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Humana, saudável e horizontal. Desenhamos a
Gazeta à imagem e semelhança da Casa Norma. 
Uma revista de Direito Compartilhado cuja linha
editorial se concentra na coerência com os
propósitos do ecossistema, não nos títulos e
escritórios de seus autores. 
Nossa proposta é acolher a todos que desejam
comunicar sua visão do Direito, não anunciar
serviços advocatícios. 
Nesta edição temos um novo colunista: Rafael
Forni fala sobre Direito Aduaneiro e compromisso
com o meio ambiente.
Produzir para a Gazeta é sobre o desejo de
compartilhar sua visão do Direito. Sem
competição. Sem recompensas outras que não o
ganho da colaboração.
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Rafael Forni

O futuro das exportações agrícolas brasileiras:
os desafios e compromissos com o
meio ambiente, sob os olhos da
Europa e dos Estados Unidos

Aduaneiro



Historicamente o agronegócio é o setor de
maior representatividade da economia
brasileira, respondendo por mais da metade
das exportações nacionais, especialmente
em relação a soja, minério de ferro, açúcares,
óleos brutos de petróleo, carnes, café, etc...,
sendo um país consolidado como o maior
exportador líquido (diferença entre
exportações e importações) de produtos
agropecuários do mundo.
E esta posição acabou por ser potencializada
com os reflexos da pandemia da COVID-19,
culminando com o considerável incremento
global na demanda de produtos nacionais,
em razão do aumento de consumo por parte
da China, África, e ainda de países do Sul e
Sudeste da Ásia, a chamada “Ásia do Futuro”
reforçando o papel do Brasil como
protagonista na segurança alimentar mundial.
A China é o principal destino de nossas
exportações de soja, carne bovina, açúcar,
algodão e celulose, mas há que se
considerar o aumento na demanda da Índia,
que demograficamente substituirá a China
em quantidade de pessoas, e ainda países
como   Cingapura  e  Taiwan,   que   apontam

crescimentos de renda per capita em
patamares elevado nos últimos anos.
Fato é que ambos indicadores representam
aumento no consumo de produtos
exportados pelo Brasil.
Se considerarmos ainda o crescimento na
demanda mundial e a desvalorização do Real
frente ao dólar (o que acaba sendo bom para
quem exporta), tem-se um cenário de
alinhamento dos astros, sob o ponto de vista
econômico.
Porém esta euforia precisa ser controlada,
haja vista estarmos diante do maior de todos
os desafios comerciais que já tivemos, qual
seja o compromisso com o meio ambiente,
que hoje é tema central da preocupação da
Europa, especialmente com a política agrícola
adotada pelo bloco e também pelo advento do
festejado Green Deal.
Os Estados Unidos da América, por sua vez,
após as últimas eleições retornam à visão
multilateralista, aproximando-se de entidades
como Organização Mundial do Comércio e
Organização Mundial da Saúde, até então
rejeitadas pelo governo antecessor.
Mas  fica  a  dúvida: se o principal destino das
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exportações brasileiras é o continente
asiático, qual o motivo de tanta preocupação
com o que se estabelece na Europa e mais
recentemente nos EUA?
Isto ocorre pois o continente Europeu, e em
especial Reino Unido e Holanda, são os
grandes porta vozes globais do meio
ambiente, e atualmente com mais ênfase
após as alterações promovidas pelo Pacto
Verde, que dentre seus pilares traz o
expresso repúdio ao comércio internacional
junto a países que desmatem, ou que não
apresentem uma cadeia de gerenciamento
de suprimento (supply chain management)
livre de desmatamento ou emissão de
carbono.
E neste ponto o Brasil tem sido encarado
como um grande vilão. 
Isto porque não é capaz de cumprir e fazer
cumprir a legislação ambiental, tendo em
vista que a implantação do código florestal se
arrasta há uma década, sem ter resultados
satisfatórios, tendo o desmatamento ilegal
aumentado nos últimos quatro anos.
Não  é  sobre vender mais para Europa,  pois

