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ANÁLISE DE UM MODELO INDUSTRIAL DE REÚSO DA ÁGUA NO SETOR 
FRIGORIFICO: REFLEXÃO A CERCA DA SUSTENTABILIDADE 

 
ANDREIA DE MENEZES OLIVO

HAMILTON MISTUGU ISHIKI
CAROLINE KRAUS LUVIZOTTO

       No setor industrial o potencial de tratamento de efluentes para ser destinado para reuso de água
é amplo e diversificado, pensando nisto, o presente artigo tem como objetivo fazer uma análise e
discussão de um modelo de aplicação do reuso de água de uma empresa do setor frigorífico, para
demonstrar que práticas sustentáveis são possíveis e trazem benefícios ao setor industrial, sociedade 
e meio ambiente. Para isto, foi realizada uma pesquisa de caráter exploratório, descritivo e analítico
de todo o sistema de reuso e produção da referida empresa, pautados em documentos, laudos
analíticos e artigos cientificos, visando demonstrar a preocupação com impactos ambientais gerados
pelo setor industrial tem levado a iniciativas sustentáveis mesmo que isoladas. A partir deste estudo,
percebe-se que a preocupação com o meio ambiente e a prática do reuso da água apresenta uma 
mudança de postura e consciência para com o futuro da região e do planeta.  
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ESTUDO SOBRE A RELAÇÃO ENTRE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO MUNICIPAIS E A 
POLÍTICA AMBIENTAL: O CASO DA ZONA RURAL DE ANHUMAS-SP 

 
YEDA RUIZ MARIA

SIBILA CORRAL DE ARÊA LEÃO HONDA
CAROLINE KRAUS LUVIZOTTO

       A urbanização é um processo intenso que modifica rapidamente a dinâmica das cidades e do
meio ambiente e é uma realidade constatada mundialmente. Observa-se que a associação entre 
desenvolvimento urbano e preservação ambiental é recente e compreendida como necessária, já que
o planejamento urbano deve ser pautado no respeito à dignidade humana e ao meio ambiente. Dessa 
forma, este artigo visa a análise da relação entre planejamento e gestão municipais com plíticas
ambientais, em uma cidade do interior paulista, Anhumas/SP. Foi feita uma caracterização
geoambiental da área em estudo, e o levantamento de como a municipalidade organiza e gerencia 
esses espaços e a verificação da inter relação do rural com o urbano e sua população. Essa
compreensão proporciona subsídios para implementação de zoneamento urbano ambiental e a
gestão de politicas publicas cada vez mais condizentes com o necessário.  
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A CONTRAMÃO DOS DIREITOS SOCIAIS: UMA LEITURA SOBRE A SOCIEDADE 
CONTEMPORÂNEA 

 
IVAN MÁRCIO GITAHY JUNIOR

Discute-se desde Taylor, Fayol e Ford a mecanização do homem, suas relações de trabalho e de
gestão, o que não se pode esquecer é que a sociedade se transformou, transformação essa que pode
se chamar de movimento evolucionário, na medida em que se estabelece de maneira gradativa e
lenta alterando o status quo. Fala-se em globalização, competitividade, capital intelectual e novas
relações de trabalho, mas não se deve esquecer dos direitos sociais, conquista dos trabalhadores.
 Este estudo, como ensaio teórico, objetiva-se por tentar entender que tipo de trabalhador encontra-
se em nossa sociedade. Sabe-se que o trabalhador sempre almejou direitos sociais mas hoje parece 
que está negando esse direito na medida em que busca a flexibilidade apresentada na redefinição de
horários de trabalho, empregos temporários ou a terceirização. Será que os gestores estão se
preocupando com o bem estar social desse trabalhador ou ele é visto meramente como instrumental
para aumentar a lucratividade organizacional.  O presente trabalho terá como método a pesquisa
qualitativa com a utilização de uma pesquisa semi-estrutura de onde serão obtidos os dados para a 
análise.            
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INTERESSES PROFISSIONAIS E AUTOEFICÁCIA: INTERFERÊNCIAS NA ESCOLHA DE 
CARREIRA DE ADOLESCENTES  

 
ALZEIR MARTINS BERTAZZO

CAMELIA SANTINA MURGO

O processo de escolha de carreira é um processo dinâmico e fortemente influenciado pelas
experiências de vida, Estudos contemporâneos vêm apontando que a compreensão de diversos
elementos envolvidos na tomada de decisão, no que se refere à escolha de uma profissão, pode 
favorecer a construção de um projeto de carreira que integre aspectos da personalidade, habilidades
e interesses. Novos construtos, porém merecem ser estudados na intervenção e pesquisa em
Orientação Profissional, dada relevância que podem apresentar na compreensão da construção dos
projetos profissional e de vida. A este respeito, a autoeficácia merece destaque. Estudos têm
demonstrado que as crenças de autoeficácia determinam se as pessoas pensam de modo produtivo
ou limitado e assim influenciam o tipo de metas estabelecidas e a quantidade de esforços
empregados para alcançá-las, e a manutenção da motivação e perseverança, ou a desistência em
face as dificuldades.  Esse estudo tem como objetivo verificar a relação entre interesses 
profissionais e autoeficácia em adolescentes. Adicionalmente, pretende-se analisar possíveis 
diferenças em função das variáveis sexo e série escolar.  Os participantes do estudo serão 
adolescentes estudantes de ensino médio. Serão utilizados dois instrumentos para medição dos 
construtos em questão: a Escala de Aconselhamento Profissional - EAP e a Escala de Autoeficácia 
para a escolha profissional EAE-EC. Pretende-se contribuir para a clarificação da importância do
conhecimento do construto autoeficácia associado aos interesses na escolha profissional.             

 


