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Escolas médicas de má 
qualidade: estelionato

da pior espécie 

A opção por cursar 

Medicina nasce do 

desejo genuíno de 

cuidar das pessoas, bem 

como de zelar pelo bem-

estar do outro

Ao menos na maioria 
dos casos. Porém, esse 
sonho não raramente 

vira pesadelo, quando se 
vence a etapa do vestibular 
em diversas escolas médicas 
do Brasil. Lamentavelmente 
a má qualidade da formação 
predomina em nosso País sob 
as vistas grossas das autorida-
des responsáveis pelo ensino e 
a saúde, entre outras. Assim, 
vemos jovens estudantes com 
potencial incrível tornarem-se 
vítimas de um estelionato da 
pior espécie. 

O péssimo nível de docentes, 
a estrutura inadequada das 
faculdades, a falta de hospital-
escola são fl agrantes. Como 
em medicina praticamente 
não há reprovação, em curto 
espaço de tempo colocamos na 
linha de frente do atendimento 
milhares de profi ssionais com 
formação inadequada e insu-
fi ciente. Há quem diga que 
as lacunas de conhecimento 
podem ser corrigidas durante a 
residência. Falácia. Guardadas 
as proporções, isso seria como 
preparar o alicerce depois da 
casa construída. 

Devido à mercantilização da 
formação e ao descompromis-
so social de maus empresários 
do ensino e gestores, o Brasil já 
é o segundo país do mundo com 
maior quantidade de cursos de 
Medicina. Os alunos concluem 
a graduação despreparados, 
pois não se leva em conta 
questões de suma importância 
para quem lidará com vidas 
humanas. Alguns possuem até 
certo nível de escolaridade, 
mas não a base necessária de 
educação médica.   

Educação médica tem como 
esteio a ética, a moral, a cons-
trução de valores e a cidadania. 
Investe na construção do co-
nhecimento e no aprendizado 
à beira do leito. Médico precisa 
obrigatoriamente ter princí-
pios e gostar de gente. Mas 
isso não é a regra hoje em dia. 
O Exame do Conselho Regional 
de Medicina do Estado de São 
Paulo (CREMESP), já em sua 
11ª edição, é uma evidência das 
distorções que aqui exponho. 

Em 2016, houve reprovação 
de 48% dos participantes. Ou 
seja, quase metade dos recém-
formados não conta com a base 
mínima para passar na prova, 
que é bem rasa, aliás. Prin-
cipalmente os que saem das 
instituições particulares, cujo 
percentual de inaptos chega 
a 58%. Recente levantamento 
da Sociedade de Medicina e 
Cirurgia de Campinas com mé-
dicos e acadêmicos da região 
concluiu que 61% alegam que 
a faculdade não contribuiu em 
nada, ou de forma pífi a, para 
atuação frente ao mercado de 
trabalho, em relação às opera-
doras de saúde. 

Além disso, a mesma de-
claração é utilizada referente 
à gestão e administração do 
negócio (57%) e do direito 
médico (30%). Ou seja, o 
profi ssional sai das escolas 
sem capacidade de lidar com 
os problemas da sociedade e 
com a rotina do ambiente de 
trabalho. 

Saúde é coisa séria. 
Escolas médicas sem estru-

tura necessária para munir 
o especialista de conteúdo 
científi co, humano e prático 
comprometem a segurança 
da população. Aliás, pensar 
somente no aspecto monetário 
desse processo é desconside-
rar o fator humano. 

É, volto a frisar, estelionato.
 

(*) - É presidente da Sociedade 
Brasileira de Clínica Médica.

Antonio Carlos Lopes (*)

A - Nova Tecnologia
Um trator movido a biometano será uma das principais atrações do 
estande de Itaipu Binacional no Show Rural Coopavel, que ocorre de 2 
a 17 de fevereiro, em Cascavel. O evento é considerado uma das mais 
importantes feiras de tecnologia do agronegócio brasileiro. O trator é 
um protótipo feito a partir do modelo T6.140, da New Holland, e foi 
apresentado pela primeira vez no Brasil no fi nal de agosto, durante a 
Expointer 2016 de Esteio, região metropolitana de Porto Alegre. Desde 
dezembro, o veículo passa por uma fase de testes na Granja Haacke, 
em Santa Helena (a 100 km de Foz do Iguaçu). É dessa propriedade 
que sai o gás que abastece a frota de veículos a biometano da Itaipu 
Binacional.