sua participação deve representar cada vez
menos na relação de principal destino das
exportações agrícolas. Além de ser um
mercado maduro (com pouco crescimento de
demanda), o Brasil comercializa basicamente
commodities, que têm encontrado restrições
em alguns países importantes da Europa,
engajados no movimento anti proteína
animal, açúcar, etc... 
É preciso enfatizar que a maior parte das
commodities exportadas pelo Brasil não são
produzidas ou dependem diretamente da
Amazônia, mas sim de outros biomas.
Entretanto o grande ponto é como o Brasil
trata a Floresta Amazônica, e seu papel
imprescindível na manutenção de serviços
ecológicos, tais como, garantir a qualidade do
solo, dos estoques de água doce e proteger a
biodiversidade.
A tendência do comércio global, é que os
países busquem outros mercados, que
diminuam ou rastreiem toda a cadeia
produtiva, e para isto estão dispostos a
incrementar subsídios e benefícios, ao mesmo
tempo em que capitalizarão apenas empresas
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e países certificados, após aprovação em
criteriosas due-diligences, que asseverarão o
cumprimento das melhores práticas
ambientais, sociais e de governança pelo
país requerente.
Ocorre que as políticas públicas brasileiras
têm caminhado em sentido contrário, e isto
está nos custando caro, e levará tempo para
reverter. Não podemos nos apresentar à
comunidade das nações como uma
sociedade em risco de retrocessos e rupturas
institucionais. O Brasil é muito maior e melhor
do que a imagem que temos projetado ao
mundo.
O desenvolvimento do setor privado tem sido
acelerado e eficiente, especialmente na
aplicação de tecnologias tropicais que
proporcionem uma agricultura regenerativa,
com duas safras anuais em cada hectare, o
que nenhum país da Europa conseguiria
entregar sem afetar frontalmente o meio
ambiente.
Diante deste cenário, entendo que o caminho
é termos uma agenda comercial externa (que
hoje é nenhuma),  retomando  o  diálogo com

China, Estados Unidos e Europa, de maneira
transparente, falando abertamente sobre o
desmatamento e as emissões de carbono.
O Brasil deveria assumir verdadeiramente o
protagonismo destas ações, atuando
ativamente na implantação da ESG nas
cadeias agroalimentares, baseando-se em
três elementos fortemente pautados em um
ecossistema sustentável: maior prosperidade
(melhora de distribuição de renda ao longo
da cadeia de suprimentos), equilíbrio com a
natureza (produtividade em harmonia com a
conservação do solo, água e ar) e inclusão
(empoderamento das comunidades e
inclusão de mulheres, jovens e minorias
indígenas).
Continuar sendo a maior potência a alimentar
do mundo, exigirá muitos esforços entre os
setores público e privado, pois nossa
expansão agrícola deve estar comprometida
em incrementar a agricultura biológica,
reforçar a biodiversidade na agricultura e não
menos importante, apoiar as medidas através
da diplomacia.
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Porto Alegre

