
O eleitorado brasileiro 

deu provas de 

avanço em termos de 

conscientização e de 

participação

Não somente em trabalho 
organizado em prol 
de candidatos como 

também em mobilização de-
mocrática e saudável contra 
adversários, como se viu no 
movimento “ele não”, lidera-
do por grupos femininos em 
oposição a Jair Bolsonaro. 
Para isso muito contribuiu a 
utilização das redes sociais. 
Aliás, a ferramenta foi muito 
mais usada nesta eleição do 
que nas anteriores. 

Os próprios candidatos fi -
zeram pessoalmente uso dos 
mais diversos dispositivos de 
comunicação direta, basta 
ver que Bolsonaro, devido ao 
atentado que o imobilizou, 
não perdeu contato com seus 
seguidores e com aqueles 
que pretendia alcançar; mes-
mo no hospital se manteve 
virtualmente ativo. Youtube, 
Facebook, Instagram e What-
sapp se revelaram efi cientes 
‘palanques’ virtuais.

Percebe-se o povo brasileiro 
mais crítico e disposto a pro-
mover mudanças na mentali-
dade política (e principalmen-
te dos políticos), haja vista que 
tradicionais e quase vitalícios 
caciques foram defenestra-
dos nas urnas. Entre muitos, 
podem ser citados Agripino 
Maia (RN), Jorge Viana (AC), 
Ricardo Ferraço (ES), Vicenti-
nho Alves (TO), Romero Jucá 
(RR), Edison Lobão (MA) e 
Eunício de Oliveira (CE). 

Houve casos de famílias 
vetadas pelo voto, como os 
Sarney – dominantes no Ma-
ranhão – que não elegeram 
seus integrantes e estão fora da 
política regional. Isso deve ser 
visto como renovação, como 
aconteceu no Paraná, em que 
a família Dias sofreu baixas, 
o senador Requião perdeu a 
reeleição, mesmo sendo con-
siderado líder infl uente com 
três mandatos de governador, 
Beto Richa, de família política, 
não conseguiu se eleger para 
o Senado e seu grupo saiu 
enfraquecido. 

O povo preferiu mudar, apos-
tando em lideranças novas a 
velhos grupos que nos últimos 
trinta anos se revezavam no 
poder, o eleitorado paranaense 
optou pela política planejada, 
moderna e atualizada. Tivemos 
outros bons exemplos da aten-
ção do eleitor no sentido de 
promover fi ltragem na política. 
Emblemático foi o fato da rejei-
ção a envolvidos em corrupção, 
principalmente investigados 
pela Lava Jato. A própria Força 
Tarefa relacionou 31 políticos 
investigados e/ou réus que não 
se elegeram.

É correto afi rmar que a re-
novação só não foi maior por-
que o fi nanciamento público 
de campanha não benefi ciou 
os novos, sendo distribuído 
preferencialmente para os 
caciques e candidatos tradi-
cionais e infl uentes em seus 
respectivos partidos, barrando 
oportunidades aos iniciantes e 
funcionando como desestímu-
lo. Por isso, na Câmara restou 
um grupo de deputados que 
acumulam entre 24 e 28 anos 
de mandatos consecutivos e 
nas Assembleias Legislativas, 
assim como no Senado, tam-
bém muitos notórios carrei-
ristas permaneceram. 

Em Minas Gerais notou-se 
esse posicionamento seletivo, 
embora os candidatos não 
estivessem diretamente liga-
dos à Lava Jato, mas a outras 
investigações, como Fernando 
Pimentel, Aécio Neves (que se 
salvou ao trocar o Senado pela 

Câmara) e a ex-presidente 
Dilma Rousseff rejeitada para 
o Senado. Outros políticos com 
“validade vencida” acabaram 
perdendo por seus próprios 
erros e falta de avaliação do 
novo momento, entre os quais 
Geraldo Alckmin, Eduardo 
Suplicy, Ciro Gomes, Marina 
Silva. Esses não renovaram o 
discurso e correm o risco de 
ver a carreira encerrada. 

Os ventos de renovação 
favoreceram alguns políticos 
e partidos ainda não conta-
minados. Exemplo é o Novo.  
Além de expressiva votação 
no seu primeiro pleito pre-
sidencial (5º. lugar geral) 
vencendo siglas como MDB e 
Rede, disputa o segundo turno 
ao governo de Minas Gerais. 
Outra constatação é de que 
o eleitor preferiu candidatos 
com comportamento político 
mais defi nido, rejeitou a pre-
gação de meio-termo. Isso já 
havia ocorrido na campanha de 
Fernando Collor em 1989 e re-
petiu-se agora com Bolsonaro. 

