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NOVAS TENDÊNCIAS

Cursos extra-curriculares
oferecem cultura alternativa
Espaços voltados a
cursos rápidos, como
Gafanhoto e Casa do
Saber, ganham mercado
e começam a atrair
prof issionais
interessados em cultura
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são paulo

Paralelamente à proliferação de
cursos de graduação e especiali-
zação nas universidadese de pro-
gramas personalizados para em-
presas,surge umanovademanda
para a formação cultural. Visan-
do a profissionais que buscam
ampliar seus conhecimentos e
atualizar-se culturalmente, sem
necessariamente criar vínculos
acadêmicos, os espaços voltados
àrealizaçãode cursosrápidosga-
nham cada vez mais adeptos e co-
meçam a esboçar um novo mer-
cado. É o caso de espaços como a
Casa do Saber, quetriplicou o nú-
mero de alunos em pouco mais
de dois anos de existência, che-
gando a 5.800 alunos em 2006.
Com duas unidades em São Pau-
lo e uma no Rio de Janeiro, o negó-
cio também já atendeu a progra-
mas internos de formação em
empresas como Natura e Merck
SharpDohme. Outroexemplo éo
Gafanhoto, espaço que acaba de
ser aberto em São Paulo pelo
apresentador Cazé Peçanha em
sociedade com o roteirista e dire-
tor de cinema Newton Cannito.
Eles querem atrairum público in-
teressado em se atualizar a res-
peito das mais diversas formas de
manifestação cultural, como ví-

que gere mídia sem infringir a lei”,
explica o proprietário.

Ao contrário da Gafanhoto, a
Casa doSaber contacom patroci-
nadores fixos, como Banco Real,
Diageo, a construtora JHSF e a Ex-
pand, e foi projetada para lucrar
com os cursos que promove.
“Nossa idéia é valorizar a cultura
da mesma forma que outros ser-
viços, por que todas as atividades
demandam um mínimo de for-
mação cultural consistente. Acre-
ditamos que eladesempenha um
papel muito grande e é um bem
de primeira necessidade”, teoriza
Mário Vitor Santos, diretor execu-
tivo da casa.

Com a proposta de oferecer
um conteúdo de status acadêmi -
co forada universidade, aCasa do
Saberabriu asportasem 2004,em
SãoPaulo, reunindoumaextensa
lista de renomados professores e
conferencistas, como os autores
Ferreira Gullar, Lygia Fagundes
Telles, Miguel Reale Jr. e Nélson
Motta, entre outros.

“Não formatamos cursos di-
gestivos e de aplicação imediata,
do tipo “Como vencer na vida”.
Buscamos cursos que englobem
questões de abordagem filosófi-
cas, universais e científicas.

Mas também nos interessa fa-
lar sobre manifestações culturais
recentes, trazendo-as para a
abordagem do cotidiano”, afirma
o diretor.

cynara escobar

Newton Cannito

deos digitais, histórias em qua-
drinhos e até mesmo telenovelas.

Embora com roupagens dife-
rentes, as propostas dos dois lu-
gares dialogam no que diz respei-
to à utilidade dos cursos no âmbi-
to profissional.

“Há uma enorme
mutabilidade no mun-
do profissional,que exi-
ge versatilidade e co-
nhecimento amplo pa-
ra articular tendências.
Nossos cursos visam
ampliar o repertório”,
diz Mário Vitor Santos,
diretor executivo da Ca-
sa do Saber.

“Nosso objetivo é
criar um lugar onde
existam os cursos mais
inusitados que você
possa imaginar, com
coisas bem segmenta-
dase deinteressemuito
específico, que intera-
jam com os anseios do público.
Buscaremos a fronteira do que é
arte,cultura, seráum espaçopara
que as pessoas possam se atuali-
zar e saber o que há de novo”, afir-
ma Newton Cannito, sobre a Ga-
fanhoto.

Interatividade
Com foco nas artes independen-
tes e de vanguarda, a Gafanhoto
seexime deser oúnico geradorde
idéias e se abre às manifestações
do público. “Além de cursos e pa-
lestras, faremos encontros para
promover estados e ambientes
criativos. Aintenção éque oespa-
ço esteja sempre aberto a novas
possibilidadese queaprograma-
ção seja formada com a ajuda do

público”, explica Newton Canni-
to, sócio da nova casa. Para viabi-
lizar esta idéia, haverá um conse-
lho formado por profissionais de
diversas áreas que permitirá que
os membros possam atuar como
mestres e discípulos.

