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São Paulo, sexta-feira, 26 de abril de 2019

Brasil reduz em 38% casos de malária
em relação a 2018

O uso de dados como
aliado do varejo
Eduardo Tardelli (*)

Em 2017, foi estimado 219 milhões de casos de malária, e 435
mil pessoas morreram da doença no mundo.

todos os envolvidos nas ações
de prevenção da doença.
Para este ano, o Ministério
da Saúde, em parceria com a
Organização Pan-Americana
da Saúde (OPAS), tem intensificado as ações de integração
da prevenção da malária com a
atenção primária nos estados
e municípios. Além disso, o
ministério já realizou neste ano

Reflexões

Sebastián Piñera: mudanças na saúde visam fortalecer o sistema público e melhorar o atendimento no setor privado.

cessidade de apresentação de atestados
de saúde, obrigando as seguradoras a
oferecerem o plano a todos os usuários
que o solicitem, evitando que neguem
os serviços a pessoas com doenças
preexistentes. (A Br)

É melhor evitar coisas que não
foram programadas anteriormente
para não saírem diferente do que
foi planejado. O momento é ótimo
para grandes e decisivos negócios.
Deve evitar ficar só nesta sexta-feira,
precisa de companhia de alguém.
21/821 – Branco.

Magia dos sonhos
VIOLÊNCIA - Violência cometida com outra pessoa, participará de festa com amigos. Você própria (o) cometer violência,
melhores dias à frente. Ser atacado (a) com violência, alegria.
Cônjuge demonstrando violência, infidelidade. Números da
sorte: 03, 13, 22, 36, 41 e 50

Gêmeos
(21/5 a 21/6)
Virgem
(23/8 a 22/9)
Sagitário
(22/11 a 21/12)

Com o Sol na casa sete é tempo
decisões em sociedades e parcerias
sociais e profissionais. É bom medir
as palavras que podem comprometer
seu sucesso. A maneira de expressar
o querer e as emoções pode ser boa,
diga o que sente as pessoas e será
bem compreendido. 88/288 – Verde.

Peixes
(19/2 a 20/3)

Touro
(20/4 a 20/5)
Leão
(23/7 a 22/8)
Escorpião
(23/10 a 21/11)

Apesar da Lua Minguante pedir
introspecção e recolhimento, será
importante buscar o contato com
grupos, amigos, com as pessoas que
gostamos de nos relacionar. Com
o Sol em Touro deve procurar ser
muito firme em tudo que fizer. Não
deixe a desconfiança atrapalhe suas
relações. 39/339 – Marrom.

Aquário
(20/1 a 18/2)

Áries
(21/3 a 19/4)
Capricórnio
(22/12 a 19/1)

Câncer
(22/6 a 22/7)
Libra
(23/9 a 22/10)

Sexta é seu dia favorável da semana,
indicando a chance de lucros e vantagens. Acredite, conseguirá tudo o
que desejar da vida, precisa apenas
acreditar nisso e seguir com seus
planos. O dia aumenta a cobrança
de chefes, pessoas em posição
superior ou até dos próprios pais
92/592 – Branco.

O momento aconselha a não improvisar para as coisas não saírem
diferente do que foi planejado. Fique
bem atento aos acontecimentos e
logo conseguirá algo que deseja há
muito tempo. Coloque um plano em
andamento, irá acertar mais e estará
bem mais extrovertido. 26/326 –
Amarelo.

É bom não esperar demais de acontecimentos e situações que estejam
a caminho. Aumenta o idealismo e a
fixação em metas mais elevadas e o
senso de generosidade que se amplia
de forma positiva. Persista em seus
objetivos, mas evite coisas arriscadas e perigosas. 17/517 – Amarelo.

O Sol em Touro acentua a necessidade de ser prático e direto em suas
ações. Mostre com empolgação os
sentimentos, exagere nas declarações de amor. Cuide de melhor tudo
que diga respeito ao relacionamento
afetivo e será feliz no amor no final
desta sexta. 23/523 – Verde.

A Lua em Aquário às 06h28 dá um
astral de maior racionalidade e nos
faz olhar para o futuro. Para seguir
o caminho correto será necessário
tomar algumas decisões da maneira
mais prática e direta. Mostre com
empolgação os sentimentos, exagere até para ser compreendido.
62/462 – Azul.

A Lua faz um aspecto difícil com Urano, e poderemos vivenciar momentos
de muita hostilidade. É difícil experimentar a mudança com o Sol em
Touro. Procure incluir momentos de
diversão ao lado de quem ama, pois o
Sol na casa três ajuda a mudar a rotina
neste final de semana e melhorar a
disposição. 83/383 – Azul.
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Solução

O nativo do dia

O nativo de Touro deste dia e grau é defensor das liberdades individuais e frequentemente aceita com naturalidade aquilo que poderia espantar a média das
pessoas. Pouco convencional nos relacionamentos, sente-se atraído por pessoas
que se destaquem pela originalidade. É às vezes possessivo, muito ciumento com
quem gosta ou deseja conquistar. Tem tudo pra ser feliz num relacionamento.
No lado negativo precisa deixar os medos de lado, e pode viver uma história de
amor cheia de companheirismo, carinho e esperança.
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Simpatias que funcionam

Para quem se acha feia arrumar namorado A mulher que
se acha feia sofre por causa disso. Porém, as forças ocultas
poderão ajudar uma mulher com este complexo a conseguir
namorado bem-apessoado, até causando inveja nas amigas.
Deve pegar uma palma de espada de São Jorge, cortá-la em
três pedaços e colocá-la para ferver por três horas. Deixe a
água esfriar e lave o rosto com essa água, sempre solicitando
que São Jorge transforme-a de “dragão” em princesa bela
e desejada.

