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FADESP Brasil 24 anos 
Advogados, Bacharéis e Estagiários merecem 
mais!  

Advogados, bacharéis e estagiários unidos para tor-
nar o ecossistema profissional do Direito no Brasil 
mais forte e acessível.

Sua Causa é Nossa Causa!

Acreditamos que os profissionais do direito podem 
e devem se unir, aprender e trabalhar juntos por um 
ambiente profissional mais promissor.

Investimos em ferramentas de tecnologia de gestão, 
um novo portal, aplicativo, FADESP BANK, convênios, 
ACSP – Associação Comercial de São Paulo, univer-
sidades, parcerias na área tributária, Direito auto-
ral, LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados, núcleo 
de negócios corporativo, modernizamos a Câmara  
Arbitral Mediação e Conciliação com atuação nacional, 
entre outros, telemedicina, Universidade corporativa. 

Estamos preparando um grande evento para esta 
comemoração de 24 anos, EXPO FADESP BRASIL, 
1°EXPO SUL AMERICANA DE DIREITO, rodada de 
negócios área do Direito entre outros.

Área de benefícios:
Plano de Saúde e Odonto, descontos nos cursos do 
Núcleo Educacional FADESP BRASIL. cursos pales-
tras e workshops, participação em todos os treina-
mentos e workshop gratuitos da FADESP BRASIL, 
Carteira FADESP BRASIL - Digital,  descontos em 
fornecedores de serviços e produtos diversos, cre-
denciados pela FADESP BRASIL, serviço de fiscali-
zação e assessoria de produtos controlados.
PROFISONLINE - Uma plataforma Digital com foco 
no seu desenvolvimento e crescimento profissional 
com mais de 250 cursos.

Estamos presente em mais de 15 estados e em im-
plantação em mais cinco, algumas cidades impor-
tantes também exemplo, Guarulhos, São José do 
Rio Preto, Campinas, Cacoal, Assis, Mogi das Cruzes, 
Brasília.

Dr. Raimundo Hermes Barbosa  
Presidente da Federação  Nacional dos 

 Advogados, Estagiários e Bacharéis  

Área de sustentabilidade e responsabilidade social: 

Incentivamos ações através do esporte, educação 
e arte, projetos de fomento e empreendedorismo, 
ações, campanha do agasalho 2022, páscoa com 
mais de 1.550 ações, parceria com a ANEL doação 
de geladeiras, apoio em eventos esportivos.

Ao afiliar-se à FADESP Brasil, você passará a fazer 
parte de uma entidade que trabalha para tornar o 
ecossistema do direito mais democrático para os 
profissionais da área, com treinamentos, ações efe-
tivas para proteger, promover e potencializar os re-
sultados de Advogados, Bacharéis e Estagiários.
Faça como milhares de bacharéis e estagiários de 
direito: Tenha orgulho de ser FADESP Brasil!

Somos mais do que uma associação,
somos um movimento!  
Venha fazer parte.

Palavra do Presidente 

Editorial
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����� ����EUL�0DL�-XQ�������� �EUL�0DL�-XQ����������,PPHQVLW��HP�5HYLVWD�����

CRQVLG��DQGR��RGRV�RV��VIR�oRV�I�L�RV�S�OD��RP�QLGDG��
LQ���QD�LRQDO�SD�D���LGD��GR�SODQ��D����R���Q����RP�
sua�condição�de�primeiro�empreendimento�do�Brasil�

à�receber�o�certi�cado�de�Alta�Qualidade�Ambiental�(AQUA�
n°� 001),� o� Espaço� Immensità� criou� o� �UrP�R� �R�VF�r�F�D�
�PE�H��DO���,PPH�V��j�SD�D����RQ��������S��PLD��S�RM��RV�
Do��V� SR�� SD���� G�� �PS��VDV�R�JDQL�Do��V� T��� ��DOL�DP�
S�RM��RV��P�S�RO�GR�P�LR�DP�L�Q�����V�V��Q�D�LOLGDG��

Com�esta�ação�de�premiação�e�reconhecimento,�os�projetos�
�RQ��PSODGRV� V��mR� GL��OJDGRV� �� V���L�mR� �RPR� HV�tP�OR�
SD�D� T��� PDLV� �� PDLV� �PS��VDV�R�JDQL�Do��V� �O���P� V�D�

FR�VF�r�F�D� DPE�H��DO� e� adotem� práticas� que� se� tornem�
�D�L��DLV� �P� V�DV� D�L�LGDG�V�� O��DQGR� �RPR� �RQV�T�rQ�LD�
�V�D��RQV�LrQ�LD�SD�D�D� �LGD�G���DGD��P�GRV� �ROD�R�DGR��V��
�OL�Q��V���IR�Q���GR��V�

��V���PRGR��R��UrP�R��R�VF�r�F�D��PE�H��DO���,PPH�V��j��
DVVLP� �RPR� R� �I�L�R� �R��RO��D�� S����QG�� JHUDU� HIH��RV�
positivos�e�bené�cos�SD�D�R�D�P�Q�R�GD��RQV�LrQ�LD��DQ�R�
OR�DO���RPR�JOR�DOP�Q����

2�SOD�H�D�DJUDGHFH�

����������������

�mR��UrV��D�H�RULDV�GH��UHPLDomR�

Houve� inscrições�de� projetos�de� todas� as� regiões�do�Brasil,�
Norte,�Nordeste,�Centro�Oeste,�Sudeste�e�Sul,�nas�categorias�
G�V��L�DV��G�VG��V�D���SV��PL��R�PS��VDV��S�T��QDV���PpGLDV��
J�DQG�V��PS��VDV���PS��VDV�G���RQV�O�R�LD���G�������L�R�V��R��
����S���D�L�D�p�T���DV�GL���VDV�Do��V�DS��V�Q�DGDV�VL��DP�G��
LQVSL�DomR�SD�D�RV�T���DLQGD�QmR�S�D�L�DP�Do��V�DP�L�Q�DLV���
estímulo�para�que�os�que�já�praticam�continuem�in�uenciando�
pessoas�para�esta�prática.

A�cerimônia�de�premiação� será�no�dia� 14�de� junho�de�2022�
no�Espaço�Immensità,�onde�serão�conhecidas�e�divulgadas�as�
P�O�R��V�Do��V�G���DGD��D��JR�LD��

��V��H�R�V��H�ZZZ�SUHP�RFR�F�H�F�DDPE�H��DO�FRP�H�
VD�ED�PD�V�VREUH�HVVH��PSRU�D��H�H�H��R��■
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Acontece

Talvez a única razão real para a subida do conser-
vadorismo no Brasil na atual conjuntura seja porque 
o governo vai dando de si uma imagem cada vez 
mais familiar e costumes tradicionais em relação ao 
passado não muito longe. O atual conservadorismo 
recuperou a alma verdadeira social na oposição aos 
corruptos e sem moral. 

A moção de estratégia da moral e do liberalismo 
para as próximas décadas exige o aumento da taxa 
de credibilidade na família, justiça e economia ape-
sar de dificuldades encontradas em unir as corren-
tes do liberalismo. Ser conservador no Brasil avança 
de forma heroica contra intenções retrógadas e cor-
ruptas não muito distante historicamente.

Pode certamente o conservador ser posto com re-
sultado de uma visão mais aprofundada até mesmo 
a moral precisa ter um raciocínio sobre a pura so-
lução no Brasil contra o pseudocinismo social que 
a um tempo não longo era considerado chique no 
ponto de vista da conjuntura econômica, da moral 
e de injustiças sociais as quais se revelaram como 
modelos de filantropia desinteressada. 

O conservadorismo tem pactuado em todas as con-
junturas do socioeconômica com suas tradições nos 
últimos dez anos, especialmente em favor dos mais 
favorecidos e há que participar dessa ressaca moral 
de aproveitadores e clientes da mesmice. 

O repensar da moral e costumes em ser conserva-
dor deve, conforme o receio da crise económica 
mundial acabe tão depressa e que as suas consequ-
ências deixem a sociedade sem moral e desprovida 
de tradições ricas da sociedade cair para favorecer 
os verdadeiros brasileiros.

Mas a moralização do conservadorismo  e liberalis-
mo chega com fartura, porque a atual conjuntura 
pede para a volta de tradições da família de costu-
mes tradicionais, onde a religião, justiça e o liberalis-
mo adverte em favor das reivindicações excessivas 
dos brasileiros patriotas.

O conservadorismo, a moral  
e o liberalismo 

O liberalismo não é uma questão de  uma simples 
boa vontade dos governantes, mas de necessidade 
do modo de viver da  produção de riqueza e que 
se revela uma solução no meio conservador, que 
não tende a  ser mera justiça introspectiva Ademais,  
não será por meio da generosidade de alguns que 
se vai consolidar o verdadeiro conservador no ce-
nário brasileiro ,mas através de uma boa causa, da 
moral e de tradições conservadoras pode haver a  
paz social.

A moção de estratégia da moral e 
do liberalismo para as próximas  

décadas exige o aumento da taxa 
de credibilidade na família, justiça 

e economia exige o aumento da 
taxa de credibilidade na família, 

justiça e economia

“

“
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Empreendedorismo

Ibrachina 

Ibrachina é um instituto sociocultural dedicado a 
promover a integração entre as culturas e os povos 
do Brasil, da China e de outros países que falam  
português. Fundado em 2018 com sede na Ave-
nida Paulista em São Paulo/SP- Brasil, atuam nas 
realizações de palestras, workshops, intercâmbios, 
atividades e eventos culturais. E tem como Diretor 
Presidente Dr. Thomas Law.

Congresso em Foco publica artigo de Thomas Law 
e Armando Rovai sobre cidades inteligentes, o texto 
analisa alguns dos desafios para o Brasil na adoção 
das tecnologias voltadas para smart cities.

As cidades inteligentes ou “Smart Cities” são um  
caminho sem volta – a tecnologia irá transformar 
não apenas nosso cotidiano enquanto indivíduos, 
mas a maneira como vivemos e interagimos dentro 
dos espaços urbanos. No caso das metrópoles é uma 
necessidade, já que o uso da tecnologia terá impacto 
direto na solução de problemas urbanos como  
segurança pública, gestão de tráfego, mobilidade 
urbana, entre outros aspectos que impactam na 
qualidade de vida da população.

Mas antes de termos nossas Smart Cities mudando 
nossas vidas, temos um longo caminho para trilhar 
do ponto de vista logístico, estrutural e de mão de 
obra e qualificação profissional. Isso porque, para 
termos a tecnologia monitorando e sendo usada na 

solução de problemas das milhões de pessoas que 
saem todos os dias às ruas numa cidade como São 
Paulo, é preciso infraestrutura adequada para captar 
dados, filtrar, categorizar, implementar as soluções 
e, efetivamente, impactar positivamente a vida das 
pessoas.

Isso traz um desafio enorme do ponto de vista de 
pessoas: precisaremos de trabalhadores qualificados 
para atender a demanda – do trabalho mais braçal, 
como a manutenção de antenas, redes e cabeamento 
ao especialista em inteligência artificial, redes neurais, 
desenvolvimento de apps, entre outras demandas.