“O nosso ideal é não
virar Espaço Gafanhoto
Unibanco. Queremos
que a própria comuni-
dade o sustente com os
cursos, com patrocínios
apenas para eventos
pontuais”, afirma. De
acordo com Newton, o
espaço demandou pou-
co investimento e será
apoiado por um projeto
deInternet, quedeveser
lançado daqui um mês e
terá anunciantes, não
revelados. Será um por-
tal de notícias com uma
comunidade blogspara -
lela, composta por pro-

fissionais parceiros do espaço,
como o autor de novelas Lauro
César Muniz e o cineasta Denin-
son Ramalho, entre outros.

Entre os cursos já definidos na
programação está um curso de
formação em histórias em qua-
drinhos e um curso de telenovela
com a presença de Marcílio Mo-
raes, escritor da novela Vidas
Opostas, transmitida pela Rede
Record. Maso projetomais inusi-
tado é o curso de manifestação,
com cases de entidades como o
Greenpeace.

“O cursoterá noçõesde logísti-
ca desenvolvidas por organiza-
ções não-governamentais, além
de legislação e artes visuais, para
explicar como se faz um protesto
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CO N S U LTO R I A

Accenture dobrará
seu número de
consultores em 3 anos

nova york

A Accenture Ltd., a segunda
maior empresa de consultoria
do mundo, pretende dobrar o
seu número de consultores que
emprega em um momento em
que obtém mais contratos em
países como a Índia, a China e o
Brasil.

Quase 13.000 novos consul-
tores serão incorporados aos
quadros da empresa, que já
contam com 13.000 consulto-
res, durante os próximos três
anos, em países que também
incluem os Estados Unidos, o
ReinoUnidoe aAlemanha,afir-
mou ontem a empresa, sediada
em Hamilton, nas Ilhas Bermu-
das, em comunicado divulgado
à imprensa. A Accenture em-
prega o total de 146.000 funcio-
nários em todo o mundo.

A Accenture está sendo con-
tratada por empresas que ne-
cessitam de ajuda para geren-
ciar seu relacionamento com
clientes e seus setores financei-
ro e de estoques à medida que
essas companhias se expan-
dem no exterior, disse William
Green, principal executivo da
Accenture, no comunicado. A
empresa aumentará seus qua-
dros na Índia para 35.000 fun-
cionários até a metade deste
anoparatirar proveitodaabun-
dante mão-de-obra barata no
setor de vagas terceirizadas do
país.

As ações da Accenture avan-
çaram ontem US$ 0,47, para
US$ 35,73 no pregão composto
da Bolsa de Nova York. Os papéis
subiram 11% nos últimos 12
meses.

Perda de contrato
Em meio aos planos de expan-
são, a consultoria perdeu ontem
um contrato, com o governo do
Texas, de US$ 543 milhões. O
serviço era de provimento de
serviços de tecnologia da infor-
mação para os programas de
saúde e serviços sociais.

A decisão de encerrar o con-
trato de cinco anos após apenas
doisanosde vigênciafoimútua,
segundo informaram autorida-
des do governo do Texas.

A consultoria espera que não
haverá “qualquer efeito mate-
rial em sua performance finan -
ceira”, segundo anúncio divul-
gado pela empresa.

Este foi o segundo contrato
público que a Accenture distra-
tou nos últimos dez meses, se-
guindo uma estrégia de priori-
zar o foco em projetos de con-
sultoria para companhias com
margens de lucro de maior es-
cala. Em setembro do ano pas-
sado, a empresa encerrou um
contrato com o governo do Rei-
no Unido, para quem prestava
consultoria financeira ao Siste-
ma Nacional de Saúde.

bloomberg

TERCEIRO SETOR

VA I V É M

Famiglia reforça operações e
contrata quatro profissionais

são paulo // A Famiglia anunciou ontem a contratação de
quatro profissionais para reforçar seu time de operações.
Alan Ordonhez, ex-JF/LAW, será executivo de Marcas e
atuará no atendimento do Grupo Bongrain, Reckitt Ben-
ckiser, Daiichi-Sankyo Brasil, Mortadela Ceratti e Bambi-
na e CCSP; Cyntia Tanuri Rodrigues, ex-Fischer America,
vai atuar como coordenadora de Mídia; Graziela Borja,
ex-AlmapBBDO e Agência Click, será supervisora de
Marca; e Ricardo Pinheiro, também ex-Fischer América,
responsável pelo planejamento da marca Electrolux, vai
trabalhar como assistente de Planejamento.

wilson gotardello filho

VA I V É M

José Onofre de Araújo Neto
assume vice-presidência

são paulo // O site WebMotors, empresa do Banco ABN,
informou ontem que José Onofre de Araújo Neto assume
a vice-presidência no lugar de José Eduardo Ferreira, que
deixa a companhia para se dedicar a projetos pessoais e
prestar consultoria. José Onofre está no Banco ABN des-
de 1996. Formado em Administração de Empresas, cur-
sou pós-graduação em Marketing e Gestão Empresarial,
além de ter MBA Executivo Internacional em Administra-
ção de Empresas. Anteriormente, ocupava o cargo de di-
retor comercial no maior site de automóveis da internet
brasileira.