Laço muito
apertado

"Disney on (?)", espetáculo de patinação
Ajudan- Robô, em
inglês
te do
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medieval

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 26 de Abril de 2018. Dia de Santa Inêz Maria, São Clarêncio, São
Lucídio, Santa Exuperância, e Dia do Anjo Haamiah, cuja virtude é a verdade.
Hoje aniversaria a atriz Joan Chen que faz 57 anos, o ator Jet Li que nasceu em
1963, o ator Tom Welling que completa 41 anos e a atriz Mariana Ximenes que
nasceu em 1981.
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Tendência de evitar exigências de
forma muito severa e com uma
imposição acima do normal. Se algo
não está saindo como deseja, essa é
a melhor hora de refletir, analisar e
encontrar soluções. Há uma liberação de forte energia que deve ser
bem aproveitada. 20/420 – Verde.

A Lua entra na fase Minguante às
19h19 e será o fim da lunação de
Áries. A Lua em bom aspecto com
Vênus traz mais leveza no final do
dia. O momento é propício para tudo
que esteja em andamento. Evite
fugir dos seus problemas porque as
soluções virão após seu aniversário.
28/728 – Verde.
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A Lua faz um aspecto difícil com
Urano, e poderá vivenciar momentos
de muita hostilidade. Mostre com
empolgação os sentimentos, exagere
nas declarações de amor, diga o que
sente as pessoas. Se precisar agir
aproveite o espírito de entusiasmo.
90/490 – Cinza.
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Esta sexta é o vigésimo terceiro dia da lunação. A Lua em Aquário às 06h28 dá um astral de maior racionalidade e nos faz
olhar para o futuro. A Lua faz um aspecto difícil com Urano, que é o regente de Aquário e poderemos vivenciar momentos de
muita hostilidade. É difícil experimentar a mudança com o Sol em Touro. O dia deve seguir arrastado e pode ser duro realizar
negociações e fazer acordos. A Lua entra na fase Minguante às 19h19 e será o fim da lunação de Áries. A Lua em bom aspecto
com Vênus traz mais leveza. Apesar da Lua Minguante pedir introspecção e recolhimento, será importante buscar o contato
com grupos, amigos, com as pessoas que gostamos de nos relacionar e nos sentimos bem para extravasar a tensão acumulada.

energia deste tempo e assegure
um equilíbrio de energias dentro
e ao redor de você. Permita que
o fluxo natural das energias
universais se mova além dos
obstáculos e para as soluções.
Explore o desconhecido e
aventure-se
nos
mistérios
mais profundos da sua vida.
Reflita sobre as possibilidades
ilimitadas
disponíveis
para
você agora. Mova-se com o
processo atual e saiba que o
cumprimento de seu destino
está garantido. Muito amor
https://www.spiritpathways.
co.za/
Tradução:
Regina
Drumond -reginamadrumond@
yahoo.com.br
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Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

UNIÃO DA ALMA. Por Kate
Spreckley A integração continua
à medida que avançamos nesta
semana. O atual ciclo de cura e
crescimento está nos expandindo
além de nossas limitações
anteriores, além do que já
experienciamos anteriormente
e para o potencial puro de toda
a Criação. Nossas energias
centrais estão sendo ativadas,
o que nos está levando a uma
união maior com a nossa alma.
Agora devemos fazer o trabalho
necessário para assegurar o
equilíbrio
harmonioso
das
energias
necessárias
para
manter nossa existência humana
neste planeta.
Mergulhe na
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Horóscopo

as mulheres em idade fértil chegam a
pagar até quatro vezes mais do que os
homens em uma mesma modalidade.
O novo projeto estabelece preços
iguais para ambos os sexos e, ainda,
um esquema de compensação solidário
para diminuir a diferença de preços por
idade ou condição de saúde. Assim, os
mais jovens e saudáveis deverão pagar
um pouco mais e os idosos e doentes,
um pouco menos. A proposta defende
a criação de um único plano de saúde
(Plan de Salud Universal - PSU), que
será oferecido com a mesma cobertura
pelas diferentes instituições de saúde
preventiva (Isapres).
Atualmente, o Chile conta com mais
de 4 mil empresas de planos de saúde.
Com essa reforma, ao unificar as modalidades, o governo quer facilitar a vida dos
usuários, para que possam comparar os
valores e optar por qual empresa querem
contratar o serviço. Será eliminada a ne-

(*) - É CEO da upLexis, empresa de
software que desenvolve soluções de
busca e estruturação de informações
extraídas de Big Data, da internet e
outras bases de conhecimento.