B - Encontro Gastronômico 
Entre os próximos dias 27 e 29, será realizada no Guarujá o Encontro 
Cozinha Viva La Marina, promovido pelo La Marina, restaurante da 
Marinas Nacionais, à beira do Canal de Bertioga. A localização dentro 
do Parque da Serra do Guararu, proporciona ambiente em total sinto-
nia com o mote do encontro, focado em comida artesanal, mesclando 
rusticidade e refi namento gastronômico, com o uso de ingredientes 
de alta qualidade e hortifrutis orgânicos, de produção familiar e local. 
O público poderá saborear as criações dos chefs no salão climatizado 
do restaurante, no quiosque ao lado e no jardim à beira do canal, de 
frente para a Serra do Mar. Outras informações em: (www.marinas-
nacionais.com.br). 

C - Base na Antártica
Uma equipe composta por pedreiros, técnicos e engenheiros deu início, 
neste mês de janeiro, à reconstrução da Estação Antártica Comandante 
Ferraz, na Antártica. Em dezembro último, os equipamentos para a 
realização das obras, vindos da China, desembarcam no continente 
mais frio e seco do planeta. Nessa primeira fase, serão instalados todos 
os blocos de sustentação dos módulos que irão abrigar os laboratórios, 
refeitórios, ofi cina e dormitórios. A meta é concluir no primeiro semes-
tre de 2018. Com uma área de aproximadamente 4,5 mil m², a estação 
contará com 17 laboratórios, ultrafreezers para armazenamento de 
amostras e materiais usados nas atividades científi cas, setor de saúde, 
biblioteca e sala de estar. Cerca de 300 pesquisadores realizam estudos 
na região a cada ano.

D - Higiene para os Pequenos
A marca de lenços Kleenex, da multinacional Kimberly-Clark e referência 
mundial na categoria, desenvolveu uma nova linha de produtos pensada 
para o público infantil. “Kleenex Kids” é voltado para crianças entre 
4 e 6 anos e vem com uma proposta diferente: apostar na autonomia 
dos pequenos, ajudando os pais na difícil tarefa de educar e ensinar as 
crianças a desenvolverem seus próprios hábitos de higiene e limpeza 
dentro e fora de casa, evitando assim a proliferação de doenças. Apesar do 
foco da luta contra a gripe se concentrar nos meses mais frios, a doença 
pode acontecer em qualquer estação do ano, por isso a importância de 
as crianças terem conhecimento e liberdade com relação a sua higiene 
pessoal. Outras informações (www.kimberly-clark.com.br).

E - Captação de Recursos
Entre os dias 23/1 a 2/2, acontece no Cultura e Mercado o único curso 
específi co de ‘Formação em Captação de Recursos’ disponível no Brasil. 
Comandado por Daniele Torres, os alunos terão contato com os melhores 
especialistas da área, captadores com longa prática de mercado e ótima 
didática. Serão duas semanas intensas, com o conteúdo essencial para 
quem precisa comercializar projetos e programas culturais. Dirigido 
aos profi ssionais da cultura com todas as informações necessárias. Mais 
informações e inscrições: (http://bit.ly/formacao_captacao).

F - Equipamentos e Serviços
A Automec - Feira Internacional de Autopeças, Equipamentos e Serviços,  
acontece de 25 a 29 abril, no São Paulo Expo Center. Reserva aos visitantes 
uma série de atividades voltadas para a capacitação e conhecimento técnicos 
aos profi ssionais do setor e aos visitantes interessados. É o maior evento de 
equipamentos de reposição da América Latina que volta a reunir os setores da 
indústria de veículos pesados, leves e comerciais – as feiras eram realizadas 
separadamente. Um espaço que deverá ser bastante visitado é a terceira 
edição da Ofi cina Modelo, com a unifi cação das atividades em mecânicas 
leves e pesadas, com as novas tendências, demostrações de produtos e as 
mais novas tecnologias. Mais informações: (www.automecfeira.com.br).