Para se ter ideia do tamanho do problema: segundo 
uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira 
das Empresas de Tecnologia da Informação (Brass-
com), para suprir a mão de obra necessária em TI em 
2024, seriam necessários que, todos os anos, 70 mil 
novos profissionais da área entrassem no mercado. 
O volume anual é de 46 mil entrantes; ou seja, há um 
déficit de 24 mil vagas por ano. Para piorar, com a  
normalização do home office, empresas 
multinacionais passaram a contratar trabalhadores 
remotos e, cada vez mais, temos profissionais da 
área morando no Brasil e ganhando em dólares ou 
euros, tornando ainda mais escassas as possibilida-
des de contratação na área para empresas e startups 
brasileiras.

As cidades inteligentes ou “Smart Cities” 
são um caminho sem volta – a tecnologia 

irá transformar não apenas nosso cotidiano 
enquanto indivíduos, mas a maneira como 

vivemos e interagimos dentro 
dos espaços urbanos.

“

“
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Olhando assim, podemos entender que o cenário 
atual é trágico. Contudo, podemos tentar olhar para o 
copo meio cheio. Se temos hoje um semi-apagão de 
mão de obra especializada em tecnologia, também 
existe um contingente de 12 milhões de brasileiros 
desempregados. Por isso, entendo que o caminho 
natural para que possamos implementar o conceito 
de cidades inteligentes nas metrópoles brasileiras 
passa pela qualificação desses profissionais que 
hoje estão ociosos. Temos que ter programas de  
capacitação e aperfeiçoamento da população  
focados em formar mão de obra especializada para 
que possamos ter a tecnologia fazendo parte do co-
tidiano das cidades brasileiras. Obviamente, também 
existe um grande desafio de qualidade da qualificação, 
dado que investimos poucos em Ciências, Tecnologia, 
Engenharia e Matemática, a formação STEM, tão  
necessária quando pensamos na área de tecnologia. 

Porém, nunca é tarde para começar.
Essa transformação, obviamente, passa pela neces-
sidade do poder público se unir à iniciativa privada 
para promover programas de formação e capaci-
tação de profissionais de tecnologia. Assim, inicia-
remos um ciclo positivo de desenvolvimento não 
apenas tecnológico, mas também de geração de 
emprego e renda.

Com esse olhar, podemos afirmar que estamos 
avançando. Está tramitando no Congresso Nacional 
o projeto de lei nº 976/2021, que institui a Política 
Nacional de Cidades Inteligentes. O texto abrange 
uma série de objetivos, como: estímulo financeiro 
por meio de um fundo específico para os municípios 
implantarem ações de smarts cities e investimento 
em qualificação. 

O intuito é oferecer capacitação aos professores 
e alunos, com uma visão voltada para inovação e 
tecnologia, além de ampliar a oferta de ferramentas 
digitais.

Isso é fundamental para que possamos retomar 
nosso ciclo de crescimento enquanto país e é uma 
necessidade para termos a tecnologia resolvendo 
os problemas cotidianos da população. 

E, além de tudo, também podemos impactar direta-
mente o nível de desemprego no país, aumentar a 
produtividade média do Brasil e colocar o país num 
ciclo positivo de crescimento econômico.

Thomas Law é advogado, doutor em Direito, é presidente do 
Instituto Sociocultural Brasil China (Ibrachina) e do hub de ino-
vação Ibrawork.

Empreendedorismo
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A Funclob – Fundação Clóvis Beviláqua e CBK – Con-
federação Brasileira de Karatê, assinaram acordo 
de parceria para trabalhar conjuntamente na pos-
sibilidade da criação de um Curso de Gradua-
ção Superior, que envolva os aspectos praticados  
dentro da Arte do Karatê-Do, a fim de oferecer co-
nhecimentos práticos e teóricos àqueles que dese-
jam maiores aprofundamentos com o tema e que 
queiram graduar-se em um curso superior. Para tan-
to, ambas as entidades contam com diversos mem-
bros especialistas nas áreas do Karatê, acadêmica e 
outras disciplinas que são importantes à boa prática 
tanto do ensino do karatê de alto rendimento, quan-
to ao karatê voltado à formação física e moral dos 
seus praticantes. 

O Karatê é um dos esportes mais praticados no 
Brasil e seus benefícios podem ser verificados e até 
mesmo medidos nas vertentes da saúde física, men-
tal e comportamental, com centenas de milhares de 
adeptos de todas as faixas etárias, espalhados pelo 
país. A cada ano, um número bastante significativo 
de novos aspirantes a professor, enxerga no ensi-
no da modalidade, a possibilidade de se tornarem 
profissionais do Karatê e passar adiante seus co-
nhecimentos, aquilo que aprendeu e julga útil para 
que outras pessoas também adquiram esse conhe-
cimento. 

O que normalmente acontece é que muitos desses 
professores não possuem nenhuma formação supe-
rior e têm seu certificado de exame de graduação 

Artes Marciais e Esportes

Karatê na Universidade

como única fonte de conhecimento para se passar 
adiante os ensinamentos do seu conteúdo. Todavia, 
entendemos que seria de grande valor o incentivo 
para que esses novos educadores também sejam 
graduados em uma Universidade na modalidade 
Karatê, valorizando ainda mais suas práticas como 
instrutores e valorizando também a própria Arte do 
Karatê, colocando-a no seu merecido patamar.

A FUNCLOB agradece a parceria da CBK – Confe-
deração Brasileira de Karatê em mais essa grandio-
sa investida e se coloca à disposição de honradas 
instituições de ensino e demais instituições que se 
preocupam com a formação de cidadãos conscien-
tes do seu papel numa sociedade que está em cons-
tante evolução, para discutir a formação e viabiliza-
ção do Curso de Graduação Superior em Karatê, em 
qualquer localidade de nossa federação.

O promissor encontro, aconteceu na  na sede da  
FADESP Brasil, entre o presidente da FUNCLOB, 
professor Roque Cortes Pereira, o conselheiro da 
entidade, professor Edmundo Barboza Silva e o 
mestre Pedro Hidekasu Oshiro, 9º Dan de Kara-
tê Goju, outorgado pela CBK, onde apresentamos 
ao mestre Oshiro o Termo de Colaboração entre a 
FUNCLOB e CBK e também foi discutido, entre ou-
tros assuntos, os trâmites necessários para o inter-
câmbio dos mestres de Karatê, representantes da 
Federação Japonesa de Karatê, entidade oficial que 
exerce relevante influência na boa prática da moda-
lidade em todos os países.
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As artes marciais e o  
projeto de Lei Geral do Esporte

Artes Marciais e Esportes

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Se-
nado Federal aprovou em  fevereiro deste ano, o PLS 
68/2017, proposta que institui uma nova Lei Geral 
do Esporte. O PLS 68/2017 agora segue para análise 
em caráter terminativo pela Comissão de Educação, 
Cultura e Esporte (CE).

O Deputado Federal Felipe Carreras, Presidente 
da Comissão do Esporte e da Frente de Cultura e  
Entretenimento da Câmara dos Deputados, pediu, 
em sua rede social, a atenção dos profissionais de 
artes marciais do Brasil para, através do PL. 68/2017, 
regulamentar a profissão de artista marcial. O depu-
tado é relator da atualização do PL da Lei Geral do 
Esporte.

Especificamente sobre a regulamentação dos  
professores de artes marciais, temos o PL. 
3649/2020, de autoria do Deputado Federal Júlio 
Cesar Ribeiro, que, em seu artigo 2º, trata da questão 
da certificação do professor, senão vejamos:

“Art. 2º Será considerado professor de artes  
marciais ou de esportes de combate todo aquele 
que for devidamente certificado como professor, 
mestre, técnico ou instrutor, por Confederação da  
respectiva modalidade em que atua, ou por Federação 
a esta filiada, por delegação da sua respectiva  
Confederação.”

Tal artigo nada muda no ordenamento jurídico  
brasileiro em relação ao corrente modelo de certifi-
cação, pois todos os professores que detém o grau 
conferido pelas entidades permaneceriam com os 
mesmos e serão, se o texto for aprovado como está, 
considerados pela lei como professores de artes 
marciais.

A polêmica paira em relação ao parágrafo 2º do  
referido artigo 2º, in verbis:

“§2°. Para os fins do art. 2º, havendo mais de uma 
Confederação da mesma modalidade, somente  
poderá certificar e reconhecer certificações emitidas 
por Federações aquelas que estejam filiadas às 
Confederações Panamericanas e/ou Mundiais da  

referida modalidade e estejam constituídas ao tempo 
da vigência da presente lei.”

Como bem sabemos, existem centenas de federações 
de artes marciais, sendo que grande parte delas não 
quer se vincular a outras internacionais por motivos 
pessoais, seja por discordância de métodos de  
ensino ou por não ter viés esportivo etc.

A lei, mantida como está, em caso de aprovação, 
tornaria inválidas as certificações de professores de 
pequenas associações sem vínculos com federa-
ções ou confederações nos moldes que a lei exige, 
impedindo o exercício da profissão por parte dos  
professores de artes marciais que estejam vinculados 
somente a elas.

A nossa observação, para que não haja prejuízo das 
pequenas associações que dispõem de professores 
renomados, mas não tem vínculo com entidades  
internacionais para efeitos do referido dispositivo 
legal, é que essas associações com professores 
reconhecidos, que disponham de diplomas de  
entidades internacionalmente reconhecidas, sejam 
também reconhecidas justamente pelo grau  
previamente dado aos professores pelas entidades 
internacionais que atendam as exigências do PL em 
referência. Isto faria com que aqueles que não tem 
mais ligação com outra federação, mas detém grau 
e diploma desta, não sejam prejudicados pelo impe-
dimento de dar aula, possibilidade prevista seria no 
artigo 5º do PL em referência, senão vejamos:

Desta forma, há risco no texto atual da lei para o  
professor de artes marciais que não está enquadrado 
nos requisitos previstos no PL.

A aprovação do PL da Lei Geral do Esporte pode 
significar uma nova fase do desporto brasileiro, e 
o PL 3649/2020, se aproveitado para efeitos de 
complementação do PL68/2017, pode significar um 
marco ainda mais positivo em relação aos esportes 
de combate, porém o texto precisa ser melhor  
trabalhado para que não haja prejuízos aos  
professores de artes marciais.

A aprovação do PL da Lei Geral do 
Esporte pode significar uma nova 

fase do desporto brasileiro

“ “
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FADESP BRASIL do PARÁ 

A Diretoria de Produção Científica da Fadesp Brasil
Pará atua através do Grupo de Pesquisa-GP,  
organizado e dirigido pela Dra. Juliana Eiró,  
Advogada, mestranda em Direito, Políticas Públicas e 
Desenvolvimento Regional (CESUPA), Bolsista PRO-
SUP-CAPES - Cnpq, e composto por membros da 
FADESP Brasil, Advogados, Bacharéis e Acadêmicos, 
com ou sem pesquisa em desenvolvimento 
(Artigo científico, Trabalho de Conclusão de  
Curso, Dissertação, Tese, Pôsteres, Resumo Expan-
dido etc), e/ou interessados na produção cientifica 
e/ou no ingresso no Mestrado ou Doutorado.