Rodrigo Marques

A advocacia nas redes
sociais

Atualmente as redes sociais são uma das
principais ferramentas de comunicação entre
advogado e a sociedade, por desenvolverem
através do conteúdo de qualidade a
informação devida de um profissional com o
conhecimento técnico que transforma e dilui
este conhecimento em informações simples e
didáticas ao público que lhe acompanha.
Evidente que antes de mais nada devemos
observar que o advogado ao estar nas redes
sociais enfrenta limitações e caminha numa
linha tênue entre a publicidade irregular e a
publicidade devidamente autorizada pela
OAB. O Código de Ética e Disciplina baseia-se
na orientação de como deve atuar o advogado
dentro de sua profissão, em seu artigo 5º
apresenta que o exercício da advocacia é
incompatível com qualquer procedimento de
mercantilização, remetendo-se à publicidade,
que é especificada no artigo 38 da qual
aborda que o advogado só pode anunciar os
seus serviços profissionais com discrição e
moderação, para finalidade exclusivamente
informativa, vedada a divulgação em conjunto
com outra atividade. [1]
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O Conselho Pleno da OAB encerrou recentemente a
análise do novo provimento sobre a publicidade na
advocacia com a aprovação do texto, estabelecendo
que as seccionais poderão conceder poderes
coercitivos às suas comissões de fiscalização,
permitindo a expedição de notificações. É essencial
observar a importância desse novo provimento que
busca se utilizar e facilitar a utilização das redes
sociais com a atual mudança e evolução da internet
e suas redes, havendo um essencial reconhecimento
do marketing jurídico. [2]
Podemos observar pontos essenciais no texto do
provimento que demonstram permissão a presença
dos advogados nas redes sociais, desde que seu
conteúdo respeite as normas do Código de Ética e
Disciplina e do provimento. Inicialmente devemos
nos atentar que o provimento, autoriza a postagem
de criação de conteúdo, palestras, artigos com
caráter técnico informativo, sem divulgação de
resultados concretos obtidos, clientes, valores ou
gratuidade. As famosas “Lives” nas redes sociais tão
realizadas em época de pandemia são permitidas,
desde que seu conteúdo respeite as normas já
estabelecidas. [3]
Também devemos observar algumas inovações, já
que as situações anteriores já eram realizadas dentro
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das normas, mas o provimento veio para
regularizá-las. Em relação à aquisição de
palavras-chave a exemplo do “Google Ads”, é
permitida a utilização de ferramentas de
aquisição de palavras-chave quando
responsivo a uma busca iniciada pelo
potencial cliente e desde que as palavras
selecionadas estejam em consonância com
ditames éticos. Proibido o uso de anúncios
ostensivos em plataformas de vídeo.
Outrossim, patrocínio e impulsionamento nas
redes sociais são permitidos, desde que não
se trate de publicidade contendo oferta de
serviços jurídicos. [3]
Mitigada essa importante situação que a
advocacia enfrenta e luta diariamente,
devemos adentrar nas redes sociais como
forma de comunicação. O profissional da
advocacia enfrenta uma barreira gigantesca
havida entre sociedade e advogado, desde os
termos utilizados, da complexidade dos
casos, da ausência de informação de
qualidade sobre direitos, do desconheci-
mento dos custos de acesso a um advogado
e do acesso à justiça em si, entre outros
fatores que afastam o senso comum da busca



por uma assessoria jurídica, seja pública ou
privada, para lhe amparar quando um direito lhe é
agredido.
Diante de uma análise científica podemos
observar que “as redes consistem não apenas em
pessoas e grupos sociais, mas também em
artefatos, dispositivos e entidades” [4], ou seja,
consistem na inter-relação entre sistemas de
objetos dos quais citamos, e, pessoas, pois “uma
rede social é sempre um conjunto de atores e
suas relações” [5], caracterizando-se como “[...]
sites na internet que permitem a criação e o
compartilhamento de informações e conteúdos
pelas pessoas e para as pessoas […]” [6], onde
os consumidores dos conteúdos aí veiculados
(criação e compartilhamento coletivo de textos,
imagens, sons e vídeos) são, ao mesmo tempo,
produtores e consumidores dos mesmos através
da informação. [7]
A advocacia deve observar que a premissa de
utilização das redes sociais está diretamente 
 ligada a publicação de conteúdo jurídico em
caráter informativo sem buscar a captação de
clientes, com o objetivo educativo e que
demonstre o conhecimento técnico daquele
profissional  que busca notoriedade do seu  traba-
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lho, em suma análise podemos observar que
o profissional do direito não pode capitalizar a
clientela ou mercantilizar a profissão.
Então, as redes sociais “Instagram”,
“Facebook”, “Linkedin”, “Youtube”,
“Whatsapp”, “Twitter” ou até mesmo o
“Tiktok” (e suas famosas “dancinhas”), são
ferramentas essenciais para essa
comunicação tão necessária e importante
para a sua plateia que lhe acompanha,
devendo sempre ser observado a exigência
de conteúdo de qualidade e que de fato
informe, demonstrando a responsabilidade
naquilo do que é dito.
Por fim, a comunicação entre os profissionais
do direito e a sociedade é essencial para a
educação jurídica das pessoas leigas e do
senso comum que necessitam de amparo
técnico, principalmente, diante do
desenvolvimento tecnológico enfrentado pela
sociedade atual. Então, devem os
operadores do direito buscar as redes sociais
para desmistificar a ideia de extremo
formalismo da advocacia e do direito, bem
como se aproximar da sociedade através de
conteúdo de qualidade com o objetivo da de-