G - Causa do Cão-guia
Neste domingo (22), na Av. Paulista 1159, acontece uma ação do Instituto 
Iris. A mobilização ‘Cão-Guia: quanto vale o seu olhar?’, cujo objetivo é 

chamar atenção para uma triste estatística: há uma estimativa de 100 
cães-guia; em contrapartida, o país possui 6,5 milhões de pessoas com 
defi ciência visual. Liderando a mobilização, João Nicastro e Thays Mar-
tinez, presidente-mirim e presidente do Instituto Iris, participarão da 
iniciativa a partir das 15h00. Divulgarão uma campanha via crowdfunding 
para arrecadar fundos em prol da causa. A meta é buscar cães-guias 
treinados a serem doados aos brasileiros pelo Iris em parceria com a 
ONG norte-americana Leader Dogs for the Blind, instalada em Rochester 
(Michigan).  Saiba mais em (https://iris.kickante.com.br/).

H - Pisa da Uva 
A festa da Pisa da Uva da Quinta do Olivardo, em São Roque, continua nos 
próximos dois fi ns de semana (21 e 28), atraindo turistas que visitam a casa 
para fazer uma viagem no tempo. Logo na entrada, os visitantes recebem 
um chapéu de palha, uma cesta de vime e uma tesoura e são convidados 
a percorrer os caminhos entre as videiras para colher e, é claro, provar os 
frutos. Ao fi nal, partem para o lagar para a atividade mais esperada do dia: 
a pisa. Os cestos recheados de frutos são despejados no lagar e o público 
é convidado para iniciar a pisa. Um grupo folclórico português anima o 
trabalho, relembrando os principais clássicos que agitavam a pisa no século 
passado. Uma experiência que mistura aromas, sabores e sensações. É no 
km 4 da Estrada do Vinho, com acesso pelo km 58,5 da Raposo Tavares. 
Informações tel. 4711-1100 ou (www.quintadoolivardo.com.br).

I - Ensino de Física
A 22ª edição do Simpósio Nacional de Ensino de Física (XXII SNEF) será 
realizada no Instituto de Física de São Carlos da USP, entre os próximos 
dias 23 e 27. Com o tema “A Física e o Cidadão Contemporâneo”, o evento 
mantém a tradição de um espaço privilegiado de troca de experiências, 
análises e discussões sobre o ensino de Física para diferentes públicos e 
em diferentes espaços formativos. Serão realizadas dezenas de atividades, 
como conferências, palestras, comunicações orais, exibição de traba-
lhos, cursos, ofi cinas, mesas-redondas, lançamento de livros, encontros, 
mostras e exposições. Haverá ainda um programa cultural com teatro, 
cinema, ilusionismo e espetáculos musicais com blues e samba. Mais 
informações: (www1.sbfi sica.org.br/eventos/snef/xxii/programa). 

J - Evitando Desperdícios
Alimentos prestes a vencer estão na prateleira. O dono parece não ter 
outra opção além de “queimar” o estoque, vendendo-os pelo preço de 
custo, apenas para não jogá-los fora. Mas e se houvesse uma forma de 
atingir outros potenciais clientes, que poderiam consumir o alimento 
naquela mesma semana ou no dia? Essa ligação pode ser agora feito pelo 
Ndays, plataforma que funciona como um e-commerce de produtos com 
data de vencimento ou prazo de utilização próximos. Comércios que tive-
rem produtos beirando a data limite para consumo podem se cadastrar 
no Ndays para expor a mercadoria pela loja online. Os clientes acessam 
o e-commerce em busca dos itens, reservam e realizam o pagamento, 
tudo de forma online. Saiba mais em: (www.ndays.com.br).
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D - Higiene para os Pequenos
A marca de lenços Kleenex, da multinacional Kimberly-Clark e referência

O Ministério do Trabalho acaba 
de lançar a Cartilha da Rais, para 
esclarecer dúvidas sobre como 
fazer a declaração anual de forma 
correta. Desde o dia 17 de janeiro 
está aberto o prazo para declarar as 
informações referentes a 2016. A 
entrega da declaração é obrigatória 
para todas as pessoas jurídicas com 
CNPJ ativo na Receita no ano de 
2016, com ou sem empregados, dos 
setores público ou privado, e todos 
os estabelecimentos com Cadastro 
de Empresa Individual (CEI) que 
possuem funcionários.

