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Desde o começo de 2017,
ao menos um trabalhador
brasileiro morreu a cada quatro horas e meia, vítima de
acidente de trabalho. O dado
é do Observatório Digital de
Saúde e Segurança do Trabalho,
desenvolvido pelo Ministério
Público do Trabalho (MPT)
e pela OIT e cujos resultados
atualizados foram apresentados ontem (5). Com base em
informações disponibilizadas
por vários órgãos públicos, o
observatório estima que, entre
o começo do ano passado e as
14h de ontem, foram registradas 675.025 comunicações por
acidentes de trabalho (CATs) e notiﬁcadas
2.351 mortes.
Entre 2012 e 2017, a Previdência Social
gastou mais de R$ 26,2 bilhões com o pagamento de auxílios-doença, aposentadorias
por invalidez, auxílios-acidente e pensões
por morte de trabalhadores. Além disso,
com base em cálculos da OIT, o procurador
do trabalho e co-coordenador do laboratório de gestão (SmartLab de Trabalho
Decente), Luís Fabiano de Assis, aﬁrma
que o país perde, anualmente, 4% do seu
PIB com gastos decorrentes de “práticas
pobres em segurança do trabalho”.
Segundo Assis, no ano passado, estas
perdas gerais à economia com acidentes de
trabalho foram equivalentes a cerca de R$
264 bilhões. Para os procuradores do trabalho, os números “alarmantes” são apenas
a “ponta do iceberg”, não representando
a real dimensão do problema. Assis ainda
acrescenta que as notiﬁcações não vem
caindo. “Quando analisamos o número de
[trabalhadores] expostos [ao risco de acidente], o número de contratos de trabalho
existentes, o número de acidentes não caiu

em comparação a 2016. Ele se manteve
estável”.
Setorialmente, as notiﬁcações de acidente de trabalho foram mais frequentes
no ramo hospitalar e de atenção à saúde,
público e privado, onde foram registradas
10% das CATs. Na sequência aparecem o
comércio varejista (3,5%); a administração
pública (2,6%); Correios (2,5%) e a construção (2,4%), seguido pelo transporte
rodoviário de cargas (2,4%). Entre os
proﬁssionais mais vitimados estão os que
trabalham em linhas de produção; os técnicos de enfermagem; faxineiros; serventes
de obras e motoristas de caminhões. Quem
trabalha em contato com máquinas e equipamentos tem mais chances de se acidentar
e de sofrer ferimentos mais graves.
Segundo Assis, o objetivo do MPT e da
OIT ao divulgar os dados não é expor os
empregadores, mas sim estimular as discussões sobre como reduzir os riscos de
acidentes do trabalho. “Os acidentes de
trabalho envolvem um problema de saúde
pública, econômico e previdenciário – em
um momento em que se discute a neces-

