítima precisa estar em situação de vulnerabilidade em 

relação ao agressor. Este não precisa ser necessariamente 
o companheiro. Se uma pessoa ou parente do convívio da 
vítima for o agressor, a Lei Maria da Penha também ampara 
esse cenário.
O que a lei contempla?
A lei Maria da Penha não contempla apenas os casos de 
agressão física. Também estão previstas as situações 
de violência psicológica como afastamento dos amigos e 
familiares, ofensas, destruição de objetos e documentos, 
difamação e calúnia.
O que a Lei Maria da Penha garante?
Prisão do suspeito de agressão
A violência doméstica passa a ser um agravante para aumentar 
a pena, não sendo possível substituir a pena por doação de 
cestas básicas, trabalhos comunitários ou multas. Além disso, 
o agressor recebe ordem de afastamento da vítima e seus 
familiares. A vítima também recebe assistência financeira, no 
caso de ser dependente do agressor. 
Auxílio às vítimas de violência
Com a aprovação da lei, o governo brasileiro disponibilizou 
o canal de atendimento 180, voltado para denúncias sobre 
violência contra a mulher. O canal pode ser utilizado tanto 
pela vítima, quanto por alguém que identifique as agressões 
sofridas por uma mulher.
Fatos sobre a Lei Maria da Penha
1. A Lei Maria da Penha criou o juizado de violência 
doméstica e familiar contra a mulher. Sua finalidade é trazer 
um atendimento mais célere para a mulher e resolver ações 
cíveis e criminais em uma mesma vara;
2. A lei proíbe a aplicação da lei dos juizados à violência 
doméstica;Também trouxe medidas protetivas de urgência, 
que protegem a vítima da violência doméstica. Com essas 
medidas, por exemplo, pode-se exigir que o agressor não viva 
mais na mesma casa que a vítima, entre outras possibilidades;
3. O crime de lesão corporal leve será objeto de apuração e 
processo, mesmo que a vítima não queira;
4. A mulher agredida tem direito à assistência em múltiplos 
setores, como psicológico, social, médico e jurídico.

Fonte: https://www.fundobrasil.org.br/blog/lei-maria-da-penha-historia-e-
fatos-principais/#:~:text=Hist%C3%B3ria%20da%20Lei%20Maria%20da%20

Penha&text=Maria%20escapou%20da%20morte%2C%20mas,coragem%20para%20
denunciar%20o%20agressor
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Seção Responsabilidade Social

Poema “Lições”
Foi tão de repente 

Um vírus que parecia inocente 
Mostrou quão frágeis somos 

Afetando a vida de muita gente  
Trazendo também reflexões 

Quais lições estamos a aprender?

O valor da liberdade 
As novas percepções 

Das mazelas da sociedade 
O isolamento que nos faz 

Mudar nossos hábitos, conceitos 
Aceitar as mudanças 

Que exigem novos tempos 

Pensar global, agir local 
O menos é mais

A natureza nos mostra
O bem que nos traz
A vida é um sopro 

O dinheiro não compra 
A saúde do corpo 

Quais lições estamos a aprender?

Devemos mentalizar 
Agradecer por estar

Contemplar a energia do amor 
Para equilibrar a nossa dor

É preciso ousadia
E lembrar que

A solidariedade que contagia
Alimenta a nossa alma

Trazendo esperança para um novo dia
Nossa estadia é passageira 

Vamos nos aceitar, respeitar
E principalmente, Viver  

Quais lições estamos a aprender?
Gustavo Haidar 

Colaborador do Consórcio LP-HAB | CDHU-São Vicente
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Vem aí...Parque do Terror da Warner Bros
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Uma experiência imersiva, onde o público é convidado a vivenciar a história de grandes filmes de terror como 
nunca visto antes, provocando sensações e mistérios em uma jornada única.

Maiores informações em: https://www.parquedoterror.com.br/

A Experiência:

1.700 M² de puro terror
+ 20 atores
+ 30 fontes de efeitos sonoros
+ 20 tipos de efeitos especiais e visuais
4 universos de terror
Imersão nos cenários dos filmes
Um enredo único
Experiência inédita

O museu
A imersão inicia com um passeio pelo Museu, que 
vai contar as histórias dos filmes de terror da Warner 
Bros e trazer grandes elementos que marcaram cada 
um desses clássicos.
Imersão nos cenários originais:
• Doutor Sono
• O Exorcista
• It: A Coisa
• A Freira
• Annabelle
• Invocação do Mal

Quando?
Estreia 09/09 - Shopping Villa Lobos - São Paulo
Vendas Abertas a partir de 27/07
Onde?
Shopping Villa Lobos - Av. Drª Ruth Cardoso, 4777 
- Jardim Universidade Pinheiros, São Paulo - São 
Paulo
Ingressos:
Bilheteria Oficial: Teatro Renault - Av. Brigadeiro 
Luís Antônio, 411 - República - São Paulo (SP)
Internet: https://sales.ticketsforfun.com.br/#/event/
parque-do-terror-warner-bros
Ingressos com preços variados.
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