Mensagens mornas e bandei-
ras sem forte apelo popular não 
encontraram receptividade 
nas urnas. Aliás, esta eleição 
acabou muito parecida com 
a de 1989. Todos os grandes 
partidos participaram no pri-
meiro turno com o melhor de 
suas lideranças, no entanto, a 
predominância fi cou com uma 
sigla de menor expressão. 

Naquele ano, nomes como 
Ulysses Guimarães, Mário Co-
vas, Leonel Brizola, Aureliano 
Chaves não tiveram a votação 
esperada e o segundo turno 
fi cou entre Collor e Lula. 

Agora, o PSL sem a tradição 
dos demais levou Bolsonaro 
para a defi nição em segun-
do turno. Ficou evidente, 
também, que esta eleição foi 
visivelmente plebiscitária, po-
larizada entre duas correntes, 
o petismo e o antipetismo. O 
primeiro turno deixou essa 
tendência bem clara, tanto 
assim que para o segundo turno 
foram Haddad (PT) e Bolso-
naro (PSL), este encarnando 
o antipetismo desde o início e 
com mais contundência. 

Vejo como importante pers-
pectiva de redefi nição do sis-
tema político-partidário com 
a cláusula de desempenho 
eleitoral, conhecida como cláu-
sula de barreira, que levará à 
gradativa redução do número 
de partidos. Neste ano – pri-
meira eleição com a vigência 
do dispositivo – 14 siglas não 
atingiram a representatividade 
exigida e o total deve cair de 32 
para 18 partidos. Os atingidos 
não terão tempo no horário 
eleitoral gratuito para prega-
ção e nem o amparo fi nanceiro 
do Fundo Partidário. Seus 
integrantes certamente irão se 
abrigar em outras siglas.

Por todos esses fatos e cir-
cunstâncias, e as respostas 
populares reveladas pelas 
urnas, acredito que esta elei-
ção pode ser considerada um 
divisor de águas em prol da 
mudança da própria política. 
Se o povo despertou mesmo 
para a efetiva participação é 
um acontecimento auspicio-
so, pois o fortalecimento da 
democracia depende dessa 
participação popular, princi-
palmente através dos partidos, 
com novas lideranças sem ví-
cios, novas ideias e verdadeira 
disposição para o trabalho 
sério, comprometido com as 
aspirações nacionais. 

Acredito que deste pleito 
podemos tirar lições positivas, 
tivemos avanços e podemos 
avançar muito mais para o 
aperfeiçoamento do sistema 
político e consolidação da 
democracia. 

(*) - É médico. Foi Ministro da Saúde 
e Deputado Federal.  Como ministro 

foi o criador do “Zé Gotinha”.
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Caroline Santos (*) 

O primeiro passo é conhecer a Lei 
nº 13.146/2015, que protege o di-
reito de PCDs e cumpri-las, pois 

um ponto em que as empresas pecam é a 
questão de conhecer e não praticar. A lei 
prevê que não deve haver desigualdade 
e por isso as organizações devem manter 
os mesmos benefícios, remuneração, tra-
tamento, plano de carreia, entre outros 
aspectos, independente da defi ciência de 
um colaborador. 

Conforme ressalta o Art. 34 § 4º “A pessoa 
com defi ciência tem direito à participa-
ção e ao acesso a cursos, treinamentos, 
educação continuada, planos de carreira, 
promoções, bonifi cações e incentivos pro-
fi ssionais oferecidos pelo empregador, em 
igualdade de oportunidades com os demais 
empregados”.

O segundo passo é preparar o espaço 
físico, até mesmo porque as organizações 
recepcionam clientes com defi ciência e, de 
acordo com o Art. 3º I da lei de inclusão 
da pessoa com defi ciência, em questão da 
acessibilidade é dever de qualquer insti-
tuição promover o acesso com segurança, 
autonomia, espaço, independente do uso 
público ou privado. Inclusive de sistemas 
e tecnologia.

O terceiro passo é treinar o RH, a pre-
sidência, os gestores e colaboradores, 
conscientizando a todos da importância 
da inclusão de PCDs. Para isso, ressalto 
o Art. 14. e o Art. 37 da lei de inclusão da 
pessoa com defi ciência. Uma organização 
contribui e muito se cumprir seu papel 
perante a sociedade com relação ao desen-
volvimento profi ssional e pessoal de uma 
pessoa com defi ciência, pois um ambiente 
que promove oportunidade ao desenvol-
vimento gera e descobre talentos, além 
de estimular as pessoas com defi ciência a 
superar obstáculos. 