Polaris Investimento e Incorporação Imobiliária S.A.
CNPJ/MF 07.467.887/0001-71 - NIRE 35.300.373.464
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os Srs.Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada, em 1º convocação,
no dia 10/04/2018, às 10:30hs, na sede, Rua Bandeira Paulista, 716, 12º andar, Itaim Bibi, SP/SP, CEP 04532-002, a fim de
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: deliberar sobre (i) as matérias previstas no Artigo
132, I e II da Lei nº 6.404/76, com a tomada das contas dos administradores, exame e discussão e votação das demonstrações
financeiras, e deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; e (ii) outros assuntos de
interesse da Sociedade. Em Assembleia Geral Extraordinária: deliberar sobre (i) remuneração dos Diretores, nos termos do
artigo 152, da Lei nº 6.404/76; e (ii) outros itens de interesse da Companhia. Os Srs.Acionistas poderão ser representados na
Assembleia Geral por procuradores constituídos na forma do Artigo 126, §s 1º e 2º da Lei nº 6.404/76. Os instrumentos de mandato
deverão ser depositados na sede da Companhia, com antecedência de 48hs da realização da Assembleia. Acham-se à disposição
dos Srs.Acionistas, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativo ao exercício social encerrado em
31/12/2017. Gostaríamos da presença de todos os acionistas. SP,08/03/2018. Silvio Sandoval Filho-Diretor. (09.10.13/03/2018)
3 9& – 5HJ ,WDTXHUD. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 100091589.2015.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera,
Estado de São Paulo, Dr(a). Daniella Carla Russo Greco de Lemos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) -$&48(/,1( 9$5*$6 &$178$5,2, CPF. 354.680.148-23, que $0& – 6(59,d26
('8&$&,21$,6/7'$, lhe ajuizou XPDDomR0RQLWyULD objetivando o recebimento de R$ 18.330,29
(Dez/2014  RULXQGRV GR LQDGLPSOHPHQto do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais
referente ao ano de 2010, e ao saldo de confissão de dívida, ILUPDGR HQWUH DV SDUWHV (VWDQGR a
requerida HPOXJDULJQRUDGRIRLGHWHUPLQDGRDVXDFLWDomRSRUHGLWDOSDUDTXHQRSUD]RGHGLDVD
fluir DSyVRSUD]RVXSUDSDJXHRGpELWRDWXDOL]DGRRXHPEDUJXHDDomRILFDQGRLVHQWa de custas e
KRQRUiULRV HP FDVR GH SDJDPHQWR VRE SHQD GH FRQYHUVmR GR PDQGDWR LQLFLDO HP WtWXOR H[HFXWLYR
VHQGR DGYHUWLGR GH TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO HP FDVR GH UHYHOLD DUW  ,V do CPC).
6HUi R SUHVHQWH HGLWDO DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL 1$'$ 0$,6 'DGR H SDVVDGR QHVWD
cidade de São Paulo, aos 18 de dezembro de 2017.
7 9& – 5HJ 6DQWDQD. E',7$/ '( ,17,0$d2 - 35$=2 '(  ',$6 352&(662 1 . O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana,
Estado de São Paulo, Dr(a). Ana Carolina Della Latta Camargo Belmudes, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a 35,6&,/$ 52'5,*8(6 '$ 6,/9$, CPF. 401.852.988-00, que $0& 6HUYLoRV
(GXFDFLRQDLV/7'$, ajuizou-lhe uma DomR0RQLWyULDTXHIRLMXOJDGDSURFHGHQWHRUD HPIDVHGH
&XPSULPHQWR GH 6HQWHQoD, condenando-a DR SDJDPHQWR GH 5  DWXDOL]DGR DWp
  (VWDQGR D H[HFXWDGD HP OXJDU LJQRUDGR IRLGHWHUPLQDGD D VXD ,17,0$d2 SRU HGLWDO
SDUDTXHHPGLDVDIOXLUDSyVRVGLDVVXSUDHIHWXHRSDJDPHQWRGRGpELWR DWXDOL]DGRVRESHQD
de incidênciDGHPXOWDGHHGHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRVGHFRP H[SHGLomRGHPDQGDGRGH
SHQKRUDHDYDOLDomRQRVWHUPRVGRDUWGR&3&ILFDQGRWDPEpP $'9(57,'$SDUDHPGLDV
D IOXLU DSyV R SUD]R SDUD SDJDPHQWR RIHUHoD LPSXJQDomR LQGHSHQGHQWHPHQWH GH nova intimação
$UW  GR &3&  6HUi R SUHVHQWH DIL[DGR HGLWDO SRU H[WUDWR DIL[DGR H SXEOLFDGR QD IRUPD GD OHL
1$'$0$,6'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHGH6mR Paulo, aos 08 de janeiro de 2018.

sidade de reformar [alterar
as regras da] Previdência
Social. Há perdas de vidas,
perdas para as famílias, para
a economia e um aumento do
número de ações na Justiça”,
ponderou o procurador. Ele
lembrou que, mundialmente, discute-se os ganhos de
produtividade resultantes
da redução do número de
acidentes e de afastamentos.
O procurador-geral do
Trabalho, Ronaldo Curado
Fleury, enfatizou que os índices de acidentes laborais e de
adoecimentos em função do
trabalho são extremamente
preocupantes. Fleury ainda comentou que
a maioria dos acidentes não são notiﬁcados,
contrariando a legislação trabalhista. “É importante que as empresas, os trabalhadores
e o próprio governo se conscientizem. Que
as políticas públicas sejam direcionadas
para garantir que os trabalhadores possam
voltar para casa vivos e saudáveis”, disse
Fleury, criticando a “cultura” de que o
trabalhador acidentado deixa de ser responsabilidade dos empregadores para se
tornar um problema da Previdência Social.
“Temos demonstrado que, em muitas
áreas, estes acidentes ocorrem por descumprimento de normas de segurança e saúde
por parte das próprias empresas. Tecnicamente, não poderiam sequer ser classiﬁcados
como acidentes de trabalho, mas sim como
acidentes que ocorrem por culpa das empresas”, comentou Fleury, explicando que
o MPT e a Advocacia-Geral da União (AGU)
tem buscado, na Justiça, responsabilizar
as empresas pelo pagamento de pensões
e benefícios previdenciários. “Não é justo
toda a sociedade arcar com estas despesas”,
ﬁnalizou o procurador-geral (ABr).