vida informação e sem buscar mercantilização do
serviço de assessoria jurídica, mas sim
demonstrar seu conhecimento técnico na busca
por notoriedade do trabalho e estudo que
desenvolve.
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[1] https://www.oabrs.org.br/revista-digital/edicao-2/publicidade-
--leia-mais.html
[2]https://www.oabrs.org.br/noticias/aprovado-novo-provimento-
sobre-publicidade-na-advocacia/53213
[3] https://s.oab.org.br/arquivos/2021/07/75e234d6-534d-4bb7-
9621-fd8592de87db.pdf
[4] SANTAELLA, L.; LEMOS, R. Redes sociais digitais: a
cognição conectiva do Twitter. São Paulo: Paulus, 2010.
(Coleção Comunicação), pag. 40.
[5] RECUERO, R. Redes Sociais na Internet. Porto Alegre:
Sulina, 2009. (Coleção Cibercultura), p. 69.
[6] TORRES, C. A bíblia do marketing digital. São Paulo:
Editora Novatec, 2009, p. 113.
[7] SANTOS, V. L. C.; SANTOS, J. E. AS REDES SOCIAIS
DIGITAIS E SUA INFLUÊNCIA NA SOCIEDADE E
EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEAS HOLOS, vol. 6, 2014, pp.
307-328 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Rio Grande do Norte Natal, Brasil.
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André da Rocha

Tecnologia e investigação criminal:
clickbait para um direito penal
autoritário?

Recentemente, a Netflix lançou a série de
crime e suspense Clickbait, que gira em torno
do misterioso sequestro de Nick Brewer,
fisioterapeuta de um time de vôlei feminino
universitário. O nome da série faz referência
a uma prática comum na internet: a utilização
de um título chamativo ou sensacionalista
para angariar acessos e visualizações ou, em
bom português, o caça-clique. No enredo, o
sequestro é anunciado a partir da postagem
de um vídeo no qual Nick segura cartazes
dizendo que ele é um abusador de mulheres
e que quando o vídeo atingisse 5 milhões de
visualizações, seus sequestradores o
matariam, fazendo uma espécie de justiça
com as próprias mãos.
A proposta da série é trazer o debate a
respeito das virtudes e problemas trazidos
com o uso da internet. No centro da trama, a
maneira como as pessoas interagem nas
redes sociais, a precipitação de julgamentos,
dentre outras pautas que atravessam o
cotidiano e o modo de conviver. Por girar em
torno da investigação de um crime, há muitas
relações com  o  Direito Penal,   como a força
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que as manifestações em redes sociais têm para
polícia ou, talvez de maneira mais inovadora, a
importância da tecnologia no cotidiano policial.
 A obra apresenta diversas novas metodologias
de investigação criminal, possíveis apenas devido
à quantidade de dados pessoais que produzimos
hoje e da interação com aplicativos da internet:
geotracker, utilização dados da localização do
telefone para encontrar pessoas ou mapear
crimes; emprego de malwares, programas
maliciosos, para infiltração em sistemas; resgate
de informações excluídas e análise de
metadados, entre outras. O certo é que a série
inova ao apresentar uma nova linguagem à
dinâmica de criminal, o fazendo sem fugir da vida
real, já que essas técnicas estão à disposição de
grande parte das agências de segurança,
inclusive no Brasil.
Os roteiristas são felizes ao contrapor a utilização
de novas tecnologias com antigos métodos de
investigação criminal. Mapas online, com
compartilhamento de informações de usuários da
internet, se mostram muito mais efetivos do que
os antigos mapas analógicos utilizados pela
polícia. Sem spoilers  (pois vale dar uma chance à
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série), fato é que a produção consegue trazer
à tona várias questões importantes sobre o
uso de tecnologias no direito penal. 
 Não se pode mais imaginar a persecução
criminal sem a utilização desses métodos
investigativos e que o acesso irrestrito a
celulares pode transformá-los em dispositivos
de vigilância permanente. Para além de toda
a facilidade que esses aparelhos trazem, a
infiltração de agências de segurança (ou de
entidade privadas) nos telefones permite que
governos e instituições tenham acesso a
hábitos, localização, captação ambiental de
som e imagem, criem perfis compor-
tamentais, enfim, é quase como se
ocupassem parte dos pensamentos das
pessoas. 
Essa não é uma possibilidade futura, nem a
descrição de uma distopia ao estilo do livro
1984, de George Orwell, senão uma
realidade muito próxima à nossa. Recente-
mente, um consórcio de jornalistas revelou a
utilização, por diversos governos,  do
software israelense Pegasus, que, uma vez
instalado em dispositivos eletrônico  - o que é