O objetivo do grupo é auxiliar os integrantes com 
a iniciação, pesquisa e escrita científicas, por meio 
da realização de debates acadêmicos, seminários 
metodológicos, exposições dos membros do GP, 
oficinas de pôsteres e artigos, indicação de leituras, 
orientações acadêmicas, produção de artigos  
científicos, publicação em revistas qualificadas e 
desenvolvimento de livros tudo dentro da linha de 
pesquisa anualmente definida.

O GP, fixou como metas a formulação de projetos de 
pesquisa, a confecção e apresentação de pôsteres 
em evento qualificado, a elaboração de artigos  
científicos e a publicação/apresentação dos mesmos 
em periódico/evento qualificado. 

Este ano, o grupo tem como Linha de Pesquisa: As-
pectos jurídicos das cadeias produtivas na Amazô-
nia, em especial do Açaí, Cacau, Castanha do Pará, 
Dendê e Carvão vegetal.

As atividades do GP iniciaram em 04 de abril de 
2022, com uma reunião inaugural em que a Diretora 
Juliana Eiró apresentou o cronograma de desen-
volvimento das atividades, bem como apresentou 
um seminário sobre o que é Pesquisa Científica. Na 
ocasião, os integrantes do grupo tiveram a oportu-
nidade de conhecer um pouco sobre metodologia 
científica e refletir sobre como começar a pesquisar. 
Em reunião dirigida pela Dra. Juliana Eiró, os membros 
Dr. Carlos Simões (Vice-Presidente da Fadesp-PA), 
Dr. Sidney Ribeiro e Dra. Lara Rodrigues (Presidente 
Fadesp-PA) apresentaram um seminário sobre 
a obra “O açaí na Amazônia Brasileira: aspectos  
socioeconômicos e jurídicos da cadeia de valor”, uma 
coletânea de artigos coordenada pelos professores 
Dra. Ana Elizabeth Reymao, Dr. José Claudio Monteiro 
de Brito Filho e Dra. Suzy Elizabeth Cavalcante Koury. 

Ao final, os demais membros debateram sobre os 
aspectos jurídicos relevantes da cadeia produtiva 

do açaí na Amazônia.  A Dra. Juliana Eiró apresentou 
também, um outro seminário sobre os documentos 
Histórico Mensal do Cacau de 2019, elaborado pelo 
CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento); 
as Diretrizes Estratégicas Cacau 2030 – a Promo-
ção Do Trabalho Decente E Melhoria Das Condições 
De Vida Na Cadeia Produtiva Cacaueira Do Brasil, 
da Organização Internacional Do Trabalho (OIT); 
Avanços E Desafios Rumo À Promoção Do Trabalho  
Decente: Análise Situacional, da OIT.

Além disso, a diretora debateu sobre as matérias 
jornalísticas chocolate com trabalho escravo: as  
violações trabalhistas na indústria do cacau, do Brasil 
do Repórter Brasil; Nestlé e Mondelez processadas 
por escravidão de crianças na cadeia do cacau, da 
Brasil de fato; A escravidão do século XXI: trabalho 
análogo a escravidão e exploração de mão de obra 
de crianças e adolescentes são comuns na colheita 
do cacau, da Câmara Record;  boa parte do choco-
late que você compra começa com trabalho infantil, 
da Folha de S. Paulo.

Outrossim, a Dra. Juliana Eiró explanou sobre os arti-
gos científicos Ciclos econômicos na produção, pre-
ço e exportação de cacau no Brasil, da Elaine Apa-
recida Fernandes, publicado na Revista Produção 
Online, [S. l.], v. 20, n. 2, p. 684–704, 2020; Análise do 
Cacau Orgânico de São Félix Do Xingu (Pa) Através 
da Cadeia Global de Valor, de Marcos Vinicius  
Mendonça e Manoel Xavier Pedroza Filho, publicado 
na Embrapa.  Agro ecossistemas, v. 11, n. 1, p. 20 – 
42, 2019, ISSN online 2318-0188; A Invisibilidade Do 
Trabalho Das Mulheres Na Lavoura Cacaueira, de 
Ana Elizabeth Santos Alves e Claudete Ramos de 
Oliveira, publicado na Revista Pegada-vol.20. n.1; 
e A cadeia produtiva do chocolate e a exploração 
do trabalho na cacauicultura: necessidade de se  
resguardar o trabalho decente, de Juliana Oliveira Eiró 
do Nascimento e Vanessa Rocha Ferreira, publicado 
na Revista LTr, ano 86, nº 1, janeiro de 2022.

Ao final, os demais membros presentes debateram 
diversos aspectos jurídicos e econômicos da cadeia 
produtiva do cacau na Amazônia.

Também membros do GP, Dra. Naire Rei e Dra. Lara 
Rodrigues, apresentaram seminários sobre os artigos 
A desapropriação sustentável da Amazônia: O caso 
dos investimentos em dendê no Pará, de Maria 
Bckhouse, publicado na Revista Working Paper 6, 
Berlin; e Impactos socioambientais de produção 
de palma de dendê na Amazônia paraense: uso 
de agrotóxicos, de André Luís Assunção de Farias 
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GeoAmazônia, v. 5, nº 10 (2017).

Ao final, os demais membros presentes debateram 
diversos aspectos jurídicos e econômicos da cadeia 
produtiva do dendê na Amazônia.

Todos os membros do Grupo entregarão o tema e a 
proposta de sumário da pesquisa que já está sendo 
desenvolvida ou que pretende desenvolver e cada 
um deve encaminhar seu projeto de pesquisa, tudo 
relacionado com a linha de pesquisa anual proposta. 
A diretora de produção cientifica Dra. Juliana Eiró, 
ministrará uma palestra sobre como transformar o 
projeto de pesquisa em pôster, para que todos os 
membros entejam capacitados para elaborar o pôster 
do seu projeto de pesquisa para apresentar em 
evento jurídico qualificado.

O grupo se reunirá novamente em 04 de agosto de 
2022. Nesse encontro, a diretora de produção cientifica 
Dra. Juliana Eiró, conduzirá uma oficina de  artigo 
científico.

Em 14 de setembro de 2022, o grupo se reunirá para 
receber a convidada Lívia Silveira, para abordar um 
pouco sobre a perda da digital dos trabalhadores da 
cadeia produtiva da Castanha de Caju. No mesmo 
encontro, a Dra. Lara Rodrigues e a Dra. Daielen 
apresentarão seminários sobre o Caderno Setoria 
ETENE – Cajucultura, publicado no Banco do  
Nordeste do Brasil; o documento,  processamento 
de castanha de caju, da Embrapa Informação  
Tecnológica; bem como sobre as reportagens Crianças 
sem identidade, o trabalho infantil na produção de 
castanha de caju, do Repórter Brasil; e RN Audito-

res-Fiscais constatam trabalho infantil na quebra da 
castanha de caju, do Sinait (Sindicato Nacional dos 
Auditores-Fiscais do Trabalho).

Ao final, os demais membros presentes debateram 
diversos aspectos jurídicos e econômicos da  
cadeia produtiva da Castanha de Caju na Amazônia. 

A outra reunião está programada para ocorrer em 
05 de outubro de 2022, dirigida pela Dra. Juliana 
Eiró. Na ocasião, a Dra. Naire Reis, apresentará um 
seminário sobre os artigos O movimento do carvo-
ejamento na Amazônia oriental brasileira: a dinâmi-
ca da produção do carvão vegetal em Rondon do 
Pará, da Mayka Danielle Brito Amaral, publicado na 
Revista Franco-Brasileira de Geografia, nº 22 (2014); 
e Desenvolvimento industrial e mercado de traba-
lho: contestação social e transformações recentes 
na produção siderúrgica na Amazônia Oriental, 
de Marcelo Sampaio Carneiro E Roberto Martins  
Mancini, publicado na Revista quadrimestral de  
Ciências Socais, editada pelo Centro de Recursos 
Humanos da Universidade Federal da Bahia, Cad. 
CRH, vol.31 nº 83 (maio/ago. 2018).

Ao final, os demais membros presentes debateram 
diversos aspectos jurídicos e econômicos da cadeia 
produtiva do carvão vegetal na Amazônia. Está pre-
vista para novembro e dezembro de 2022, ais reuni-
ões com a Diretora Dra. Juliana Eiró para as orienta-
ções finais sobre os artigos científicos, que deverão 
ser entregues em de janeiro de 2023.

O grupo concluirá suas atividades com a publicação 
dos artigos científicos produzidos em revistas jurídicas 
qualificadas ou submetidos à eventos jurídicos.



14 Revista FADESP

O Histórico Monumento  
Marco da Paz

Histórico do Monumento e do Troféu Marco da Paz
A Associação Comercial de São Paulo e do Marco 
da Paz atravessam fronteiras pela união dos povos 
na construção da Cultura e da Paz no mundo. O 
Marco da Paz é um monumento idealizado por  
Gaetano Brancati Luigi, nascido na Itália durante a 
2ª Guerra Mundial. 

O símbolo do Marco da Paz, criado em forma de 
um arco com a pomba e o sino, marca presença nos 
cinco continentes.

Com a 2ª Guerra Mundial, o mundo foi abalado pela 
dor e a destruição. Naquele tempo, a presença da 
fome e do sofrimento era geral em toda a Europa. 
Nesse período triste da história da humanidade, es-
tima-se que o número de mortos (entre civis e mi-
litares) superou a casa dos 50 milhões, durante os 
seis anos de guerra. Em meio a esse terror, um me-
nino que sobreviveu, resume em poucas palavras a 
emoção vivida nessa ocasião.

Gaetano Brancati Luigi morava na cidade de Or-
somarso, província de Consenza, na Itália. Naquele 
tempo, quando os meninos tinham a fortuna de sair 
de casa com uma fatia de pão e ir à praça, logo vi-
nham os companheirinhos correndo pedir um peda-
ço, com a promessa de que, quando a mãe fizesse 
pão eles também compartilhariam.

O principal sentimento desse menino era o medo de 
crescer, pois quando crescesse teria também que ir 
para a guerra. No ano de 1945, esse menino, já com 
oito anos escutou os sinos que ecoaram por toda a 
Europa, anunciando o fim da 2ª Guerra Mundial.

Na mesma hora saiu correndo, e se juntou a milhares 
de vozes nas praças, gritando de alegria: PAZ, PAZ, 
PAZ! Naquele exato momento renascia no menino 
e na Humanidade a esperança de vida. Nesse dia 

histórico, nascia na mente do menino a ideia de 
criar algo que cativasse os povos e os levasse para o  
caminho da paz.
Naquele tempo era um sonho unânime emigrar para 
a América. Em 1949, Gaetano, então de 12 anos, 
emigrou para a Argentina e, anos mais tarde, para 
o Brasil.

O Monumento Marco da Paz, semente da vida!
No ano de 1999, Luigi, percebendo a ausência do 
toque do sino da igreja do Pateo do Collegio, local 
onde a cidade de São Paulo nasceu, começou a dar 
forma ao seu sonho de menino, e deu os primeiros 
passos para a viabilizar a construção de um monu-
mento que iria conquistar o mundo.