Lucio Brazil Real Estate S.A.

CNPJ/MF: 08.529.061/0001-52 - NIRE 35300342151
Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora e Local: 11/11/2017, às 16 horas, na sede social, Rua do Rócio, 350 - 14º andar, São Paulo/SP. Presença:
Totalidade dos conselheiros. Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg. Secretário: Wilson Pinto Rodrigues. Convocação:
Dispensada. Deliberações Aprovadas: Reeleição dos membros da Diretoria, pelo prazo de mandato de 01 ano:
Diretor Presidente: Firmino Matias Lucio JR., brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 6.167.177 SSP/SP, CPF/MF nº
086.909.968-00; e Diretor: Wilson Pinto Rodrigues, brasileiro, casado, engenheiro naval, RG nº 6.531.873 SSP/SP, CPF/MF
nº 052.425.568-70, ambos com endereço comercial em São Paulo, ratiﬁcando os atos anteriormente praticados. Os diretores
eleitos, declaram não estarem impedidos de exercer atividades mercantis. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. São
Paulo, 11/11/2017. Conselheiros: Rafael Novellino, Sandra Esthy Attié Petzenbaum, Miguel Maia Mickelberg, Luiz Alberto
Matias Lucio Mendonça, Firmino Matias Lucio Júnior e Wilson Pinto Rodrigues. Diretores Reeleitos: Firmino Matias Lucio
Júnior e Wilson Pinto Rodrigues. JUCESP nº 100.652/18-9 em 28/02/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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 9& – 5HJ %XWDQWm EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 100748049.2014.8.26.0704. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã,
Estado de São Paulo, Dr(a). Monica Lima Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARTHA
(/2,=$)8&+,'$, CPF 303.241.808-96, que FIEO – )XQGDomR,QVWLWXWRGH(QVLQRSDUD2VDVFR–
UNIFIEO, lhe ajuizou uma $omR 0RQLWyULD objetivando o recebimento de R$ 11.861,05 (Out/2014),
RULXQGRVGDVPHQVDOLGDGHVQmRSDJDVGR Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. Estando a
requerida em lugar ignorado, foi GHIHULGDDVXDFLWDomRSRU(',7$/SDUDTXHHPGLDVDIOXLUDSyV
RV  GLDV VXSUD SDJXH R YDORU VXSUD GHYLGDPHQWH FRUULJLGR TXH j WRUQDUi LVHQWD GDV FXVWDV H
KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV RX HPEDUJXH VRE SHQD GH FRQVWLWXLU-VH GH SOHQR GLUHLWR R WtWXOR H[HFXWLYR
judicial, ficando advertida TXH VHUi QRPHDGR FXUDGRU HVSHFLDO HP FDVR GH UHYHOLD DUW  ,9 GR
&3& 6HUiRSUHVHQWH HGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL 1$'$0$,6. Dado e
SDVVDGRQHVWD cidade de São Paulo, aos 19 de fevereiro de 2018.
39&– 5HJ /DSD. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0008738-72.2017.
8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IV - /DSD (VWDGR GH 6mR
Paulo, Dr(a). Sidney Tadeu Cardeal Banti, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) GABRIELA PEREIRA
'( )$5,$, Brasileiro, Solteira, RG 39.773.467-0, CPF 009.767.641- TXH SRU HVWH -Xt]R WUDPLWD GH
uma DomR 0RQLWyULD QD IDVH GH &XPSULPHQWR GH 6HQWHQoD PRYLGD SRU 9673 ('8&$d2 /7'$,
REMHWLYDQGR R FXPSULPHQWR GD VHQWHQoD SURIHULGD QRV DXWRV SULQFLSDLV VRE R Q  HP TXH MXOJRX SURFHGHQWH HP SDUWH RV (PEDUJRV SDUD GHFODUDU R FUpGLWR GD
HPEDUJDGDFRQVWLWXtGRGHSOHQRGLUHLWRHPWtWXORH[HFXWLYRMXGLFLDO(QFRQWUDQGR-VHDUpHPOXJar incerto
HQmRVDELGRQRVWHUPRVGRDUWLJR,9GR&3&IRLGHWHUPLQDGDDVXD,17,0$d2SRU(',7$/
SDUD TXH QR SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV ~WHLV SDJXH D TXDQWLD GH 5  DWXDOL]DGD DWp
  GHYLGDPHQWH DWXDOL]DGD VRE SHQD GH PXOWD GH  VREUH R YDORU GR GpELWR H KRQRUiULRV
DGYRFDWtFLRVGH DUWLJRHSDUiJUDIRVGR&yGLJRGH3URFHVVR&LYLO )LFDFLHQWHDLQGDTXHQRV
WHUPRV GR DUWLJR  GR &yGLJR GH 3URFHVVR &LYLO WUDQVFRUULGR R SHUtRGR DFLPD LQGLFDGR VHP R
SDJDPHQWR YROXQWiULR LQLFLD-VH R SUD]R GH  TXLQ]H  GLDV ~WHLV SDUD TXH R H[HFXWDGR
LQGHSHQGHQWHPHQWHGHSHQKRUDRXQRYDLQWLPDomRDSUHVHQWHQRVSUySULRVDXWRVVXDLPSXJQDomR6HUi
RSUHVHQWHHGLWDOSRUH[WUDWRDIL[DGRHSXEOLFDGRQDIRUPDGDOHL
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Agropecuária Santa Maria do Guataporanga S.A. - CNPJ/
MF nº 50.612.704/0001-93 - NIRE 353.0000065-0 - Convocação - Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em
16.04.18 - Ficam convocados os senhores acionistas da Agropecuária Santa Maria do Guataporanga S.A. a se reunirem
em assembléia geral ordinária, no dia 16 de abril de 2018, às
09:00hs, na sede social na Avenida Paulista, 352, 12º andar,
sala 121, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1.- Relatório da administração, balanço
e contas do exercício social ﬁndo em 31.12.17; 2.- ﬁxação dos
honorários da Diretoria.- 3.- Outros assuntos de interesse social. Acham-se à disposição dos acionistas na sede social, no
endereço supra, os documentos a que se refere o artigo 133
da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP), 06 de março de 2018. (a)
Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