possível sem que o usuário saiba ou tenha que
clicar em um link -, tem a capacidade de realizar
tudo o que foi descrito acima, ou seja, a vigilância
completa e permanente. Desconfia-se que o
programa tenha sido instalado em diversos
aparelhos telefônicos, notadamente de opositores
a regimes autoritários e jornalistas; suspeita-se,
inclusive, de que o aparelho tenha identificado a
localização de uma jornalista assassinada no
México [1]. 
Após a notícia, vieram à tona negociações do
governo brasileiro para a compra do programa, o
que, ao que se sabe, não se concretizou [2]. Esse
enredo é muito similar aos problemas trazidos
pela série Clickbait, pois, sob o argumento
sensacionalista de que essas medidas invasivas
ajudam a solucionar crimes, as pessoas perdem a
noção de privacidade, de direitos fundamentais e
dos riscos de um direito penal autoritário.
O desafio que se apresenta, portanto, é o da
imposição de limites ao uso dessas tecnologias,
sem cairmos nas armadilhas argumentativas de
que esses limites atrapalhariam as investigações
criminais. O Direito Penal sempre se apropriou de
tecnologias e a elas adaptou seus princípios, como
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na escuta telefônica. Em realidade, a devida
utilização de tecnologias, com a proteção dos
princípios do Estado Democrático de Direito,
é proveitosa, auxiliando, inclusive, na busca
de absolvições ou em cooperações com
polícias internacionais, principalmente a
INTERPOL.
Para estabelecer limites, é necessário que
haja uma adequação do direito penal às
regras de proteção de dados, que se
compreenda os riscos da utilização de
tecnologias e do acesso a informações que
anteriormente pareciam irrelevantes. No
Brasil, o Anteprojeto de LGPD Penal busca
traçar um mínimo de adequação a normas na
matéria de proteção de dados em Direito
Penal. Antes ainda dessa tramitação
legislativa, o STF irá julgar quais os impactos
do reconhecimento do direito fundamental à
autodeterminação informativa no caso IBGE
[3] para o Direito Penal. Esse posicionamento
se dará no caso Marielle Franco, em que o
Google questiona a determinação de entrega
do endereço de IP de todos os usuários que
pesquisaram palavras-chave relacionadas ao



caso [4]. 
À advocacia criminal cabe a atualização sobre
esses novos métodos investigativos, compreender
de que maneira eles podem ser utilizados para
auxiliar na obtenção de provas relevantes e
dominar os limites que as agências de segurança
devem se ater ao lançarem mão de tecnologias
invasivas. Enquanto sociedade, há que se
compreender, ainda mais, a importância da
defesa de garantias e direitos fundamentais,
fugindo de argumentos de que a contenção
democrática do Direito Penal gera maiores riscos
à organização social democrática (quando é
justamente o contrário), essa ideia não passa,
também, de um clickbait. 
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[1]  Com informações:  
https://www.theguardian.com/world/2021/jul/18/reveal
ed-leak-uncovers-global-abuse-of-cyber-surveillance-
weapon-nso-group-pegasus. Último acesso em
30.8.21.
[2] Com detalhes:  
https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-
chade/2021/07/26/lava-jato-negociou-programa-
espiao-pegasus-com-empresa-israelense.htm. Último
acesso em 31.8.21.
[3]  STF, ADI 6.387, Rel. Min. Rosa Weber, j. 7.5.20.
[4]  Para informações do caso:  
https://www.migalhas.com.br/quentes/332540/caso-
marielle--google-deve-quebrar-sigilo-e-fornecer-
dados-para-investigacao. Agora, ele vai para
julgamento de Recurso Extraordinário, sendo a
questão constitucional posta a aplicação do direito
fundamental à autodeterminação informativa.

https://www.theguardian.com/world/2021/jul/18/revealed-leak-uncovers-global-abuse-of-cyber-surveillance-weapon-nso-group-pegasus
https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2021/07/26/lava-jato-negociou-programa-espiao-pegasus-com-empresa-israelense.htm
https://www.migalhas.com.br/quentes/332540/caso-marielle--google-deve-quebrar-sigilo-e-fornecer-dados-para-investigacao
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A vida é feita de escolhas, que se transformam em lembranças.
Saber lidar com isso é pura sabedoria. 