Com o apoio da Associação Comercial de São Pau
lo, foi colocado um novo sino na torre dessa igreja 
história, e, a partir desse momento, o sonho que o 
menino acalentou por mais de 55 anos começou a 
se transformar no que é hoje o Monumento Marco 
da Paz.

Agora com apoio da Associação Comercial de São 
Paulo, foi criado o IMPAZ- Instituto Marco da Paz, e 
o Vice Presidente da Associação Comercial de São 
Paulo, da Federação das Associações Comerciais 
do Estado de São Paulo  e Diretor da FADESP João 
Bico de Souza foi indicado para presidi-la.

O objetivo do IMPAZ é realizar projetos de cultura 
de paz por todo o mundo sempre junto com seu 
idealizador.  O Monumento do Marco da Paz já se 
encontra presente em várias cidades do nosso con-
tinente e a caminho de conquistar o mundo.

No Brasil, já é visto em cinco cidades do estado de 
São Paulo: na cidade de São Paulo (no centro, junto 
ao Pateo do Collegio, na Lapa, no Tatuapé, no Par-
que da Juventude, Jaçanã e Assembléia Legislati-

Educação e Cultura
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va), em Socorro, em Santo Amaro em Aparecida do 
Norte, (junto à Basílica de Nossa Senhora Apareci-
da) e em Bertioga.

No exterior, pode ser encontrado nos seguintes pa-
íses: México, nas cidades de Hidalgo, Laguna-Oa-
xaca e Cidade do México; Argentina, em Mendoza; 
Uruguai, em Punta Del Leste e China, em Xiaolin, 
província de Nanjing, Assisi na Itália e em Orsomar-
so na Calabria. O projeto da construção de outros 
Marcos da Paz já está em andamento no estado de 
São Paulo, nas cidades de Ribeirão Preto e São Car-
los, também na cidade do Rio de Janeiro (estado 
do Rio de Janeiro) e em Salvador (estado da Bahia).

Há projetos de construção do Marco da Paz na Ar-
gentina, em Buenos Aires, na Itália nas cidades de 
Roma e Firenze (Toscana). Há projetos também de 
Israel/Palestina, em Jerusalém; na Suécia, em Gene-
bra, na Espanha, em Barcelona; na Costa Rica, em 
São José; em Gana, na cidade de Accra; em Ereván, 
capital da Armênia, no Uruguai, em Montevidéu; em 
Portugal, na Guatemala e na Colômbia. Por intermé-
dio do México, há projetos também para os Estados 
Unidos e Canadá.  

PROJETOS CONSTRUÍDOS:
BRASIL: Pateo do Collegio, Lapa, Tatuapé,
Santana, Jaçanã, Assembléia Legislativa, Aparecida, 
Bertioga, Ubatuba, Pirajuí, Araçoiaba da Serra,  
Itapetininga, Piracicaba, Socorro, Caraguatatuba, 
Sorocaba, Natal, Acari, Chapecó,  Francisco Beltrão, 
Severiano de Almeida. MÉXICO: Hidalgo, Laguna-
-Oaxaca, Cidade do México. ARGENTINA: Mendo-
za, Lincoln, Pehuajo. BOLÍVIA: Tarija. URUGUAI: 
Punta del Este. ITÁLIA: Assisi, Orsomarso. CHINA: 
Xiaolin. CHILE: Santiago. EM PROJETO, PORTU-
GAL: Fátima. COLÔMBIA: Medellin. MÉXICO: Can-
cun. PERÚ: Cusco. RÚSSIA: San Petersburgo 

Letra: Gaetano Brancati Luigi 
Música:  Aclamado cantor e compositor  
Malcolm Forest.  

CANÇÃO UNIDOS PELA PAZ

Vamos cantar à Mãe Natureza, como 
fazem os pássaros e sonhar com um 
novo tempo de crescer e amar! Vamos 
Cultivar a Espiritualidade em nosso 
coração e fazer realidade a justiça e a 
liberdade! Vamos fazer em nosso cora-
ção, o ninho do menino Jesus e nascerá 
em nossas visas o canto da união! Va-
mos unir povos e culturas, vamos fazer 
do Universo um Marco de Luz! Vamos 
gritar aos quatro ventos que no cami-
nho da vida, nós queremos a Cultura 
da Paz, iluminando o nosso Destino! 
Unidos pela Paz. Vamos valorizar a fa-
mília, Vamos amar à vida, Vamos nos 
amar. Para que realmente reine a paz 
Mundial!!!!!

“Família. Obra máxima que Deus con-
cedeu a Humanidade.
Elo de Amor, que enobrece a Vida!”

“Um dia a semente da paz florescerá”

“Coloquemos uma gotinha de amor em 
nossa mente, para florescer a paz em 
nosso coração!”

“A paz é tão leve, que muitos esque-
cem de carrega-la dentro de si.”

“Para valorizar a vida temos que fazer 
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As causas que explicam a independência do Brasil, 
ocorrida em 1822, estão diretamente relacionadas 
com o Período Joanino e com a transferência da 
corte portuguesa para o Brasil, que aconteceu na 
virada de 1807 para 1808. Lembrando que a transfe-
rência da corte portuguesa para o Brasil aconteceu 
em decorrência da invasão de Portugal pelas tropas 
napoleônicas em represália ao fato de os portugue-
ses não terem aderido ao Bloqueio Continental.

O Império do Brasil (denominado pela historiogra-
fia também como Brasil Império, Brasil Imperial ou 
Brasil Monárquico) foi um Estado que existiu no 
século XIX e que compreendia, aproximadamente, 
até 1825, o território que forma o Brasil e o Uruguai 
atuais. Seu governo era uma monarquia constitucio-
nal parlamentar representativa, com a ascensão ao 
trono de dois imperadores, D. Pedro I e seu filho, 
D. Pedro II. De uma colônia do Reino de Portugal, 
o Brasil tornou-se a sede do Império Português em 
1808, quando o então Príncipe Regente de Portugal, 
D. João VI, reagiu à invasão napoleônica de Portugal 
estabelecendo a si mesmo e seu governo no Rio de 
Janeiro. D. João VI, em decorrência da Revolução 
do Porto, retornou a Portugal em 1821, deixando seu 
filho e herdeiro, Pedro, para governar o Reino do 
Brasil como regente. Em sete de setembro de 1822, 
Pedro proclamou a independência do Brasil e, após 
liderar uma guerra bem-sucedida contra o reino de 
seu pai, foi aclamado em 12 de outubro do mes-
mo ano como Dom Pedro I, primeiro imperador do 
Brasil. O novo país era vasto, etnicamente diverso, 
porém pouco povoado. Cinco curiosidades sobre a 
Independência do Brasil
Com estas cinco curiosidades sobre a Independên-

cia do Brasil, você pode tomar conhecimento de de-
talhes instigantes a respeito desse processo históri-
co, Independência do Brasil foi efetivada em sete de 
setembro de 1822.

O processo de Independência do Brasil foi bastante 
complexo. No período em que D. João VI esteve no 
Brasil (de 1808 a 1821), no qual a nação passou de 
Colônia à integrante do Reino Unido de Portugal e 
Algarves, surgiram às primeiras manifestações pelo 
desejo de independência total, algumas delas de 
caráter separatista regional e republicano, como a 
Revolução Pernambucana de 1817.
Ao mesmo tempo, após a queda de Napoleão em 
1815, o clima político da Europa começou a sofrer 
grandes transformações. Em 1820, teve origem na 
cidade de Porto, em Portugal, uma revolução que 
exigia o retorno imediato de D. João VI e a convoca-
ção das Cortes para se decidir o destino do Império. 
Muitos políticos tradicionalistas portugueses de-
fendiam a recolonização do Brasil e o fim do Reino 
Unido. Políticos brasileiros, por sua vez, passaram a 
defender a soberania da nação e a independência. 
A ruptura com Portugal, entretanto, dependia da 
adesão do então príncipe regente, D. Pedro I, que 
estava no Brasil, à “causa brasileira”. Confira cinco 
pontos importantes e curiosos sobre a Independên-
cia do Brasil:

Tópicos deste artigo
1 - 1. A maçonaria no processo de Independência
2 - 2. O “Fico” e a Rebelião de Avilez
3 - 3. Manifestos de agosto de 1822
4 - 4. Decreto de Independência do Brasil foi assina-
do por D. Leopoldina

Contexto histórico e causas  
da independência do Brasil

Bicentenário da Independência 
 do Brasil
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5 - 5. Distúrbios intestinais de D. Pedro I no dia 7 de 
setembro

1. A maçonaria no processo de Independência
A Independência do Brasil não teria sido possível 
sem a interferência da maçonaria. Desde o século 
XVIII havia maçons no Brasil, e muitos deles envol-
veram-se em movimentos políticos contra a Coroa 
Portuguesa. Foi o caso da Inconfidência Mineira, por 
exemplo.

Em 17 de junho de 1822, quando a reação brasileira 
às pretensões das cortes portuguesas já estava em 
seu auge, houve a criação da organização maçônica 
Grande Oriente Brasílico, que se apartava do Gran-
de Oriente Lusitano, que já tinha lojas maçônicas 
no Brasil. D. Pedro I, em dois de agosto de 1822, foi 
iniciado em uma das lojas tipicamente brasileiras, 
chamada “Comércio e Artes”, adotando o codino-
me de Guatimozin. Os articuladores da Independên-
cia eram maçons e faziam parte do Grande Oriente 
Brasílico. Entre os principais, estavam José Bonifá-
cio de Andrada e Silva, Joaquim Gonçalves Ledo e 
José Clemente Pereira. Os três foram responsáveis 
por convencer D. Pedro a aderir de vez à causa da 
Independência, ainda que Bonifácio fosse rival dos 
dois últimos.

2. O “Fico” e a Rebelião de Avilez
Desde o fim do ano de 1821, Pedro I passou a re-
ceber sequenciais ultimatos das cortes portugue-
sas para voltar a Portugal. O então príncipe regen-
te esteve prestes a regressar, mas foi convencido a 
permanecer no país por meio de uma mobilização 
organizada pelo mesmo grupo de maçons que men-
cionamos acima. A oficialização da opção de Pedro 
I ocorreu no dia 9 de janeiro, que ficou conhecido 
como “dia do Fico”. O oficial português encarrega-
do de ultimar Pedro I era Jorge Avilez Tavares, que 
era governador das Armas da Corte e Província do 
Rio de Janeiro. Após a decisão do príncipe, Avilez 
amotinou-se com cerca de 2.000 soldados a fim de 
tentar derrubar o príncipe. Pedro I, então, ordenou 
que cerca de 10.000 soldados da Guarda Real cer-
cassem o motim. Derrotado, Avilez teve que acatar 
a ordem dada por D. Pedro de voltar para Portugal.