eFRIXQGDGRUDGD%FUHGL¿QWHFK
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ZZZEFUHGLFRPEU 

ANOANO
XXX

APOIO:

2010
CENOFISCO
Apoio:

SEXTA-FEIRA, 09 DE MARÇO DE 2018

OBRIGAÇÃO DO PROGRAMA EMPRESA CIDADÃO
Empresa aderiu ao programa Empresa Cidadã, temos obrigação de
prorrogar a licença paternidade quando for solicitada pela funcionária,
qual a base legal? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
APRENDIZ QUANDO É DESLIGADO DA EMPRESA POR MOTIVO
DO TÉRMINO DO CONTRATO DE TRABALHO, TEM DIREITO AO
SEGURO DESEMPREGO?
Não haverá direito ao seguro desemprego nos casos de término do
contrato de aprendizagem, vez que o direito assiste apenas os casos
de rescisão sem justa causa. Lei 7998/90, artigo 3º.
ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS COM ESOCIAL
As entidades sem fins lucrativos que possuem empregados estão
obrigadas ao e-Social. Qual o cronograma? Saiba mais acessando a
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
SUBSTITUIÇÃO DO VALE TRANSPORTE
O vale transporte poderá ser substituído por vale combustível sem
que o mesmo integre ao salário? Saiba mais acessando a íntegra do
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
COMO PROCEDER COM O AVISO PRÉVIO DE FUNCIONÁRIO QUE
ESTÁ COM AS FÉRIAS COLETIVA PROGRAMADA E PEDE DEMISSÃO?
Informamos que se a empresa estará de férias coletivas, o empregado
não terá como cumprir o aviso prévio a partir do início das férias
coletivas. Portanto, se o empregado quiser cumprir o aviso prévio,
orientamos que o empregador indenize o período a partir do início
das férias coletivas, já que ele não terá como cumprir.
RESCISÃO DE FUNCIONÁRIO COM ESTABILIDADE
Para calcular a rescisão de funcionário que possui estabilidade, o aviso
prévio indenizado começa a contar a partir da data final da estabilidade? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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também que o preservativo é
uma forma de evitar a contaminação. No entanto, apenas
poucas utilizas o preservativo
consistentemente, comenta
Luciano Pompei, secretário
geral da Sogesp.
Já 64% dos especialistas têm
a percepção de que a maioria
das adolescentes conhece a
pílula do dia seguinte. “Este
dado é importante para alertar
aos ginecologistas e obstetras
sobre a vulnerabilidade da
população de adolescentes
visto que na maioria das vezes a orientação sobre DST
e anticoncepção ocorre após
o início da vida sexual”, pontua Silvana Maria Quintana,
segunda secretária da Sogesp.
“É papel do ginecologista e
obstetra entender o comportamento de suas pacientes

