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OPINIÃO

Assistência ameaçada

Lamentavelmente, o 

sistema de saúde do 

Brasil retrocede a passos 

largos

A tragédia anunciada foi 
fi cando cada vez mais 
iminente quando do 

congelamento por 20 anos dos 
investimentos para o setor, 
aprovado em meio ao Governo 
Michel Temer. Dessa maneira, 
praticamente condenou-se à 
quebradeira e a inefi cácia a 
assistência pública. É preo-
cupante, pois dela dependem 
exclusivamente cerca de 70% 
da população, em especial a 
mais vulnerável do ponto de 
vista social e econômico.   

Os médicos, por amor a seu 
ofício e pelo compromisso com 
o próximo, lutam para manter 
o nível de qualidade. Contudo, 
não é fácil a tarefa, já que as 
unidades de atendimento 
estão sucateadas, faltam me-
dicamentos e pessoal, não há 
insumos básicos, como gaze 
e seringas em muitos locais, 
os recursos humanos seguem 
desvalorizados e com remune-
ração defasada.  A agravante é 
que a formação foi tomada de 
assalto por impérios mercantis. 

Maus empresários da Edu-
cação vendem cursos de qua-
lidade insufi ciente, roubando 
até os sonhos de jovens que se 
dispõem a pagar mensalidades 
astronômicas para se graduar 
em Medicina e cuidar de gente. 
O resultado é patente nos exa-
mes realizados pelo Cremesp 
nos últimos dez anos. Em teste 
de média complexidade mi-
nistrado a recém-graduados, 
a reprovação gira em torno 
de 60%.    

A avaliação mais recente, 
de 2018, mostra que 88% dos 
recém-formados não soube-
ram interpretar o resultado de 
uma mamografi a, 78% erraram 
o diagnóstico de diabete, 60% 
demonstraram pouco conhe-
cimento sobre doenças para-
sitárias e 40% não souberam 
fazer a suspeita de um caso de 
apendicite aguda. É constran-
gedor dizer isso, mas meu voto 
de exercício da sinceridade 
não deixa alternativa: estamos 

formando doutores que mal 
servem para diagnosticar uma 
gripe ou uma diarreia.    

Se imagina que chegamos ao 
fundo do posso, sinto frustrá-
-lo. Não, há mais ameaças à 
vista. Tramitam na Câmara 
dos Deputados algumas pro-
posituras visando liberar o 
exercício da Medicina no Brasil 
a profi ssionais formados fora 
do País, mesmo sem que eles 
provem estar capacitados para 
atender você.  Um deles é o 
projeto que “altera o art. 48 
da Lei de Diretrizes e Bases, 
para dispor sobre a revalidação 
e o reconhecimento de diplo-
mas de graduação, mestrado 
e doutorado expedidos por 
instituições de ensino superior 
estrangeira”.   

No artigo 4º, estabelece que 
“os diplomas de graduação 
dos profi ssionais do Programa 
Mais Médicos, ou de outro que 
venha a substituí-lo, e que te-
nham cumprido integralmente 
o contrato tendo sido aprovado 
em todos os módulos, terão 
direito a revalidação através da 
tramitação simplifi cada (aná-
lise curricular) pela própria 
Instituição de Ensino Superior, 
devidamente reconhecida pelo 
MEC”.   

Trata-se de um absurdo, 
um risco à saúde e à vida dos 
cidadãos. Uma prova de revali-
dação de diplomas é essencial, 
para nos certifi carmos de que 
quem nos atenderá a qualquer 
momento é mesmo um bom 
médico, e não um curandeiro. 
Desde seu surgimento, em 
2011, o Revalida só reforça que 
o a qualifi cação dos formados 
fora do Brasil deve ser checada 
por questão de segurança. A 
reprovação mantém elevados 
índices: até 2016, 7.821 médi-
cos participaram do processo, 
dos quais 47,4% não obtiveram 
média para aprovação.   

Faz-se hora de uma ampla 
mobilização nacional em de-
fesa da saúde. Como médico 
e professor, tenho certeza de 
que há remédio, mas depende 
de nossa capacidade de sen-
sibilizar os gestores que vidas 
humanas não são brinquedo.   