3. Manifestos de agosto de 1822
Os chamados Manifestos de agosto de 1822 tiveram 
também grande importância no processo de Inde-
pendência e foram redigidos por duas das principais 
lideranças desse processo, sendo elas dois maçons 
já mencionados aqui: Gonçalves Ledo e José Bo-
nifácio. Cada um desses manifestos defendia uma 
orientação política a ser seguida pelo Brasil após a 
independência. O primeiro manifesto datado de 1º 
de agosto, era de Ledo e possuía um teor radical-
mente antilusitano, deixando explícito o anseio pela 
ruptura total com a Coroa Portuguesa. O segundo 
manifesto, de seis de agosto, era de José Bonifácio 
e trazia uma defesa menos inflamada da indepen-

dência, levantando a característica de destaque que 
o Brasil independente e com regime monárquico te-
ria diante das “Nações Amigas” no continente ame-
ricano, repleto de repúblicas.

4. Decreto de Independência do Brasil foi assinado 
por D. Leopoldina
Em 13 de agosto de 1822, Pedro I nomeou sua espo-
sa, Leopoldina da Áustria, Chefe de Estado e Prince-
sa Regente interina do Brasil. Fez isso porque pre-
cisava partir em viagem à província de São Paulo a 
fim de resolver por lá alguns conflitos políticos que 
poderiam inviabilizar o processo de Independência. 
Pedro I permaneceria em São Paulo até cinco de se-
tembro. Entretanto, o clima nas Cortes, em Lisboa, 
já estava bastante tenso, sobretudo após Pedro I ter 
se recusado a voltar para o país natal. Após rece-
berem mais um ultimato, Leopoldina, na condição 
de chefe político interino, convocou o Conselho de 
Estado no Rio de Janeiro e assinou, em dois de se-
tembro, um decreto declarando o Brasil oficialmen-
te separado de Portugal.

5. Distúrbios intestinais de D. Pedro I no dia 7 de 
setembro
Pedro I, como dissemos acima, estava em visita à 
Província de São Paulo na ocasião da ruptura defini-
tiva entre Brasil e Portugal. Em 5 de setembro, ainda 
sem lhe ter chegado à notícia, ele partia de volta ao 
Rio de Janeiro. Entretanto, no dia 7 (dia do “grito 
do Ipiranga”), cavalgando com sua comitiva, o prín-
cipe regente passou a sofrer recorrentes crises de 
disenteria, que são narradas pelo historiador Otávio 
Tarquínio de Sousa:

A mudança de alimentação, um gole de água me-
nos pura, fosse o que fosse, a verdade é que suas 
funções intestinais acusavam distúrbios impertinen-
tes, que o obrigavam a alterar o ritmo da marcha, 
a separar-se da comitiva, em paradas incoercíveis. 
Um dos companheiros de viagem, o coronel Manuel 
Marcondes de Oliveira Melo, em depoimento pres-
tado recorreu a curioso eufemismo para disfarçar 
o caráter rudemente prosaico do incômodo de D. 
Pedro. Aludindo à disenteria que afetará o príncipe, 
informa que isso forçava a apear-se da montaria a 
todo o momento “para prover-se”.

Foi nesse mesmo dia, em meio a essas crises, que D. 
Pedro recebeu a notícia da ruptura e proclamou o 
famoso “Independência ou Morte!”.

NOTAS.  SOUSA, Otávio Tarquínio de. “A vida de 
Dom Pedro I (vol. 2)”. In: História dos fundadores do 
Império do Brasil. Tomo II. Brasília: Senado Federal, 
Conselho Editorial, 2015. pp. 394-95.

Por Professor Roque Cortes Pereira.

Bicentenário da Independência 
 do Brasil
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Escritor Cesar Romão recebe 
 o Título de Imortal da ACLASP
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Cesar Romão renomado palestrante e escritor é ho-
menageado pela ACADEMIA DE CIÊNCIAS LETRAS 
E ARTES DE SÃO PAULO através de Consagração 
Literária como Membro Vitalício e o Título de ACA-
DÊMICO IMORTAL empossado na Cadeira XXXVI 
patroneada pelo escritor e poeta Mário de Andrade, 
em cerimônia realizada na Assembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo.

Sua carreira como Palestrante, atualmente com re-
conhecimento internacional, iniciou em 1991, jus-
tamente em função de seu primeiro Best Seller, A 
Semente de Deus, com temas voltados a Comporta-
mento; Liderança; Motivação e Conceitos de Vida e 
têm encantado plateias de maneira especial.

Sua maneira de escrever é simples, mas possui uma 
essência única nos assuntos que aborda levando os 
leitores a profundas e transformadoras reflexões.

Recentemente lançou um novo livro: Ensinamentos 
Bíblicos para o Sucesso, uma obra com uma visão 
contemporânea da Bíblia e que auxilia o leitor a 
compreender de forma moderna as lições milenares 
nela contidas.

Detentor de uma ampla formação acadêmica, de-
fende ideias exponenciais, às vezes até a frente de 
nosso tempo, as quais são bem vindas ao mundo 
corporativo.

Jornalista, Presidente do Conselho de Presidentes 
da Associação Paulista de Imprensa, tem seus ar-
tigos reproduzidos em diversos veículos de comu-
nicação do Brasil. Constantemente requisitado em 
programas de emissoras de TV, leva sua visão so-
bre os temas que são de sua atividade. Radialista 
há mais de vinte anos com o programa A Razão da 
Vida, pela Rádio Vibe Mundial 95.7FM. Atualmente 
lançou um novo projeto intitulado Minuto Cesar Ro-
mão, veiculado pela TVCOMBrasil, com mensagens 
otimizadas de um minuto, um material que também 
conquistou as mídias sociais pelo seu dinamismo e 
poder de influência.

Para o homenageado, “esta é uma honraria muito 
especial, pois toda vez que a literatura recebe um 
reconhecimento ela ganha mais força para atraves-
sar o tempo e ajudar a formar pessoas e cidadãos 
melhores, além de ser um Landmark para nosso país 
no campo cultural. A Literatura é a mão que embala 
o berço e escreve o destino de uma nação, é uma 
herança vitalícia, uma guardiã da história da huma-
nidade em suas diversas fases de existência”.

Todos os livros do autor, assim como o lançamento, 
podem ser encontrados em sites de livrarias como 
a Amazon entre outras. Ler Cesar Romão é viajar no 
que há de melhor pelos caminhos da esperança, do 
amor, da fé e da existência com uma simplicidade 
ímpar.

Um reconhecimento como este mostra que ainda 
existem entidades livres e éticas como a ACLASP 
preocupadas em manter os desígnios das Ciências, 
Letras e Artes.

Sobre o Patrono
Mário Raul de Morais Andrade nasceu na cidade de 
São Paulo, no dia 09 de outubro de 1893.

Em 1917, estudou piano no “Conservatório Dramá-
tico e Musical de São Paulo”, ano da morte de seu 
pai, o Dr. Carlos Augusto de Andrade. Nesse mesmo 
ano, com apenas 24 anos, publica seu primeiro livro 
intitulado “Há uma Gota de Sangue em cada Poe-
ma”.

Mais tarde, em 1922, publica a obra de poesias “Pau-
licéia Desvairada” e torna-se Catedrático de História 
da Música, no “Conservatório Dramático e Musical 
de São Paulo”.

Nesse mesmo ano, auxiliou na organização da 
Semana de Arte Moderna  trabalhando ao lado de 
diversos artistas. 
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Escritor Cesar Romão recebe 
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Com Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, Anita 
Malfatti e Menotti del Picchia, formaram o grupo 
modernista que ficou conhecido como o “Grupo 
dos Cinco”.

Dedicado à seu grande prazer, a literatura, em 1927, 
publica a obra “Clã do Jabuti”, pautada nas tradi-
ções populares. Nesse mesmo ano, publica o roman-
ce intitulado “Amar, Verbo Intransitivo”, onde critica 
a hipocrisia sexual da burguesia paulistana. Mário de 
andrade foi um estudioso do folclore, da etnografia 
e da cultura brasileira. Portanto, em 1928, publica o 
romance (rapsódia) “Macunaíma”, uma das grandes 
obras-primas da literatura brasileira.

Durante 4 anos, (1934 a 1938) trabalhou na função 
de diretor do “Departamento de Cultura do Municí-
pio de São Paulo”. Em 1938, muda-se para o Rio de 
Janeiro. Foi nomeado catedrático de Filosofia e His-
tória da Arte e ainda, Diretor do Instituto de Artes 
da Universidade do Distrito Federal.

Retorna à sua cidade natal, em 1940, onde começa 
a trabalhar no Serviço de Patrimônio Histórico e Ar-
tístico Nacional (SPHAN).

No dia 25 de fevereiro de 1945, aos 51 anos de ida-
de, Mário de Andrade falece em São Paulo, vítima 
de um ataque cardíaco. Mário de Andrade deixou 
uma vasta obra desde romances, poemas, críticas, 
contos, crônicas, ensaios.

A Biblioteca Mário de Andrade (BMA) foi fundada 
em 1925 e na época foi chamada de “Biblioteca Mu-
nicipal de São Paulo”. A casa onde viveu o escritor 
entre os anos de 1921 e 1945 em São Paulo na Barra 
Funda foi tombada em 1975.

Pertencente à Secretaria de Estado da Cultura, o lo-
cal é utilizado para a realização de atividades cultu-
rais. Além disso, ele abriga um museu em homena-
gem ao poeta.

Sobre a Academia
A ACLASP, Academia de Ciências, Letras e Artes de 
São Paulo, foi fundada em 2015, com o objetivo de 
divulgar e promover a cultura em nosso país.

A sua criação foi uma ideia que surgiu entre vários 
intelectuais e artistas e entre seus fundadores estão 
pessoas de mérito intelectual indiscutível e de pro-
jeção em seu meio de atuação.

A primeira diretoria é composta por algumas pes-
soas notáveis e podemos citar entre elas, Roberto 
Ferrari – Presidente, Jamil Hassan- Vice Presidente, 
Zaine Assaf – Diretora de Relações Públicas e Edval-
do Rosa – Primeiro Secretário.
O objetivo principal é resgatar a função da Acade-
mia na sociedade, que hoje se encontra maculada 

pela exploração financeira e para tanto nos dedica-
remos ao apoio e promoção de saraus, antologias, 
vernissages ou qualquer outro tipo de evento cul-
tural.

Através de ações divulga a cultura para todas as 
classes da sociedade, ajudando a revelar talentos e 
apoiando movimentos culturais.

A ACLASP já homenageou inúmeras pessoas de 
destaque na sociedade brasileira desde a sua fun-
dação.

Hoje além de pessoas de destaque procuramos 
homenagear instituições como a Guarda Civil Me-
tropolitana que é responsável pela segurança da 
população, além de prestar inúmeros serviços a 
sociedade. A Academia abraça todos os movimen-
tos contra qualquer tipo de discriminação e está ao 
lado de todos aqueles que lutam para tornar nosso 
país um lugar de destaque no mundo.

A ACLASP apoia integralmente a luta contra a vio-
lência contra a mulher e espera que o empodera-
mento feminino se torne cada vez mais uma reali-
dade.

Participa de eventos beneficentes com o Hospital 
da Clínicas, Associação Nipo-Brasileira, promove-
mos arrecadação de mantimentos e roupas para 
pessoas que estão em vulnerabilidade.