A cartilha reúne textos explica-

CEO da Sage pede 
mais atenção às 
pequenas empresas 

Nas grandes economias 
globais, o setor de PMEs é 
responsável por 2/3 de todos 
os empregos e apesar disso, 
uma pesquisa inédita da Sage 
destaca que apenas 27% das 
pequenas empresas se sentem 
representadas por políticos 
na tomada de decisões de seu 
país. A fi m de dar aos business 
builders uma plataforma para 
se conectar com os tomadores 
de decisão no governo, a Sage 
está lançando o “Fórum Busi-
ness Builders”, que oferece a 
empresários de todo o mundo 
insights, eventos e parcerias 
para a organização de políticas 
que lhes dêem voz coletiva a ser 
ser ouvida no cenário global.

“Com muita frequência, 
quando os políticos discutem 
o cenário econômico global, as 
pequenas empresas são excluí-
das da discussão. Isto é mais evi-
dente com o Fórum Econômico 
Mundial anual em Davos, onde 
as pequenas empresas não são 
um item na agenda. Pior ainda, 
60% nem sequer sabem que o 
evento está acontecendo. Os 
business builders são os heróis 
da economia. Os políticos e as 
grandes empresas devem des-
pertar para o fato de que esses 
heróis precisam ser apoiados 
e a eles ser dada uma voz, se 
quisermos garantir a saúde 
futura e prosperidade da econo-
mia mundial”, ressalta Stephen 
Kelly, CEO da Sage.

O Fórum está aberto a todas 
as pequenas empresas e será 
atualizado regularmente com 
diversos conteúdos e insights de 
convidados e conselheiros. Saiba 
mais em: (https://www.sage.com/
company/business-builders).

O valor supera em R$ 2 
bilhões o montante libe-
rado para o pré-custeio 

da safra anterior. O objetivo é 
estimular a economia e melho-
rar as condições da produção 
agrícola do país. Os recursos 
permitirão aos produtores ru-
rais fazer compras antecipadas 
de insumos, como sementes, 
fertilizantes e defensivos. O 
fi nanciamento antecipado deve 
atingir primeiramente as cultu-
ras que são plantadas no verão, 
como soja, milho, arroz, café e 
cana-de-açúcar.

Os recursos serão ofertados 
pelo Banco do Brasil, a partir 
de captações próprias da Pou-
pança Rural e de depósitos à 
vista. Os médios produtores 
terão acesso ao crédito por 

Governador Geraldo Alckmin e o Presidente Michel Temer na 

cerimônia de Lançamento do Pré-Custeio da Safra 2017/2018.

Seguindo a tendência dos 
demais meses de 2016, dezem-
bro registrou queda de 1,62% 
nos postos de trabalho da 
indústria paulista, o que re-
sultou no fechamento de 35,5 
mil vagas. Essa queda também 
é vista no acumulado do ano, 
que teve uma variação nega-
tiva de 6,58%, com o encer-
ramento de 152,5 mil vagas. 
Os dados são da Pesquisa de 
Nível de Emprego, feita pelo 
Departamento de Pesquisas e 
Estudos Econômicos (Depe-
con) da Fiesp e do Ciesp.