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

Antonio Carlos Lopes (*)
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News@TI
Novo meio de pagamento para e-commerce 

@A fi m de democratizar os meios de pagamentos em e-commerce 
com depósitos e transferências bancárias, foi lançada a platafor-

ma Levpay: um novo meio de pagamento que facilita as compras em 
lojas virtuais de forma simples e rápida. A tecnologia é alternativa 
aos pagamentos via cartão de crédito e boleto, com confi rmação do 
pagamento em apenas quinze minutos. A Levpay é parceira dos prin-
cipais bancos brasileiros do cenário atual: Itaú, Santander, Bradesco, 
Banco do Brasil e Caixa Econômica. Com recursos rápidos e seguros, 
a solução leva ao consumidor que não possui cartão de crédito, não 
querem usá-los em suas compras online ou é desbancarizado, uma 
possibilidade de compra mais efi ciente que o boleto. A ferramenta 
traz benefícios para os dois lados, consumidores e lojistas. Os e-
-commerces tendem a alcançar maior conversão nas vendas ao adotar 
também essa opção de pagamento. "A confi rmação da compra é dada 
em poucos minutos, diferente dos boletos, que podem demorar até 
três dias úteis para serem compensados. Essa vantagem possibilita 
o rápido envio dos produtos aos consumidores", ressalta Alexandre 
Douek, CFO da Levpay.

Maior campeonato de DJs do mundo abre 
inscrições pela internet

@As inscrições para a décima edição do Red Bull 3Style, maior 
campeonato de DJs do mundo, estão abertas. Para concorrer 

a uma vaga, é preciso se inscrever pelo site redbull3style.com até o 
dia 1° de julho e enviar um vídeo de uma performance original com 
5 minutos de duração. Em 2018, mais de 1200 DJs do mundo inteiro 
se inscreveram na competição. As etapas seguintes serão disputadas 
em mais de 20 países, de setembro de 2019 a fevereiro de 2020. Em 
cada uma delas, seis DJs selecionados a partir dos vídeos enviados 
terão a chance de mostrar suas habilidades em uma apresentação de 
15 minutos. Os escolhidos serão anunciados em agosto, e o vencedor 
de cada fase nacional vai representar seu país na fi nal mundial em 
Moscou, na Rússia. As regras do Red Bull 3Style são simples e diretas: 
cada disc-jóquei tem 15 minutos para impressionar o público e os 
jurados tocando pelo menos três gêneros diferentes de música. O 
performer pode usar duas placas, um CDJ, um mixer ou duas seções 
midi. Os sets são analisados levando em conta critérios como origi-
nalidade, habilidade, seleção das faixas e, o mais importante, reação 
do público. O título já foi conquistado por nove DJs de oito países 
diferentes, comprovando o caráter global do evento. Em 2019, a fi nal 
mundial, realizada na Cracóvia, foi vencida pelo norte-americano J. 
Espinosa. O representante brasileiro que esteve entre os melhores 
do mundo foi o curitibano DJ Morenno (www.redbull3style.com).

ricardosouza@netjen.com.br

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Que as novas tecnologias têm ajudado as 
empresas brasileiras e em todo mundo na 

resolução de problemas, redução de custos, 
investimentos, além de automatizar serviços 
e melhorar o atendimento ao cliente, isso 
já é percebido pelo mercado e para alguns 
brasileiros. Com o objetivo de compreen-
der como conceitos ligados à inteligência 
artificial, chatbot e até mesmo robótica 
impactam a vida do consumidor das classes 
mais simples, a MOB INC, consultoria de 
pesquisa especializada na análise e seleção de 
consumidores, realizou um mapeamento na 
ultima semana de abril, envolvendo cerca de 
150 consumidores, entre mulheres e homens, 
na faixa etária com idades de 18 a 55 anos. 