Tem o compromisso de preservar a memória do país 
e homenagear em vida a todos aqueles que contri-
buem para o desenvolvimento do país através de 
suas ações.

Sobre o Presidente da Aclasp
Roberto Augusto de Piratininga Ferrari - Pós-gradu-
ado em Analise de Sistemas Universidade Macken-
zie - Pós- graduado em Administração de Empresas 
FGV - Curso de Fundações na Escola Politécnica da 
USP - Graduado em Engenharia Civil. Universidade 
Mackenzie. Participou de 120 Antologias Poéticas 
– Doutor Honoris Causa em Letras pela FAMET de 
Belo Horizonte, 2013- Medalha de Ouro no Concur-
so Literário Internacional na Sala São Paulo, 2014 – 
Prêmio Intercultural Latino Americano de Cultura, 
Rosário, 2013 – entre outros. Autor de 21 livros.

Esta é uma honraria muito especial, 
pois toda vez que a literatura recebe 
um  reconhecimento ela ganha mais 

força para atravessar o tempo e  
ajudar a formar  

“
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A Liderança Estratégica 
 De Churchill

A intenção deste breve artigo é revelar as lições e 
princípios que estão inerentes em todos os líderes, 
em especial na pessoa de Winston Churchill. Muito 
mais do que a importância dos fatores cronológicos 
e históricos da II Guerra Mundial, está à relevância 
crucial de um homem que exercendo o papel do lí-
der de uma nação conseguiu dissuadir e vencer um 
inimigo mais poderoso e perigoso que até o mo-
mento nem todos em seu próprio país considera-
vam como uma verdadeira ameaça, a saber, a Ale-
manha de Hitler.

Sob a perspectiva ensinada no curso dos principais 
pontos de um líder estraté- gico, como sendo a vi-
são, alinhamento e mudança, tentaremos analisar as 
carac- terísticas de Winston Churchill (WC) como 
líder de uma nação, a semelhança de um verdadeiro 
triunvirato dos respectivos princípios de liderança, 
Churchill conseguiu unir em sua personalidade as 
habilidades militares romanas de Pompeu (apesar 
de Galípoli), as habilidades com finanças de Crasso 
(WC foi ministro das finanças) e as habilidades po-
líticas dentro do parlamento britânico, assim como 
Júlio César perante o senado Romano.

O peso de um líder também pode ser medido pelo 
exercício da imaginação de retirá-lo dos fatos ocor-
ridos. Indaga-se: O que seria do mundo Ocidental e 
da Europa sem o líder Churchill? Churchill era o líder 
certo na hora certa, tendo im- portância fundamen-
tal na liderança mundial, causa espanto imaginar a 
civilização ocidental mergulhada em trevas sob o 
comando do nazi-facismo e de seu Fuhrer, Adolf Hi-
tler. Provavelmente, Hitler haveria de ter adiantado 
o ataque à Rússia na operação Barbarossa antes de 
1941, sem a Inglaterra oferecer nenhuma preocu- pa-
ção e verdadeira dedicação, a Alemanha Nazista ha-
veria de ter conquistado a Rússia e derrotado Stálin, 
colocando todo foco com a logística e mobilização 
em direção a Europa, criando um governo nazi-fa-
cista com uma única moeda cunha da com o rosto 
de seu Fuhrer, colocando trilhos de trem da Europa 
até a Rússia conquistando o coração do mundo.

Sem a liderança de Churchill, um visionário, sabe-
dor de seu destino e um patrio- ta, Heinz Guderian, 
general de Hitler, teria avançado com seus panzers 
sobre a Inglaterra, investindo com sucesso contra o 
povo britânico, parado por ordem de Hitler a 32 km 
da fronteira da Inglaterra, com receio de um contra-
-ataque eficaz por parte dos britânicos, já que os 
próprios alemães acharam rápido e fácil demais as 
conquistas, levando Hitler a dar a ordem de para-
da para evitar possíveis baixas com o contra-ata-
que britânico. Ora, neste momento a única coisa 

que impedia os nazistas a avançarem era um único 
homem, Winston Churchill, que havia alertado toda 
nação com tenaz ousadia dos perigos da Alemanha 
Nazista, levando receio ao Fuhrer de um contra-a-
taque.

Um único homem, havia resistido previamente 
contra a poderosa Alemanha Na- zista, ao mesmo 
tempo que o Ministro das Relações Exteriores Lord 
Halifax sob o Governo de Chamberlain se disponha 
perigosamente a negociar a paz, tendo como pos-
sível consequência o enfraquecimento da esquadra 
britânica anulando qualquer capacidade de resis-
tência ou revide, soma-se ao fato, o isolacionismo 
dos EUA tirando-o do cenário, não teria ocorrido o 
“Dia D” em Normandia.

A força de um líder, foi capaz de levar uma pequena 
fagulha de dúvida sobre o avanço das tropas da Ale-
manha Nazista, a fibra de um homem que mobilizou 
uma nação, prometendo sangue suor e lágrimas, 
prometendo lutar nas cidades e nas praias custe o 
que custar, oferecendo sua vida e liderança como 
sacrifício, prometendo nunca se render, foi capaz 
de promover o único ponto de inflexão a favor dos 
futuros Aliados, este ponto nasceu no coração e na 
mente da liderança de Winston Churchill.

Winston Churchill ganhou o prêmio Nobel de lite-
ratura em 1953, pelo seu livro, Memórias da Segun-
da Guerra Mundial, Ele era profundo conhecedor 
da língua pátria, apesar de não ter sido bom aluno 
quando era novo na escola de Harrow, afirmou que 
enquanto outros alunos progrediam nos estudos do 
grego e latim, ele por ter de repetir a classe, era tão 
“burro” que a única coisa que poderia apren- der era 
a língua inglesa. Introjetando as lições de seu pro-
fessor de língua inglesa Mr.Somerwell que separava 
as frases em cores e classificava cada uma confor-
me a regra inglesa.

Como afirmou atualmente o primeiro ministro britâ-
nico Boris Johnson: “Hitler mostrou o mal que podia 
ser feito usando a arte da retórica. Churchill mostrou
como a retórica podia ajudar a salvar a humanidade. 
Já se disse que a diferença entre os discursos de Hi-
tler e os de Churchill era que Hitler fazia as pessoas 
pen- sarem que ele era de capaz de qualquer coi-
sa; já Churchill fazia as pessoas pensa- rem que elas 
eram capazes de fazer qualquer coisa.” (JOHNSON, 
2015, Pág 117).

Os discursos de Churchill podem ser equiparados a 
verdadeiras armas de com- bate, trazendo efeitos 
como bombas, aglutinando forças e levantando o 
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moral da tropa, construindo e solidificando a ima-
gem de um verdadeiro estadista. Quando assumiu 
o cargo de primeiro ministro proferiu em 13 de maio 
de 1940 o famoso discurso que mudou a história: 
“Sangue, Suor, Trabalho e Lágrimas” sintetizando o 
que será futuramente exigido de todos, aglutinan-
do todos no esforço de guerra, traçando o cená-
rio desejável e único possível, “É a Vitória, a vitória 
a todo custo, a vitória a despeito de todo terror..” 
conquistando a confiança do parlamento para po-
der governar, demonstrando abnegação e teimosa 
determinação.

Após a invasão da França, Holanda, Bélgica e No-
ruega a Inglaterra lutava sozinha na guerra, após o 
fatídico episódio de retirada de 300 mil homens en-
curralados no porto de Dunquerque, completamen-
te fragilizada, na Câmara dos comuns da Inglaterra, 
em 18 de julho de 1940, Churchill afirma: “ este é o 
melhor momento”! “E saber que se o Império Britâ-
nico e a Comunidade britânica durarem mil anos, os 
homens ainda dirão: este foi seu melhor momento”. 
Definindo a importân- cia do crucial do momento. 
Verdadeiro ponto de inflexão na guerra, o ápice da 
civilização ocidental, unindo na luta pela sobrevi-
vência dos ideais ocidentais da liberdade e demo-
cracia, por mais estranho que possa ser o momento.
A Real Força Aérea Britânica, teve seu primeiro teste 
contra a poderosa Luf- twaffe, obtendo estrondosa 
e inesperada vitória a RAF realiza grandes baixas no 
inimigo e obtém a improvável primeira vitória, Chur-
chill em 14 de julho de 1940 afirma em seu discurso: 
“Nunca , no campo do conflito humano, tanto foi 
devido por tantos a tão poucos”. Conferindo a estes 
homens de forma humilde todo o mérito da vitória, 
motivando seus liderados e depositando crédito e 
confiança para as futuras batalhas.
Em 29 de outubro de 1941, na sua antiga escola 
Harrow , Churchill profere seu discurso, de “Jamais 
ceder”! Como afirma o autor Ricardo Sondermann: 
“ Ao reafirmar a determinação na vitória e que “ a 
lição é jamais ceder, jamais ceder, jamais, jamais, ja-
mais, jamais...”a ênfase no termo “jamais” (never em 
inglês) em termos retóricos, proporciona um ele-
mento de força, a partir de sua convicção pessoal, 
que está sendo transferida para o povo. Ele afirma 
que que a vitória seria possível. Dias gloriosos es-
tão por vir, é nisto que devem acreditar os ingleses.” 
(SONDERMANN, 2018, Pág. 380).

Vinte dias após o ataque de Pearl Harbor, Churchill 
sabia que este era o momento para trazer definiti-
vamente os EUA para ingressar na Guerra, traçado o 
plano do DIA D, Churchill demonstra entendimento 
entre os diferentes exércitos e governos, junto com 
outro excepcional líder, o general Eisenhower dos 
EUA, determinam que a memória dos fatos do Holo-
causto jamais deveria ser esque- cida, preservando 
os campos de concentração. Após a vitória de for-
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ma humilde Churchill afirma “a vitória é de vocês” 
de fato era, a vitória era de toda civilização ociden-
tal, numa guerra de princípios ideológicos também, 
prevalecendo e preser- vando a liberdade, a demo-
cracia e a livre determinação dos povos, em suma, 
os valores ocidentais.

“Churchill trabalha a emoção do ponto de vista do 
ethos do orador, sua credibi- lidade se alimenta de 
suas virtudes, demonstradas a partir da sinceridade, 
trans- parência e honestidade pessoal, além de sua 
competência e habilidade de guerra, poder e ex-
periência. Ele se identifica com sua platéia, o povo, 
os políticos com sua inteligência, admiração que 
irradia e sua humanidade através, de sentimentos, 
confissões grandeza espiritual, fraquezas e compai-
xão.”(SONDERMANN, 2018, Pág. 386).

“Além disso, Churchill sabe exercer a chefia neste 
momento de crise, ao assumir o papel de guia e co-
mandante, apresentando-se como líder capaz, na 
hora em que este papel se faz mais imprescindível. 
Por fim, ele é um homem que se coloca ao lado do 
povo, ouvindo suas palavras e fazendo-se presente 
em inúmeras situa- ções, como quando visita as tro-
pas no front, ou as cidades bombardeadas com sua 
esposa, colocando em prática que a liderança se faz 
com presença! .”(SON- DERMANN, 2018, Pág. 386).