pós ouvir CEOs de diversas ﬁntechs, grandes
bancos e players de mercado de capitais de todo o mundo
sobre as mais diferentes inovações, acredito que os conceitos
que se perpetuarão fortemente
no mercado de agora em diante
são customização, integração e
foco no core business.
Dando um passo a frente, a
Europa já aprovou o regulamento PSD2 (diretiva revisada sobre
os serviços de pagamento),
tendência que mudará globalmente o setor bancário da forma
como conhecemos hoje. Agora,
os clientes dos bancos, tanto
consumidores como empresas,
poderão contratar outros fornecedores para administrarem
suas ﬁnanças, o que abre novas
oportunidades para os clientes.
Com a diretiva, os bancos
europeus serão obrigados a
fornecer as informações bancárias de seus clientes via APIs
para terceiros. No Brasil, essa
inovação do open banking ainda
não acontece, principalmente
porque os bancos ainda tentam
proteger o atual oligopólio, diﬁcultando essa divisão de dados e
a integração de outras soluções
ﬁnanceiras na conta do consumidor. Todavia, acredito que nesse
sentido o ponto não é se essa
mudança regulatória ocorrerá
por aqui, mas quando ocorrerá.
Fato é que a forma como as
pessoas consomem serviços
financeiros está mudando, e
tanto bancos quanto empresas
terão que se adaptar. Agora,
quem decide como quer realizar
a contratação de seus diversos
produtos financeiros são os
próprios clientes e é aí que entra
o conceito de customização. O
consumidor dessa nova era digital poderá optar por ter conta
corrente em um banco, cartão de
crédito de outro, pegar empréstimo em uma ﬁntech, e fazer um
investimento em outra, e assim
por diante, utilizando serviços
das mais diferentes empresas de
acordo com o que deseja.
Por isso, a questão do compartilhamento de dados bancários
é muito importante, pois é essa
inovação que vai continuar
evoluindo o setor. Até porque,
no ﬁm das contas, esses dados
não são dos bancos, e sim dos
clientes, que podem fazer uso
deles da forma como lhe convir,
escolhendo o melhor serviço
para seu objetivo.

Interligado a esse conceito
de customização, vem a outra
tendência para o mercado ﬁnanceiro, que é a de integração. Com
os clientes buscando cada vez
mais serviços personalizados,
as empresas também têm que
se ajustar a esse novo cenário,
e integrar é a palavra-chave
para continuar acompanhando a
velocidade com que o mercado
está evoluindo.
Para maximizar o valor do
serviço entregue ao cliente, as
empresas terão que concentrar
seus esforços no core business (e
aqui chegamos a terceira grande
tendência do mercado ﬁnanceiro), e se integrarem com outros
negócios para ganharem expertise e capilaridade em áreas que
não são seu foco original. Com
isso, as plataformas de serviços
ﬁnanceiros passarão a funcionar
como um “LEGO”.
Ou seja, os consumidores
não vão mais apenas dizer “sou
cliente de tal banco”, mas sim “eu
utilizo um produto de determinado banco”. Assim, todas essas
plataformas ﬁnanceiras vão se
conectar, em um novo universo
mais aberto e cooperativo, e o
cliente poderá orquestrar a estrutura do seu LEGO de ﬁnanças
da maneira como desejar.
Na Bcredi, por exemplo, trabalhamos com crédito imobiliário
e oferecemos um produto de
ciclo longo, que vai desde a
originação até a gestão da carteira do crédito. Dentro disso, é
difícil desenhar todo o serviço de
ponta a ponta, por isso também
precisamos integrar para ganhar
mais expertise. Então a ideia é
focar nos diferenciais, que ninguém mais oferece no mercado,
e buscar o conhecimento de
outras soluções para englobar
na nossa plataforma com o
objetivo de sempre entregar o
melhor serviço.
Com essa movimentação
constante do mercado, daqui
para frente o diferencial das ﬁntechs também se dará através do
processo criativo. Isso porque,
na era da inteligência artiﬁcial,
qualquer processo repetitivo
que possa ser aprendido por
um robô, será substituído por
um robô. Com isso, o capital
humano intelectual de pessoas
que pensam “fora da caixa” será
cada vez mais fundamental.
Diante de todo esse cenário, a
conclusão que ﬁca é que a coleta
de dados para entender o comportamento e as necessidades do
cliente ao longo de toda a cadeia
é a grande inovação para os
próximos anos. O mercado está
se transformando e o avanço da
tecnologia será o principal fator
para, no ﬁnal do dia, entregarmos a melhor experiência para
o cliente.