A renda média variou entre R$ 998 reais 
a R$ 4.800 reais por família. “Este corte de 
renda representa uma fatia que compõe par-
te da classe C no Brasil, o que obviamente 
alavanca diversas categorias de mercado 
por meio de sua força de consumo”, explica 
Thiago Felinto  Diretor & Fundador da MOB 
INC.  A proposta foi também analisar se esses 

Pesquisa revela como as novas tecnologias, a exemplo da inteligência 
artifi cial e chatbots, têm impactado a vida das classes C e D 

consumidores notaram alguma mudança no 
seu dia a dia. 

O levantamento revelou que, para 40% dos 
respondentes, conceitos como inteligência 
artificial e chatbot são desconhecidos, ou 
seja, não sabem defini-los a partir de suas 
funções práticas, embora já tenham escutado 
outrora. Já 96% dos entrevistados apontaram 
o celular como a principal ferramenta para 
utilização da internet, seja para uso de redes 
sociais, pesquisa, busca por informações e 
trocas de mensagens. Segundo pesquisa 
de 2018 feito pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) mostrou 
que, 63,3% das casas brasileiras possuem 
acesso à internet.

Ainda segundo o levantamento da MOB, 
86% dos respondentes disseram reconhecer 
que já foi atendido por algum tipo de tecno-
logia via mensagens eletrônicas ou chatbot 
e apenas 3% dos entrevistados dizem não 
sabem se já tiveram este tipo de experiência. 
Para 80% dos participantes, serviços como 
este ainda precisam de aprimoramento, pois, 

Levantamento ouviu aproximadamente 150 consumidores, mulheres e homens, na faixa de 18 a 55 anos. 
A renda média dos participantes variou entre R$ 998 reais a R$ 4.800 reais por família

em certos casos, não são compreendidos 
quanto a especificidade de suas dúvidas ou 
problemas. "Notamos em nossa abordagem 
que palavras como agilidade, praticidade e 
objetividade são associadas quando se es-
timula a pensar neste tipo de atendimento 
realizado por meio de tecnologias sem, ne-
cessariamente, a interferência de um outro 
ser humano no processo”, ressalta Felinto.

Por fim, a pesquisa também investigou 
como os entrevistados se sentiriam caso 
tivessem a oportunidade de ter um robô den-
tro de suas casas, auxiliando em atividades 
diárias. Cerca de 33% da amostra disseram 
gostar da ideia e relacionam a funções como 
de eletrodomésticos mais inteligentes, ques-
tões de conforto ou ainda para terem uma 
fonte de pesquisa e lembretes de atividades 
corriqueiras de maneira mais prática. Já para 
os outros 67%, essa ideia não lhes parece 
interessante, justificando questões como 
a valorização dos processos realizados por 
pessoas ou por não se sentirem seguros com 
este tipo de tecnologia dentro de seus lares.

O México anunciou que 
rejeitará a ideia de abrigar to-
dos os refugiados da América 
Central, caso ela seja proposta 
pelos Estados Unidos em 
conversas nesta semana com 
o governo de Donald Trump, 
que tem ameaçado impor 
tarifas ao país vizinho caso 
os mexicanos não reprimam a 
imigração ilegal. O presidente 
dos EUA, Donald Trump, disse 
na semana passada que vai 
impor tarifas a produtos mexi-
canos a partir de 10 de junho, 
numa tentativa de pressionar 
o México a lidar com o grande 
fl uxo de migrantes que atra-
vessam o país rumo aos EUA.

A ameaça agitou os merca-
dos globais, que já estão aba-
lados pela guerra comercial 
entre os Estados Unidos e a 
China. O preço do petróleo 
caiu nesta segunda-feira 
depois que as disputas co-
merciais entre os dois países 
agravaram as preocupações 
com o enfraquecimento da 
demanda petrolífera global. 
O ministro das Relações Ex-
teriores mexicano, Marcelo 
Ebrard, disse que o país está 

Muro Estados Unidos-México causa tensão entre os dois países.

Você no 
Azul oferece 
descontos 

A Caixa Econônica Fe-
deral recebeu, em seis 
dias de lançamento, cerca 
de  R$ 184 milhões na cam-
panha de renegociação de 
dívidas ‘Você no Azul’. A 
Campanha é voltada para 
créditos comercias de 
pessoas físicas e empresas 
oferecendo descontos de 
até 90% para liquidação 
à vista. 