panoramabrasil

VA I V É M

Roberto Civita passa funções
executivas para Giancarlo

são paulo // Giancarlo Civita assumiu ontem a Presidên-
cia Executiva do Grupo Abril. O anúncio foi feito por Ro-
berto Civita, seu pai, durante encontro com o Grupo
Executivo e Gerencial. Roberto agora passa a ser também
presidente da Editora Abril, além de continuar presidin-
do o Conselho de Administração do Grupo. Segundo co-
municado da Abril, “o objetivo da mudança é preparar
cada vez mais o Grupo Abril para um crescimento futu-
ro”. No documento, ainda, Roberto Civita afirma que “era
hora de promover uma clara separação entre a Corpora-
ção e as Operações”.

panoramabrasil
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DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Órgão das Nações Unidas
promove pacto sobre a água
Políticos e empresários vão a Foz do Iguaçu na
próxima quinta-feira para discutir práticas de
preservação dos mananciais de água do planeta

são paulo

A FAO, agência das Nações Uni-
das para Agricultura e Alimenta-
ção, promove na quinta-feira
(22), Dia Mundial da Água, um
pacto nacional pela conservação
das águas no Brasil.

O encontro será em Foz do
Iguaçu, onde estão as Cataratas
do Iguaçu e a Itaipu Binacional, a
maior usina hidroelétrica do
mundo em geração de energia.

Representantes de órgãos de
governogestores dosrecursoshí-
dricos, grandes consumidores e
organizações do terceiro setor

vão debater medidas para me-
lhorar o aproveitamento da água
em regiões onde ela é escassa, e
também para diminuir a polui-
ção e oferecer um sistema de
abastecimento amplo e confiá-
vel.

Estão confirmadas as presen-
ças da ministra do Meio Ambien-
te, Marina Silva, do presidente da
Câmara dos Deputados, Arlindo
Chinaglia (PT-SP), do represen-
tante da FAO no Brasil, José Tubi-
no, dos presidentes da Agência
Nacional de Águas (ANA), José
Machado, da Agência Nacional

de Energia Elétrica (Aneel), Jerson
Kelman, e da Fundação Roberto
Marinho, José Roberto Marinho,
além do diretor-geral da Itaipu,
Jorge Samek.

Participam ainda do fórum de
discussões a Confederação Na-
cional da Indústria (CNI), a Con-
federação Nacional da Agricultu-
ra (CNA),a Organizaçãodas Coo-
perativas Brasileiras (OCB), a Or-
dem dos Advogados do Brasil
(OAB) e a Fundação Banco do
Brasil.

Instituído por recomendação
da Conferência sobre Meio Am-
biente eDesenvolvimento doRio
de Janeiro, a Rio-92, o Dia Mun-
dial da Água existe para chamar a
atenção da humanidade para a
importância da água. Neste ano, o
tema das comemoraçõesé “Lidar

com a escassez deágua”. E, no dia
22, haverá reuniões para discutir
o assunto em todos os países inte-
grantes da ONU.

Em Foz do Iguaçu, seminários
vão avaliar osavanços da chama-
daLei dasÁguas, queestabeleceu
oPlanoNacional deRecursosHí-
dricos e completa dez anos de
existência em 2007,além de abor-
dar experiências de sucesso e
boas práticas voltadas à conser-
vação da água. A Itaipu apresen-
tará os resultados do programa
Cultivando Água Boa,que desen-
volve ações de proteção ambien-
tal em 29 municípiosda Bacia Hi-
drográfica do Paraná III.

Ao final, os participantes assi-
narão uma carta de princípios
para preservação da água.

panoramabrasil

MEIO AMBIENTE

Record faz acordo para
neutralizar carbono
são paulo

A Rede Record assumiu o com-
promisso de neutralizar suas
emissões de carbono mediante o
plantiode árvoresnativas daMa-
ta Atlântica, através do Programa
Florestas do Futuro da Fundação
SOS Mata Atlântica. Com esta
postura, a Rede Record visa dimi-
nuir sua emissão de CO2 e am-
pliar as extensões de mudas nati-
vas, em áreas de reflorestamento,
privilegiando regiõesde matasci-
liares, às margens de rios, e, com
isto, preservar as fontes de água.

Para transformar o impacto
ambientalem créditodecarbono
eaferir aquantidadede CO2emi-
tido, será elaborado um laudo
técnico. Com os números da
emissão constatados,será defini-
da a quantidade de árvores que
serão plantadas.