A indústria carrega no acu-
mulado desde 2011 um saldo 
negativo de empregos. Ao 
longo desse período, foram 
encerradas 609 mil vagas, 
sendo 518 mil baixas regis-
tradas entre 2014 e 2016. Em 
relação a 2016, esse resultado 
de trajetória ruim, com fecha-
mento de vagas em 21 dos 22 

A infl ação medida pelo IPCA-15 começa o ano 
com elevação de preços, ao fechar janeiro em 
0,31%, alta de 0,12 ponto percentual acima da 
taxa de 0,19% de dezembro do ano passado. É 
a taxa mais baixa para meses de janeiro desde 
1994, quando foi criado o Plano Real. Mesmo com 
a alta entre dezembro e janeiro, o IPCA-15 fechou 
o primeiro mês do ano com a taxa acumulada 
nos últimos 12 meses de 0,64 ponto percentual, 
abaixo do acumulado no mesmo período imedi-
atamente anterior, que foi de 6,58%.

Os dados relativos ao IPCA-15 foram divul-
gados ontem (19) pelo IBGE. A taxa de janeiro 
de 2016 havia registrado alta de 0,92%. O grupo 
Alimentação e Bebidas foi o principal responsável 

pela alta de 0,31% no primeiro mês do ano. O 
índice subiu 0,46 ponto percentual em relação à 
alta de dezembro (de -0,18% para 0,28%).

A alta de preços desse grupo em dezembro 
ocorreu depois de quatro meses consecutivos de 
defl ação (infl ação negativa): -0,01% em setembro; 
-0,25%, em outubro; menos 0,06%, em novembro; 
e -0,18%, em dezembro. O IBGE ressalta, porém, 
o fato de que, isoladamente, a gasolina foi o item 
com o maior impacto sobre o IPCA-15 de janeiro, 
ao contribuir com 0,1 ponto percentual para a 
alta de 0,31%. O preço do litro do combustível 
subiu, em média, 2,43%, refl etindo nas bombas 
o reajuste de 8,1% autorizado pela Petrobras nas 
refi narias, desde 6 de dezembro (ABr).
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Governo libera R$ 12 bilhões para 
pré-custeio da safra 2017/2018
O governo federal liberou R$ 12 bilhões para fi nanciar o pré-custeio da safra agrícola 2017/2018

milhão, sob encargos de 9,5% 
ao ano.

O anúncio da liberação do 
crédito foi feito ontem (19), 
em Ribeirão Preto, pelo pre-
sidente do Banco do Brasil, 
Paulo Caffarelli, em cerimônia 
que contou com a participação 
do presidente Michel Temer, 
do governador de São Paulo, 
Geraldo Alckmin, e outras 
autoridades. Segundo Temer, 
a agricultura é a área que tem 
sustentado a economia brasi-
leira, que vive um momento 
de recessão. “O agronegócio 
é tão sustentador da economia 
nacional, que não precisa muita 
coisa, o que é preciso é fi nan-
ciamento, isto sim, e é o que 
estamos fazendo no momento”, 
afi rmou Temer (ABr).

meio do Programa Nacional de 
Apoio aos Médios Produtores 
Rurais (Pronamp), com taxas 

de 8,5% ao ano e teto de R$ 780 
mil. Já os grandes produtores 
poderão fi nanciar até R$ 1,32 

Indústria Paulista fechou
35,5 mil vagas em dezembro

Bruno para o Humor Político

setores acompanhados pela 
pesquisa, ainda é refl exo da 
crise econômica. A boa notícia é 
que, para 2017, há uma tendên-
cia de estabilização. 

A análise é do gerente do 
Depecon, Guilherme Moreira. 

“O emprego na indústria veio 
se ajustando à queda da 
produção. Acreditamos que 
o período agora seja de esta-
bilização, com retomada mais 
intensa de vagas apenas a 
partir de 2018” (AI/Fiesp).

Prévia da infl ação é a mais baixa desde 1994
Cartilha esclarece dúvidas sobre a RAIS

tivos, de forma didática. Em um 
único documento, o leitor encontra 
informações sobre quem deve de-
clarar, a forma correta de realizar a 
declaração e os prazos, além de um 
apanhado geral sobre a importância 
do documento. A RAIS continua 
sendo um instrumento fundamental 
para coleta de dados e para auxiliar o 
governo na implantação de políticas 
públicas, além de contribuir para 
o planejamento de ações e servir 
de ferramenta de monitoramento, 
controle e aferição de resultados 
dessas mesmas políticas (http://www.
trabalho.gov.br/rais).