A campanha ‘Você no 
Azul’ engloba cerca de 
três milhões de clientes, 
com débitos em atraso, 
de acordo com a situação 
dos contratos e do tipo de 
operação de crédito. São 
cerca de 2,6 milhões de 
clientes Pessoas Físicas, 
dos quais 92% poderão 
quitar suas dívidas à  vista 
por valores inferiores a 
R$ 2.000,00, e 320 mil 
Pessoas Jurídicas, em que 
65% tem possibilidade de 
quitar à vista com valores 
inferiores a R$ 5.000,00. A 
ação está vigente até o dia 
22 de agosto em todo o país 
(AI/Caixa).

As autoridades preveem que a montanha de lixos irá exceder a altura do

Taj Mahal (73 metros) em 2020.

A denúncia foi realizada 
ontem (4) por repre-
sentantes do Chintam, 

um grupo ambientalista que 
reaviva a atenção para um dos 
maiores e mais perigosos lixões 
do mundo.

A colina de Ghazipur foi 
criada em 1984 e em 2002 
superou a capacidade espe-
rada. Na ocasião, ela deveria 
ter sido fechada. No entanto, 
a quantidade de lixo continua 
a crescer 10 metros por ano, 
atingindo atualmente cerca de 
65 metros de altura, segundo 
o engenheiro superintendente 
do leste de Délhi, Arun Kumar. 
As autoridades preveem que a 
montanha de lixos irá exceder a 
altura do Taj Mahal (73 metros) 
em 2020. O despejo ocupa uma 
área equivalente a mais de 40 
campos de futebol.

Ao todo, centenas de cami-
nhões despejam diariamente 
duas mil toneladas de lixo no 
local, apesar até mesmo de 
uma intervenção anunciada 
pela Suprema Corte Indiana no 
ano passado. Diversas vacas, 
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Montanha de lixo na Índia pode 
superar altura de Taj Mahal

A montanha de resíduos mais alta da Índia, localizada em Ghazipur, subúrbio a nordeste de Nova Delhi, 
corre o risco de se tornar mais alta que o Taj Mahal até o próximo ano

cachorros e ratos são encontra-
dos na área, assim como várias 
aves de rapina que sobrevoam a 
montanha de resíduos da cida-
de de 20 milhões de habitantes, 
considerada pela ONU a capital 
mais poluída do mundo. 

Muitas vezes, inclusive, o 
gás metano que é liberado do 

lixo provoca incêndios levando 
dias para serem contidos. Além 
disso, um líquido tóxico de 
cor preta escorre da colina e 
fl ui para um canal. Um estudo 
recente mostrou que gases tóxi-
cos produzidos pela montanha 
afetam a saúde das pessoas que 
vivem em um raio de até cinco 

quilômetros de distância, crian-
do problemas respiratórios e 
digestivos. A Índia produz 62 
milhões de toneladas de lixo 
anualmente e, de acordo com 
dados do governo, antes de 
2030, esse número pode subir 
para 165 milhões de toneladas 
por ano (ANSA).

México defi ne limite sobre asilo 
antes de negociações com os EUA

comprometido em trabalhar 
para impedir que imigrantes 
da América Central alcancem 
a fronteira com os EUA.

Ele acrescentou, porém, 
não aceitar uma proposta mais 
radical cogitada por algumas 
autoridades norte-americanas, 
de designar o México como um 
“terceiro país seguro”, o que for-
çaria os refugiados que buscam 
asilo nos EUA a fazerem o pedido 
ainda em território mexicano. 

“Um acordo sobre um terceiro 
país seguro não é aceitável 
para o México”, disse Ebrard 
a jornalistas em Washington. 

“Eles ainda não me fi zeram 
a proposta. Mas isso não seria 
aceitável, e eles sabem disso”, 
disse. Ebrard vai se reunir com 
o secretário de Estado dos 
EUA, Mile Pompeo, durante as 
negociações, que devem envol-
ver ainda outras autoridades 
de alto nível (Reuters/ABr). 