3/ice. 4/ecco — gade — rave. 5/robot — roman — solón. 6/bohème. 11/george soros.

O presidente do Chile, Sebastián
Piñera, anunciou uma reforma integral
no sistema de saúde do país, que atende
mais de 14 milhões de pessoas. A iniciativa visa fortalecer o sistema público
(Fundo Nacional de Saúde) e melhorar
o atendimento no sistema privado. O
projeto será discutido no Senado e na
Câmara. Segundo informações do governo, a ideia é aumentar a cobertura,
a qualidade da atenção, o acesso e a
proteção aos usuários.
Além disso, pretende-se tornar o sistema privado também mais solidário,
transparente e acessível para que a
população possa optar. A reforma tem
como objetivo diminuir os gastos das
famílias chilenas com saúde. Entre as iniciativas, figura o aumento dos benefícios
na compra de medicamentos. Segundo
Piñera, as mudanças devem corrigir,
ainda, outras distorções do sistema.
No Chile, há planos de saúde em que

José Cruz/ABr

Governo do Chile propõe reforma
no sistema de saúde
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Para 2019, entre os principais
desafios, estão os de manter a
continuidade das ações de vigilância da malária, melhorando
a oportunidade no diagnóstico
e tratamento, resposta rápida
a surtos, mobilização social e
orientação de prevenção da
doença para a população, fortalecimento dos níveis locais,
além de comprometimento de

ara os empresários
e usuários, é uma
proteção a mais nas
aplicações e uso de dados, garantindo privacidade e confiabilidade das informações
utilizadas e compartilhadas,
além de segurança a todos
os envolvidos na cadeia.
Entre os setores que passam, neste momento, por um
processo de ajustamento,
está o setor varejista, um
dos maiores afetados pelo
LGPD, uma vez que lida
com um imenso mar de dados diariamente, e terá que
tratar e monitorar essas informações de forma correta,
com processos de gerenciamento para que não percam
seus ativos mais valiosos: a
inteligência destes dados.
Neste processo, o Compliance torna-se relevante
e um coligado para o setor
por trazer, para o público

interno, uma visão mais clara de condutas que devem
ser tomadas diante de decisões mais delicadas. Para
o público externo, oferece
a confiança de que suas informações serão utilizadas
da forma que a legislação
permite, sem que haja abuso
de poder por parte da marca.
Aos empresários, ao olhar
para seu negócio como algo
estratégico e crescente, é
necessário se importar com
o Compliance, que, independente do tamanho ou ramo de
atuação, garante transparência e regras de conduta com
clientes externos e internos,
instaurando-se uma mentalidade em benefício de sua
sobrevivência e, por que não,
investimentos de terceiros.
Por isso, com o cenário
apontando para ainda mais
regulamentações, como é o
caso da LGPD, o Compliance é
uma cultura e deve ser levada
para todos os departamentos,
tornando-se a mentalidade do
negócio e não somente parte
de uma auditoria interna.
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duas capacitações com profissionais de saúde com o objetivo
de melhorar a metodologia de
trabalho com foco na identificação dos focos de malária. Outra
importante estratégia da pasta
é a sensibilização da população,
parte essencial desse processo.
Por isso, o lançamento da campanha de comunicação, que
neste ano, traz o slogan “Brasil
Sem Malária”.
Para reduzir a possibilidade
da picada do mosquito transmissor de malária no doente, a
população precisa ficar atenta
a algumas recomendações e
cuidados. “O objetivo do Ministério da Saúde é alertar a
população da região sobre a
responsabilidade do cidadão
na redução da transmissão
da doença, da importância do
diagnóstico em tempo oportuno
e da importância do tratamento
completo”, afirma o coordenador-geral Cassio Peterka
(Agência Saúde).

A Lei Geral de Proteção
de Dados (LGPD) foi
aprovada, e passa agora
pela fase de adaptação
nacional pelas empresas,
para ser fiscalizada a
partir de 2020.
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conquista marca o Dia
Mundial da Malária,
lembrado na quintafeira (25). De janeiro a março,
a pasta notificou 31.872 casos
novos da doença. No mesmo
período em 2018, foram registrados 51.076 casos de malária
no país. Os dados foram apresentados pelo coordenadorgeral dos Programas Nacionais
de Prevenção da Malária do
Ministério da Saúde, Cassio
Peterka, durante o IV Seminário Estadual de Luta Contra a
Malária, em Manaus. Na ocasião, a pasta também lançou a
campanha “Brasil Sem Malária”,
com foco na região Amazônica,
que concentra mais de 99% dos
casos da doença.
A redução dos casos de
malária no país se deve, principalmente, à integração das
ações de saúde realizadas pelo
Governo Federal em parceria
com os Estados, Municípios e
a população contra a malária.

Divulgação/AS

Dados do Ministério da Saúde apontam redução de 38% de casos de malária no Brasil, em 2019