 
Uma das vantagens da quarentena é o ganho de tempo para ler, aliado
a isso, as redes sociais me colocaram em contato com diversidade de
clubes de leitura fantásticos, possibilitando conhecer autores que nunca
ouvira falar, por puro desconhecimento meu, dado que se vislumbrou
todo um universo de jovens, premiados e reconhecidos talentos da
literatura nacional. Por esse caminho, portanto, me chegou às mãos, a
obra encantadora de Carla Madeira, denominada Tudo é Rio, lançada
em 2014 e que já está na sexta edição. Como aprendi na própria leitura
da “orelha” do livro, Carla é mineira, jornalista e publicitária,
empreendedora de sucesso nas Minas Gerais. O livro, gestado por mais
de década, é lindo, sensível, fala de maternidade, de mulheres, de
romper os papéis que insistem em colocar as pessoas como detentoras
de uma história única, como nos ensinou Chimamanda Adichie. Ali estão
a apaixonada, a prostituta, a mãe, a amante, a amiga, nem sempre
colocadas em corpos distintos; aprendemos que, para além dos
estereótipos, cada um pode entregar, diariamente, sua melhor versão.
Descobrimos o valor do perdão e o quanto se consegue perdoar, ou não
perdoar, acontecimentos do passado. Sem discursos morais, nem
julgamentos, a autora nos mostra que, cada pessoa, independe do papel
social que tenha, possui partes muito nobres e partes que às vezes não
quer mostrar nem para si mesma, tudo isso através de prosa que nos
conduz por rio de correnteza serena, fluida e constante; livro para ser lido
mais de uma vez, na primeira, no modo contínuo, sem parar, e depois
saboreando cada passagem, cada ensinamento, curtindo a viagem,
etapa por etapa.

Andrea
Loguercio
Viamão
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Carolina
Kulbieda
Porto Alegre

Uma esperança mais forte que o mar: A jornada de Doaa Al Zamel
// livro de Melissa Fleming

A leitura do livro que conta a trajetória de uma adolescente síria lutando
por sua vida em razão da crise humanitária no país gera um misto de
admiração por sua luta e tristeza e revolta pela situação. 
Não é de hoje que ouvimos sobre as atrocidades que ocorrem na Síria, a
população em perigo e a destruição das cidades e essa é a história de
Doaa Al Zamel, natural da cidade de Daraa, que foi obrigada a abdicar
de sua juventude, desde os seus 16 anos, quando os protestos
iniciaram. Ao tempo, para evitar qualquer situação de perigo, a jovem foi
obrigada a permanecer em casa, sobrevivendo, tão-somente, do
sustento que seu pai obtinha com sua barbearia. 
Evidente que o agravamento da situação piorou as condições da família,
que, como últimas esperanças, alcançou as economias que ainda
restavam para que Doaa pudesse sair da cidade. O que aconteceu é de
conhecimento notório, a cidade de Daraa foi totalmente destruída.
Após sair da cidade, a jovem menina enfrentou diversos percalços muito
além dos reflexos da guerra civil da Síria, como pessoas tentando
enriquecer às custas de sua fragilidade e desespero e o pior de todos: a
busca pelos países europeus de evitar ao máximo que pessoas como
Doaa chegassem em suas fronteiras.
O livro, muito além da luta pela sobrevivência da jovem síria, me levou a
pensar que a proteção dos refugiados e a sua integração local precisa
ser cada vez mais abordada por todos.
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Advocacia

Compartilhada

Playlist colaborativa

no Spotify

A CASA NORMA
DESCONHECE

BARREIRAS!

Clique nos textos
ao lado das

imagens e se
conecte conosco
no Instagram, no
site e no Spotify.

@gazetadanorma

@casa_norma

Ao abrir o aplicativo
Spotify, clique no campo
de busca e uma nova barra irá surgir, perceba
que nela há um ícone de câmera, clique nele
e, quando abrir, aponte para o código da
imagem ao lado. Prontinho, agora é só
aumentar o som e curtir essa seleção especial
e colaborativa.
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Nossa Gazeta é um periódico mensal.
Sem títulos. Sem distância. Só compartilhamento

A próxima edição será fechada dia 30/09/2021.
Clique aqui, confira o editorial e envie seu artigo.
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