Lembrando que a implantação de um 

As organizações estão 
preparadas para contratação 
de pessoas com defi ciência?
A inclusão de pessoas com defi ciência dentro de uma determinada organização está cada vez mais comum, 
porém, nem todas estão aptas a receber esses colaboradores, visto que há um despreparo começando do 
RH, que é o primeiro contato, até mesmo dos colegas que irão compartilhar do mesmo ambiente

ambiente inclusivo deve-se manter em 
constante renovação, pois não basta im-
plantar, há uma necessidade de alimentar 
diariamente um espaço de igualdade. E 
que, de acordo com a Lei 8213/91 Art. 93, 
as organizações com 100 a 200 funcioná-
rios têm a obrigação de contratar pessoas 
com defi ciência e a porcentagem da cota 
aumenta de acordo com o número de 
funcionários.

A intenção das organizações não deve 
estar voltada apenas a cumprir a cota, mas 
em proporcionar oportunidade de desen-
volvimento profi ssional e pessoal ao início 
da contratação de PCDs. Vale ressaltar 
que não podemos descartar a questão de 
pessoas que se acidentam dentro ou fora 
do ambiente de trabalho e, dependendo 
da deficiência ocasionada, continuam 
exercendo suas funções. Por conta disso, 
as organizações devem estar preparadas 
para proporcionar um ambiente inclusivo.

Importante lembrar que as organizações 
apenas contratam e não aplicam treina-
mentos para preparar os colaboradores 
com defi ciência, pois estão preocupadas 

apenas em preencher a cota, mas não no 
impacto que gera na pessoa, pois eles so-
frem preconceito tanto do público interno 
como externo. 

Ou seja, é de suma importância pro-
porcionar o mesmo treinamento a todos 
os colaboradores com defi ciência, com o 
objetivo de informar e agregar a pessoa 
com defi ciência, passando todo o conhe-
cimento necessário, seja de um sistema, 
norma ou de alguma tarefa específi ca, e 
proporcionando segurança com relação 
ao seu papel dentro da equipe. 

Dessa forma, evita-se a ocorrência de 
futuros problemas, na quebra da padroniza-
ção e na qualidade da prestação do serviço, 
além de manter um profi ssional qualifi cado 
no atendimento ao público. A organização 
que compreender sua missão de forma mais 
humanizada possível passará não somente 
a colaborar no desenvolvimento humano, 
como também no desenvolvimento da 
sociedade.

(*) - É supervisora ADM/RH
do Massicano Advogados.

Divulgação

Manter uma postura correta 
é algo fundamental para a 
saúde musculoesquelética. 
Entretanto, existem várias 
posturas para cada tipo de 
movimento que realizamos 
no dia a dia. A mais conhecida 
é manter a coluna reta para 
evitar dores nessa região ou 
ainda deformidades, como a 
cifose, a famosa corcunda.

Mas, ao longo da vida, vamos 
adotando certas posturas que 
se tornam vícios posturais. 
Segundo a fisioterapeuta 
Walkiria Brunetti, especialista 
em RPG e Pilates, um vício 
postural se instala quando 
procuramos compensar um 
movimento, adotando uma 
posição mais confortável, po-
rém quase sempre incorreta. 

“Um bom exemplo são as 
pessoas que trabalham senta-
das. Elas até podem começar 
o dia de trabalho com a coluna 
ereta. Mas, depois de oito ho-
ras na mesma posição, é bem 
provável que terminem o expe-
diente afundadas na cadeira, de 
pernas cruzadas ou em outra 
posição que já se tornou um 
vício postural”, explica Walkíria.

Mas, cada pessoa pode apre-
sentar vários tipos de vícios 
posturais, como abaixar o pes-

Postura confortável
não é sinônimo de postura correta

Corrija sua postura já! 
Uma das técnicas mais efi -

cazes para corrigir os vícios 
de postura é a Reeducação 
Postural Global (RPG). 
Trata-se de uma técnica da 
fi sioterapia, criada na década 
de 80 por um fi sioterapeuta 
francês. A RPG ajuda no 
alongamento e melhora a 
fl exibilidade dos músculos 
de cada cadeia muscular, 
pois as trabalhamos de forma 
individual. Além disso, leva 
em consideração os siste-
mas muscular, esquelético e 
sensitivo, atuando de forma 
global”, explica Walkíria.  