A formalização aconteceu na
sede da emissora, em São Paulo,
quando o presidente Alexandre
Raposo, assinou um contrato de
parceria com a Fundação SOS
Mata Atlântica.

panoramabrasil

k CRESCIMENTO

Ainda este ano,
quase 13.000 novos
consultores serão
incorporados aos
quadros da
empresa, que já
contam com
13.000 consultores

Arcadis Hidro-Ambiente S.A.
CNPJ/MF nº 04.622.488/0001-40  –  NIRE nº 35.300.18700-8

Ata da Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 18 de dezembro de 2006
Sumário: Data - 18/12/2006. Horário - às 10:00 h. Local - na sede da Companhia, em Cotia/SP, na Rua Dom 
Joaquim, 1.168, Granja Viana. Convocação - dispensada a publicação, conforme o disposto no parágrafo 4º, do 
artigo 124, da Lei nº 6.404/76. Quorum de Instalação - acionistas representando a totalidade do capital social 
votante. Composição da mesa - Sr. Antonio João Oliveira Rocha - Presidente da mesa; e Carlos Fernando Correia 
Caleiro - Secretário. Ordem do dia: (1) alteração do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia; (2) inserção de 
um parágrafo único no artigo 19º do Estatuto Social da Companhia; (3) alteração do artigo 21º do Estatuto Social 
da Companhia; (4) deliberar acerca da distribuição de dividendos intercalares, na forma do artigo 20 do Estatuto 
Social da Companhia; e (5) deliberar acerca do pagamento de juros sobre o capital próprio. Deliberações conforme 
a Ordem do Dia: (1) Fica aprovada a alteração do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar 
com a seguinte redação: Artigo 6º - É livre a circulação das ações de emissão da Sociedade, devendo, porém, ser 
observadas as eventuais normas a respeito constantes de acordos de acionistas arquivados na sede da Sociedade. 
(2) Fica aprovada a inserção de um parágrafo único no artigo 19º do Estatuto Social da Companhia, que passa a ter 
a seguinte redação: Artigo 19º - Ao fi nal de cada exercício proceder-se-á ao fechamento do balanço patrimonial 
e ao levantamento das demonstrações de resultado, lucros ou prejuízos e origens das aplicações dos recursos. 
Parágrafo único: Poderão ser levantadas demonstrações fi nanceiras mensais, trimestrais ou semestrais, para os 
fi ns do artigo 21º abaixo. (3) Fica aprovada a alteração do artigo 21º do Estatuto Social da Companhia, que passa 
a ter a seguinte redação: Artigo 21º - O Conselho de Administração, por proposta da Diretoria, poderá distribuir 
(i) dividendos intercalares à conta do lucro apurado nas demonstrações fi nanceiras levantadas de acordo com o 
parágrafo único do artigo 18 deste Estatuto Social, e/ou (ii) dividendos intermediários à conta de lucros acumulados 
ou de reservas de lucros existentes na última demonstração fi nanceira anual, observadas as disposições legais 
a respeito. (4) Sem prejuízo do exercício do direito futuro de aprovar as demonstrações fi nanceiras do exercício a 
fi ndar em 31 de dezembro de 2006, os acionistas declaram a distribuição de dividendos intercalares, deliberada 
pelos administradores, na forma do artigo 21º do Estatuto Social da Companhia, com base nas demonstrações 
fi nanceiras levantadas em 30 de outubro de 2006, no importe de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), 
observado que: (a) os dividendos intercalares assim pagos deverão ser imputados aos dividendos obrigatórios 
previstos no artigo 20º, inciso II, do Estatuto Social da Companhia; e (b) os dividendos intercalares ora aprovados 
deverão ser pagos até o último dia útil do mês de dezembro de 2006. (5) Fica aprovado o pagamento de juros 
sobre o capital próprio, nos termos da Lei 9.249/95, artigo 9º, no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), 
que deverão ser pagos até o último dia útil do mês de dezembro de 2006. Quorum das deliberações: todas 
por unanimidade de votos. Encerramento - Nada mais havendo a tratar, foi a presente lavrada, lida, aprovada e 
assinada por todos os presentes em livro próprio. (aa) Presidente: Antônio João Oliveira Rocha; Secretário: Carlos 
Fernando Correia Caleiro. Acionistas: Arcadis Logos Ltda. (por Antônio João Oliveira Rocha e Carlos Fernando 
Correia Caleiro); Ladi Biezus; Antônio João Oliveira Rocha; André Marcelino Rebouças; Nelson Ellert; Celso de 
Oliveira Azevedo Filho e Rui Osvaldo Teske. Cotia/SP, 18 de dezembro de 2006. Confere com a original lavrada em 
livro próprio. Antônio João Oliveira Rocha - Presidente; Carlos Fernando Correia Caleiro - Secretário. JUCESP 
nº 46.735/07-0, em 13/02/07, Cristiane da Silva F. Corrêa - Secretária Geral.

Text Box
Fonte: DCI, São Paulo, 20 mar. 2007.Carreiras, p. B3.