Churchill tinha uma clara visão de propósito de vida 
pessoal, demonstrado pelo relato em carta enviada 
ao filho de Churchill, o SrºRandolf principal biógrafo 
de seu pai, recebeu o relato por carta de um amigo 
da escola de Harrow Murland Grasse Evans, conver-
sando sobre o destino de cada um, descreveu de-
talhada- mente o relato de Churchill até então com 
16 anos de idade, quando lhe relatou que : “imensas 
mudanças vão ocorrer neste mundo tranquilo, gran-
des revoltas, terríveis lutas, guerras que nem se quer 
podemos imaginar, e digo-lhe que Lon- dres esta-
rá em perigo, Londres será atacada e serei muito 
importante em sua de- fesa.” Indagado pelo amigo 
como ele poderia falar aquilo, retrucou: “ Vejo mais 
além de você, vejo no futuro, de alguma maneira 
este país será submetido a uma tremenda invasão, 
por quais meios não sei, mas digo-lhes que estarei 
no comando das defesas de Londres e salvarei Lon-
dres e a Inglaterra do desastre” (SANDYS, 2018, Pág. 
36).

Winston Spencer Churchill, apesar de uma relação 
difícil com seus pais, encon- trou em sua babá e na 
sua esposa Clementine todo o afeto que lhe foi ne-
gado quando na infância por seus pais, talvez por 
este fato, tenha tido a necessidade de autoafirmar 
perante a nação inglesa que de modo análogo, pre-
cisava ouvir palavras de encorajamento e incentivo 
em um momento tão difícil da nação, de semelhan-
te modo, como Ele próprio precisava ouvir em sua 



23Revista FADESP

infância, ele sabia o que era isto, e ninguém melhor 
do que ele para promover o alinhamento da nação 
através da demonstração clara em seus homéricos 
discursos, elevando a nação a sua visão determina-
da de vitória a todo custo, never,never,never,never 
surrender! Afirmava Churchill! Introjetando em cada 
britânico sua visão de vitória.

Por fim, Churchill conseguiu lidar com as circunstân-
cia da mudança repentina quando ninguém estava 
percebendo a necessidade, conseguiu mudar a men-
talida- de das tropas antes atemorizadas para ven-
cedoras, apesar das circunstância impôs sua manei-
ra de mudar o cenário da nação para a sua visão de 
mudança, a mudança que Churchill desejara era que 
saísse vencedor o modelo de mundo ocidental, um 
estilo de vida judaico-cristão herdado ao longo dos 
séculos e testado pelas provas do tempo, um velho 
mundo pré-homérico e até mesmo pré-cristão, con-
solidado no Ocidente. “Churchill era radical precisa-

mente porque era conservador. Sabia que a única 
maneira de manter as coisas como estão é tomar 
providências para elas mudem, como Edmund 
Burke afirma, um Estado desprovido dos meios 
de alguma alteração ou mudança é desprovido 
dos meios para sua conservação. Churchill com-
preendeu isto” (JOHNSON, 2015, Pág 117).

Podemos resumir a moral de liderança estraté-
gica pelas próprias palavras de Churchill des-
critas em suas Memórias da Segunda Guerra 
Mundial, ganhadora do prêmio Nobel: Na guer-
ra; Determinação, Na derrota; Insurgência, Na 
vitória; Magnanimidade, Na paz; Boa vontade. 
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Nomeação de Posse da  
Comissão de Mediação e  
Arbitragem Fadesp Brasil

Aconteceu na  sede Fadesp Brasil o evento de posse 
de toda comissão da Câmara de Mediação e Arbitra-
gem Fadesp Brasil, na ocasião o Presidente e Vice-
-presidente da Fadesp Brasil Dr. Raimundo Hermes  
Barbosa e Prof. Roque Cortes Pereira, deram o ato 
de posse aos coordenadores das comissões e a 
equipe de mediadores.

Estiveram presentes algumas autoridades: Vereadora 
da Cidade de São Paulo Sra. Janaina Lima e o  
Comandante Geral da Guarda Civil Metropolitana de 
São Paulo Comandante Geral Sr. Agapito Marques.
Os Coordenadores Nomeados as Comissões são: 
Paula Thereza Potenza Forte Muniz, Mariza Alves 
Affonso, Nauraina da Rocha Martins, Douglas  
Candido, Cristiane Sabino Spina, Ana Virgínia  
Natrielli Cruz de Sillos,  Claudio Cardeal Milheiro, 
Jussara Sartini.

Os Mediadores Nomeados são: 
Eliete Perret, Elissandra da Silva Nascimento, Isamar 
Luiza Figueira, Jemima Analla, Kurwenlucia Vanaira 
Matos de Farias, Lia Marcia Schuindt Giglio Silva,  
Maria Aparecida da Silva Souza, Maria Cecilia Queiroz 
Domingues de Menezes, Maria Silvia Mathias Coltro, 
Maria Cristina Fernandes Pousada, Ana Aparecida 
da Silva, Yoshie Lucilena Kuninaria, Alfredo Américo 
Hamar Jumior, Silvana Lorenzetti, Roseli Fazio Leiva, 
Ria de Cassia Alcântara Franca, Geise, Dias, Ribeiro, 
Regina de Almeida, Viviane Marçal Ribeiro.
A Câmara de Mediação e Arbitragem conta com 10 
comissões altamente especializada nas áreas:  
Arbitragem Empresarial, Arbitragem Trabalhista, 
Arbitragem Internacional, Mediação Consumidor, 

Mediação Condominial e Imobiliária, Mediação Fa-
miliar, Mediação Bancaria, Mediação Segurança 
Pública e Privada, Mediação Escolar, Justiça Res-
taurativa, Núcleo de Estudos sobre Mediação e  
Arbitragem onde temos cursos, treinamentos, grupo 
de estudos científicos sobre métodos alternativos 
de conflitos.

A Comissão de Mediação e Arbitragem da Secretaria 
Nacional de Mediação e Arbitragem, tem como  
objetivo desenvolver uma nova mudança de men-
talidade por meio da conscientização dos profis-
sionais da área jurídica quanto à importância da 
mediação na defesa de seus clientes, assim como 
fornece às profissionais maneiras de como prover 
interpretações, equiparações e boas práticas refe-
rentes à cobrança de honorários advindos do exer-
cício da conciliação e mediação.
Com o intuito de propiciar esta mudança de atitude, 
respondemos algumas dúvidas:

O que é Arbitragem?  
A arbitragem é um procedimento que visa solucionar 
conflitos das mais variadas áreas (desde que en-
volva patrimônio e que o objeto em conflito seja 
negociável direitos patrimoniais disponíveis) e que 
hoje, após a promulgação da Lei de Arbitragem 
(Lei nº 9.307/96) possui a mesma validade de um 
processo judicial. Ou seja, a sentença proferida por 
um árbitro (juiz privado) tem a mesma validade da  
sentença proferida pelo juiz estatal (ambas  
possuem a natureza de título executivo judicial).

Quais as vantagens?

Mediação e Arbitagrem
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Rapidez: a arbitragem solucionará a questão no  
prazo fixado pelas partes e nossa experiência  
mostra que o prazo médio tem sido de 18 meses.

Sigilo: diferentemente do processo judicial, que é  
público, o procedimento arbitral é confidencial, sendo 
vedada a divulgação de informações salvo em  
atendimento à determinação legal.

Especialidade: o árbitro pode ser um especialista 
na matéria em discussão. A Câmara também possui 
um Quadro de Árbitros altamente qualificado, com 
profissionais de diversos perfis e de reconhecida  
capacitação técnica.

Que tipos de conflitos podem ser resolvidos por 
arbitragem?
A arbitragem pode ser utilizada para solucionar 
pendências que envolvam direitos patrimoniais dis-
poníveis, ou seja, tudo aquilo que pode ser transa-
cionado. A CÂMARA FADESP BRASIL, administra 
procedimentos arbitrais que envolvam conflitos nas 
áreas cível e comercial, e os serviços podem ser so-
licitados por toda a sociedade, pessoas físicas ou 
jurídicas, em âmbito nacional ou internacional, in-
clusive por entes da administração pública, direta e 
indireta.

Em que momento pode ser escolhida a arbitragem?
Antes do conflito surgir, ao inserir cláusula com-
promissória no contrato celebrado entre as par-
tes; isto é, dentre as cláusulas contratuais, as par-
tes estabelecem que qualquer pendência surgida 
em decorrência daquele contrato será dirimida por 
arbitragem, conforme o Regulamento da Câmara 
de Conciliação, Mediação e Arbitragem CÂMARA  
FADESP BRASIL.

Na inexistência de cláusula compromissória, as partes 
poderão optar pela arbitragem por meio da cele-
bração de um compromisso arbitral, que conterá a 
qualificação das partes, dos árbitros, a matéria que 
será objeto da arbitragem (conflito), e o endereço 
da CÂMARA FADESP BRASIL que será proferida a 
sentença arbitral, e também para administrar o pro-
cedimento arbitral.

Quem resolve o conflito? Quem pode ser árbitro?
Será composto por 3 árbitros, podendo as partes 
optar pela solução do litígio por árbitro único. Qual-
quer pessoa capaz e que tenha a confiança das 
partes. O árbitro não pode ter nenhuma vinculação 
com as partes e deve decidir a questão que lhe for 
submetida de acordo com sua consciência. Deve 
ser independente, imparcial, competente, diligente 
e discreto. Temos uma lista de árbitros cadastra-
dos na CÂMARA FADESP BRASIL, sendo assim, as 
partes podem escolher o arbitro capaz de atuar no 
conflito. 
MODALIDADE DE ARBITRAGEM REALIZADA NA 

CÂMARA FADESP BRASIL

ARBITRAGEM NACIONAL
A arbitragem nacional, nos termos da legislação 
brasileira, quando a sentença arbitral é proferida 
em território nacional. De acordo com a legislação 
arbitral a Lei 9307/96.

ARBITRAGEM INTERNACIONAL
A arbitragem internacional ocorre quando as partes 
envolvidas são de países distintos e elegem um ter-
ceiro país neutro para solução do conflito. Em suma, 
trata-se de um contrato comercial internacional. Na 
seara internacional utiliza-se muito as regras de ar-
bitragem da UNCITRAL, onde as regras podem ser 
utilizadas em arbitragens institucionais.

O que é mediação
Quais as vantagens?
Além da celeridade, flexibilidade e eficiência na 
gestão de controvérsias, a mediação proporciona 
às partes envolvidas no conflito a possibilidade de 
construção de acordos sustentáveis e de preserva-
ção das relações pessoais e comerciais. Por se tra-
tar de mecanismo não contencioso, desenvolvido 
em ambiente de ampla autonomia e confidenciali-
dade, as partes, com o apoio de profissionais espe-
cializados, têm a possibilidade de alcançar acordos 
bem estruturados e aptos a satisfazer seus reais 
interesses. Além disso, há a vantagem da previsi-
bilidade das soluções dos conflitos, uma vez que 
são construídas pelas próprias partes envolvidas, 
eliminando-se incertezas, angústias e aborrecimen-
tos existentes ao longo da pendência de processos 
contenciosos.