A RPG só pode ser apli-
cada por um fi sioterapeuta 
especializado na técnica. A 
quantidade de sessões vai 
depender do tipo de proble-
ma ou condição do pacien-
te. “O RPG é muito efi caz, 
pois mesmo após o término 
do tratamento, o paciente 
aprende a manter a postura 
adequada, uma vez que ganha 
mais consciência corporal. O 
ideal, depois que termina a 
RPG, é ir para o Pilates, que 
também ajuda na postura 
e tem inúmeros outros be-
nefícios”, encerra Walkíria 
(agenciahealth.com.br).

coço para usar o celular, sentar 
na ponta de cadeira, dormir de 
barriga para baixo, entre outros. 
A fi sioterapeuta comenta que é 
natural que as pessoas procu-
rem posições mais confortáveis 
para se sentar, deitar, pegar um 
objeto do chão ou usar o celular. 
Entretanto, a fi sioterpeuta aler-
ta: conforto não é sinônimo de 
postura correta! “Normalmente 
é o oposto, ou seja, quanto mais 
confortável a postura, maior o 
risco de ser um vício postural 
e não a postura adequada ao 
movimento”, cita.

Sinais de que você tem 
vícios de postura 

A dor é a principal manifes-

tação de um vício de postura, 
principalmente se ela aparecer 
depois de um dia de trabalho, 
por exemplo. Ou ainda depois 
de carregar peso e usar o celular 
por horas. “As dores podem 
afetar a coluna, o pescoço, os 
ombros, os punhos, os joelhos 
e os pés. 

Dependendo da gravidade do 
vício postural, pode inclusive 
levar à dor de cabeça tensional, 
por exemplo”, comenta Walki-
ria. Os vícios de postura, na 
maioria dos casos, se instalam 
sem que a pessoa note. Além 
das dores, a má postura pode 
levar a quadros de tendinite, 
bursites e até mesmo de hérnia 
de disco.

A cirurgia robótica completa 10 anos no Brasil em 2018. Em uma 
década, foram feitas mais de 17 mil cirurgias com essa tecnologia 
minimamente invasiva que garante – entre outras coisas – mais 
precisão, incisões menores e tempo de recuperação mais rápido. 

Um dos pioneiros no país nesse tipo de operação, o Hospital 
Israelita Albert Einstein realizou mais de 7.000 procedimentos ao 
longo desse período e se consagra como único Centro de Excelência 
em Cirurgia Robótica da América Latina certifi cado pela Surgical 
Review Corporation (SRC), empresa independente de acreditação 
de centros de excelência sediada nos Estados Unidos.

A primeira cirurgia robótica no Einstein aconteceu na manhã 
de 30 de março de 2008, um domingo, alguns meses depois da 
aquisição do primeiro sistema robótico. O paciente de 70 anos 
foi submetido à cirurgia de prostatectomia radical, popularmente 
conhecida como cirurgia robótica de próstata. O procedimento 
contou com uma equipe multiprofi ssional com mais de 20 pessoas. 

Da primeira operação aos dias atuais, o Einstein investe conti-
nuamente nessa tecnologia. Em 10 anos, dispendeu mais de R$ 46 
milhões em cirurgia robótica. Dos 40 sistemas robóticos instalados 
no Brasil, três estão na Unidade Morumbi. O modelo mais recente, o 
Da Vinci Xi, foi adquirido em meados 2017. Eles integram o Centro 
Einstein de Excelência em Cirurgia Robótica, inaugurado em 2011. 

Brasil comemora 10 
anos de cirurgia robótica

O espaço conta com médicos habilitados e um time de enfermagem 
especializada e dedicada para esse tipo de procedimento. 

“O diferencial não é apenas o robô, mas toda a infraestrutura e 
capacitação de médicos e enfermeiros para que os procedimentos 
tenham resultados extremamente positivos. Hoje, o Einstein é líder 
na América Latina. Estamos acompanhando com muita atenção o 
que está chegando à plataforma de cirurgia robótica com objetivo 
de formar e atualizar nossos cirurgiões e residentes”, afi rma Sidney 
Klajner, presidente da Sociedade Benefi cente Israelita Brasileira Albert 
Einstein e médico cirurgião certifi cado em cirurgia robótica desde 2009. 

O Einstein conta, atualmente com mais de 140 médicos capacita-
dos para cirurgia robótica. Desse total, 13 têm o título de proctor em 
diversas especialidades. Proctors são médicos com vasta experiência 
em cirurgia robótica e têm a responsabilidade de acompanhar os 
primeiros procedimentos robóticos dos cirurgiões especialistas em 
treinamento na tecnologia, além de assegurar o bom andamento 
da cirurgia robô-assistida (AI/Einstein).
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