© HÍFEN – todos os direitos reservados

responderam que menos da
metade das adolescentes atendidas utilizam preservativo na
primeira relação sexual. Já
45,26% aﬁrmam que apenas
uma pequena parte faz uso
de preservativo na primeira
relação.
Quando indagados se a
adolescente utiliza preservativo rotineiramente, 45,93%
dizem que menos da metade
39,97% têm a percepção de
que isso ocorre com apenas
uma pequena parcela. Em outra questão, 55,56% relevam
a percepção de a maioria das
adolescentes não sabe que o
preservativo ajuda a evitar
a transmissão de DSTs. “É
preocupante saber que a
maioria das jovens conhece
sobre DST, segundo a opinião
dos ginecologistas, sabendo

Recentemente participei
do Paris Fintech Forum,
um dos maiores eventos
de ﬁntehs da Europa,
onde tive a oportunidade
de acompanhar as
principais tendências
que vão transformar o
mercado ﬁnanceiro nos
próximos anos

^^^VZMLYUJJVTIY

A

em todas as fases da fase e
desenhar políticas para fazer
frente aos problemas e para
melhor atendê-las”, argumenta Rossana Pulcineli Francisco, presidente da Sogesp. “É
isso que buscamos fazer, ao
promover um levantamento
destes. Também é uma forma
de alertar as autoridades do
setor de que precisamos de
políticas especíﬁcas de educação e conscientização das
adolescentes, pois, além do
aumento recente de índices
de Síﬁlis e HIV, o Brasil tem
números assustadores de gravidez na adolescência”.
Relatório da Organização
Mundial da Saúde (OMS),
divulgado em 28 de fevereiro,
portanto recente, registra que
a cada mil adolescentes brasileiras entre 15 e 19 anos, 68,4
ﬁ caram grávidas e tiveram
seus bebês O índice está acima
da média latino-americana,
estimada em 65,5. No mundo,
a média é de 46 nascimentos a
cada mil. Em países como os
Estados Unidos, o índice é de
22,3 nascimentos a cada 1 mil
adolescentes de 15 a 19 anos.
As taxas do relatório da OMS
se referem ao último período
analisado - entre 2010 e 2015
(Sogesp).
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Associação de Obstetrícia e Ginecologia do
Estado de São Paulo
(Sogesp) acaba de realizar
levantamento inédito com os
ginecologistas e obstetras em
atividade em terras paulistas
sobre o atendimento a adolescentes de 13 a 19 anos.
Convidados a participar, por
meio que questionado estruturado enviado online, 849
especialistas em tocoginecologia responderam. Chama a
atenção o fato de que 94,94%
dos ginecologistas e obstetras
que participaram da pesquisa
atendem adolescentes. Para
78,3% dos especialistas mais
da metade das pacientes desta
faixa etária são sexualmente
ativas.
A percepção de 42,3% dos
médicos é que apenas uma
pequena parte das adolescentes recebeu orientações
sobre Doenças Sexualmente
Transmissíveis (DSTs), enquanto 36,18% responderam
“menos da metade”. Sobre
orientações a respeito de
métodos anticoncepcionais,
os índices de percepção são
respectivamente 32,52% (uma
pequena parte) e 39,84%
(menos da metade). Um dado
igualmente alarmante: 32,38%
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A bola da vez no mercado
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