Quem pode solicitar os serviços?
Os serviços da CÂMARA FADESP BRASIL, podem 
ser solicitados por toda a sociedade, pessoas físicas 
ou jurídicas, em âmbito nacional ou internacional. 
A mediação-conciliação-negociação, também pode 
ser aplicada a conflitos em que a Administração Pú-
blica é parte.

Quem resolve o conflito?
Quem resolve a disputa são as próprias partes en-
volvidas, com auxílio do mediador, terceiro impar-
cial e independente, tem papel de facilitador nas 
negociações e conduz o procedimento de media-
ção- conciliação-negociação, para que os próprios 
envolvidos encontrem soluções adequadas para a 
controvérsia, sem necessidade de julgamento por 
um terceiro (juiz ou árbitro).

Quem pode ser mediador?
Qualquer pessoa capaz escolhida pelas partes. Por 
sua vez, a CÂMARA FADESP BRASIL, possui um 
Corpo de Mediadores e Árbitros altamente qualifi-
cado, profissionais de diversos perfis e de reconhe-
cida capacitação técnica.

Nomeação de Posse da  
Comissão de Mediação e  
Arbitragem Fadesp Brasil



26 Revista FADESP

Como utilizar os serviços?
Para a instauração de um procedimento de media-
ção-conciliação-negociação é necessário enviar 
uma simples notificação/e-mail para secretaria da 
CÂMARA FADESP BRASIL, com breve relato da 
controvérsia, a declaração da vontade em submetê-
-la à mediação-conciliação-negociação, e a indica-
ção das partes que integrarão a mediação ou a Ar-
bitragem a fim de que a Câmara possa notificá-las 
para a reunião de pré-mediação.

Nessa reunião, serão apresentadas a metodologia 
de trabalho, os custos envolvidos e as responsabi-
lidades dos mediados e do mediador, para que as 
partes e seus advogados avaliem se a mediação-
-conciliação-negociação, seja o método adequado 
para solução de seu conflito. Em caso positivo, o 
procedimento prosseguirá com a escolha do me-
diador e a celebração do Termo de Mediação. Mais 
detalhes sobre o procedimento podem ser consul-
tados no Regulamento de Mediação e junto à Secre-
taria da CÂMARA FADESP BRASIL.

Qual o custo de uma Mediação? 
A Mediação e a Arbitragem são privadas é uma 
prestação de serviços pela qual se deve acordar a 
remuneração dos profissionais envolvidos, e as ta-
xas administrativa da Câmara. 

Onde se pode solicitar o serviço de Mediação e Ar-
bitragem? 
Existem algumas maneiras de solicitar a Mediação 
e Arbitragem, em nossa Plataforma Digital, link está 
em nosso site www.fadesp.org.br/mediação, ou por 
e-mail: camaraarbitral@fadespbril.org.br e na pró-
pria secretaria na Fadesp Brasil. A parte interessada 
deverá protocolar junto à secretaria ada câmara um 
requerimento escrito de instauração do procedi-
mento de Mediação ou Arbitragem. No referido do-
cumento, deve apontar apenas e tão simplesmente 
o nome, telefone e endereço, inclusive eletrônico, 
das partes envolvidas e a natureza do conflito. As 
narrativas devem ser reservadas à reunião presen-
cial. O requerimento será encaminhado à Coordena-
ção da Câmara de Mediação, a qual designará data 
para a realização da pré-mediação. 

Essa fase preliminar tem duração de cerca de 1 
(uma) hora, com a opção das partes pela Mediação, 
são realizadas até 4 (quatro) reuniões de 2 (duas) 
horas cada. Depois disso, caso não tenha sido al-
cançado um acordo, ao menos parcial e/ou provisó-
rio, a equipe avaliará, juntamente com os mediando, 
a conveniência ou não de se dar continuidade ao 
procedimento. Para tanto, serão considerados os 
seguintes critérios objetivos: a natureza do confli-
to; o avanço das negociações; a disponibilidade das 
partes.

Mediação e Arbitagrem



27Revista FADESP



28 Revista FADESP

Funclob cria a Secretaria de  
Assistência e Desenvolvimento Social 

A instituição da Seguridade Social pela Constituição 
Federal de 1988 (CF/88) fundamentada no tripé da 
saúde, previdência social e assistência social repre-
sentou um marco para a proteção social no Brasil. 
Ampliou se a cobertura da proteção social, redistri-
buindo benefícios no intuito de reduzir a pobreza e 
as iniquidades sociais no país.

 No âmbito da assistência social, na década seguinte 
à promulgação da Carta Magna ocorreram avanços 
nos processos da reforma da política assistencial no 
Estado brasileiro, porém sem resultar em grandes 
mudanças no modelo de oferta de serviços.

Nesse processo, foram realizadas outras alterações 
legislativas para a consolidação da proteção social. 
Dentre elas a homologação da Lei Orgânica da As-
sistência Social (LOAS) que trouxe uma nova dis-
cussão político institucional para as ações socioa-
ssistenciais. No entanto, produziu pouco progresso 
na implementação da política de assistência social. 
Em 2004, a discussão de ações governamentais 
relacionadas à pobreza e as desigualdades sociais 
ganha relevância na agenda de governo, com signi-
ficativa expansão de recursos e cobertura de bene-
fícios e serviços assistenciais.

 A partir deste período ocorreu uma nova estrutu-
ração da assistência social, implantando o Sistema 
Único da Assistência Social (SUAS) como organiza-
dor dos elementos essenciais para a execução de 
ações nesse setor. Dessa forma, conforme mate-
rializado na Política Nacional de Assistência Social 
(PNAS) as ações socioassistenciais têm por objeti-
vo prover a garantia dos mínimos sociais de acor-
do com as desigualdades territoriais. O propósito é 
promover equidade no alcance das necessidades de 
indivíduos em situação de vulnerabilidade social e 
grupos específicos em maiores graus de riscos so-
ciais, como a população em situação de rua (PSR), 
indígenas, quilombolas e adolescentes em conflito 
com as leis. Neste contexto, as ações da assistência 
social pautam se, principalmente, para atender indi-
víduos e grupos vulneráveis. 

Portanto, considerando a existência de diferen-
tes ações socioassistenciais e grupos vulneráveis, 
onde particularmente as ações e serviços da assis-
tência social oferecidos pela FUNDAÇÃO CLOVIS  
BEVILAQUA – FUNCLOB. Frente às especificidades 
da população em situação de vulnerabilidade social. 

Pensando nessa população em situação de vulne-

rabilidade social, a FUNCLOB  criou a SECRETARIA 
DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – 
SENADS. 

Os Projetos Sociais em desenvolvimento na Cidade 
de São Paulo, estão tendo um impacto grande dentro 
da sociedade menos previlegiadas. Levando para 
a comunidades os projetos como, o Projeto Karatê 
Transformando Vidas e Projeto Esperança, ambos 
para crianças e adolescentes. Todos os Projetos 
Sociais da FUNCLOB, também está sendo desenvol-
vido para as populações indígenas entre crianças, 
jovens e adutos da Aldeia Tape Mirim.

Falando de assistencialismo, atendemos 600 crian-
ças e 1500 famílias carente na Cidade de São Paulo, 
com cestas básicas, produtos de limpeza, produtos 
de higiene pessoal. As crianças participam de ofici-
nas educativas, cultural e educacional e esportiva.  
Na Aldeia Indigena atendemos 200 crianças e ado-
lecentes e mais 40 adultos.

Durante o evento de lançamento do Projeto Karatê 
na Aldeia Indígena Tape Mirim, os indígenas ficaram 
fascinados por aprender o esporte com a apresen-
tação do Mestre Alexandre e sua esposa Cristina, 
juntamente com alunos de sua escola.

Também foram realizados exames  de vista e do-
ação de óculos de grau. O Camp Centro,  recebeu 
a doação  25 latas de tintas para manutenção das 
salas de aulas do projeto de capacitação de jovens 
para primeiro emprego.

Mais de 250 pessoas receberam roupas que foram 

Projetos Sociais
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Funclob cria a Secretaria de  
Assistência e Desenvolvimento Social 

doadas pelo Shopping Tucuruvi.

Mais de 20 famílias receberam material para fazer 
reformas em suas casas,  com uma doação feita 
através da Lojas Joli Materiais para Construção.

A Funclob recebe as doações de alimentos, produ-
tos de limpeza, produtos de higiene pessoal, caixa 
de leite, chinelos infantis e adultos, cobertores, fral-
das descartáveis infantil e geriátrica. 

Para saber mais e como doar entre em nosso site: 
www.funclob.org.br e por email : contato@funclob.
org.br 

Torne-se um colaborador dos nossos Projetos So-
cias! 

FUNCLOB em Ação por um Brasil cada vez melhor, 
sem deixar ninguém para trás!

Roque Cortes Pereira 
Presidente
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Projeto FUNCLOB  Ita-Prodigi,  
 Karatê-do, Educação & Esporte

“Incentivar o esporte é estimular a  
sociedade é renovar o espírito patriótico”

O Karatê-Do é uma arte marcial que traz em sua 
senda o Budo, uma tradição que evidencia dentre 
outras inúmeras qualidades a disciplina dentro e 
fora do Dōjō, a honra e o respeito acima de tudo.

Há alguns anos, está maravilhosa arte marcial que 
antes era exclusiva, passada de pai para filho, trei-
nada secretamente por pequenos grupos e  clãs, a 
partir dos anos 50/60 começou a ser inclusivo sen-
do divulgado no mundo todo como arte marcial & 
Esporte, atingindo de imediato o coração da grande 
massa popular.

Hoje o Karatê-Do é sem nenhuma dúvida, uma das 
modalidades de arte marcial/esporte mais pratica-
do no planeta.

Ao ser ministrado por bons e idôneos sensei e pra-
ticado com seriedade, os princípios da arte marcial, 
do Budo, transmuta para o esporte, fazendo com 
que o praticante/atleta seja além de um exímio 
competidor, um cidadão exemplar útil a sociedade 
pois ele competirá seguindo a filosofia contida na 
arte marcial dentro e fora do Koto. 

Baseado e norteados por estes princípios, a FUN-
CLOB através de seu presidente Professor Roque 
Cortes Pereira e sua atuante diretoria, esta lançando 
o PROJETO FUNCLOB/ITA-PRODIGI KARATE-DO 
EDUCAÇÃO & ESPORTE, tem como intuito passar 
de maneira fidedigna o Karatê-do integral, ou seja; 
Kihon, Kata, Kumite, Filosofia, Budo.

Sabemos o quanto o Karatê-Do pode contribuir para 
que nossos jovens cresçam com autoconfiança para 
vencer os desafios do cotidiano, com saude física e 
mental em uma sociedade que carece de princípios 
altruístas, ou seja, de mente sã em corpo são.

Este é o início de uma ação que se alastrará e se 
multiplicará em curto prazo no Estado De São Paulo 
e em todo País.

Convidamos a todos para juntos, através do Kara-
tê-Do ajudar a construir nossa maravilhosa Nação.

HONRA E GLÓRIA BRASIL!!!

Projetos Sociais
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