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“Nunca discuta com 
pessoas burras, elas vão 
te arrastar ao nível delas 
e ganhar de você por 
terem mais experiência 
em serem ignorantes”.
Mark Twain (1835/1910)
Escritor norte-americano 
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Os investimentos no 
Brasil devem me-
lhorar no quadriênio 

2019/2022, segundo o bole-
tim Perspectivas do Investi-
mento, produzido por ana-
listas setoriais do BNDES 
e divulgado na sexta-feira 
(13) pela instituição. A 
publicação estima investi-
mento total no período de 

R$ 1,1 trilhão para 19 se-
tores mapeados, sendo 11 
da indústria e oito da área 
de infraestrutura, que res-
pondem por cerca de 25% 

BNDES prevê crescimento 
dos investimentos no 
Brasil nos próximos anos

da formação bruta de capital 
fixo (FBCF) da economia. 

O valor revela incremento 
real de 2,7% em relação aos 
investimentos previstos no 
levantamento anterior (2018 
a 2021). De acordo com o 
boletim, os números conside-
ram investimentos apoiados e 
não apoiados pelo BNDES. “O 
boletim revela crescimento 
real médio de 3,9% ao ano 
no período, puxado por uma 
aceleração do crescimento 
no final do quadriênio. O de-
sempenho é bem superior às 

projeções atuais para o PIB”, 
destaca o estudo.

O economista Fernando 
Puga, assessor da presidên-
cia do BNDES, ressalta que 
a perspectiva para 2022 é de 
forte crescimento do investi-
mento, sobretudo em setores 
como petróleo e gás e também 
na energia elétrica. Os investi-
mentos na indústria justifi cam 
a previsão de expansão geral 
das inversões, destacando o 
segmento de petróleo e gás, 
não só em razão da recupe-
ração do preço do petróleo 

A perspectiva para 2022 é de forte crescimento do investimento, sobretudo em setores

como petróleo e gás e também na energia elétrica.

no mercado internacional, 
mas também pelos leilões de 
concessão ou de partilha de 
blocos exploratórios ocorri-
dos nos anos de 2017 e 2018. 

Já na infraestrutura, o BN-
DES estima que os segmentos 
de logística e saneamento 

terão melhor desempenho 
dos investimentos nas áreas 
mais carentes de desen-
volvimento, especialmente 
a partir de 2020. O estudo 
prevê também que políticas 
públicas, mudanças no marco 
regulatório e programas de 

concessão de serviços de in-
fraestrutura ao setor privado 
têm influência positiva sobre 
os investimentos, enquanto a 
situação fiscal das unidades 
da Federação segue sendo 
fator de inibição de investi-
mentos (ABr).

Governadores e vices da Amazônia Legal reuniram-se com 

embaixadores da Alemanha, da Noruega e do Reino Unido.

Governadores e vice-go-
vernadores dos estados da 
Amazônia Legal reuniram-se na 
manhã de sexta-feira (13) com 
os embaixadores da Alemanha, 
da Noruega e do Reino Unido 
para discutir fi nanciamentos 
para programas de desenvol-
vimento sustentável na região. 
O encontro foi na Embaixada 
da Noruega, em Brasília. O 
governador do Pará, Helder 
Barbalho, disse que os repasses 
ao Fundo Amazônia, projeto 
de cooperação internacional, 
devem ser retomados em breve. 

Os principais países doadores 
do fundo, Alemanha e Noruega, 
anunciaram a suspensão de 
seus repasses em agosto após a 
divulgação das taxas de desma-
tamento na região. “Eles estão 
em conclusão de diálogo junto 
com o Ministério de Meio Am-
biente para que seja anunciada 
nos próximos dias a retomada 

Durante mais de uma década, o progresso na escolaridade foi 

“mínimo ou zero”.

Cerca de 258 milhões de 
crianças e adolescentes de 
entre 6 e 17 anos em todo o 
mundo, um sexto do total, não 
frequentam a escola, segundo 
dados de 2018 publicados na 
sexta-feira (13), pela ONU.  
Durante mais de uma década, 
o progresso na escolaridade 
foi “mínimo ou zero”, explicou 
a Unesco em comunicado, 
alertando que “se não forem 
tomadas medidas urgentes, 
12 milhões de crianças nunca 
verão o interior de uma sala 
de aula”.

A diferença entre países ricos 
e pobres é evidente quando 
se observa que, enquanto nos 
primeiros 2% das crianças em 
idade escolar primária (entre 6 
e 11 anos) não estão na escola, 
nos segundos são 19 por cen-
to. Essas diferenças são ainda 

maiores nos níveis superiores: 
em comparação com 8% dos 
jovens de 15 e 17 anos que não 
frequentam a escola nos países 
desenvolvidos, a proporção é 
de 61% nos países em desen-
volvimento.

A diretora-geral da Unesco, 
Audrey Azoulay, explicou que 
as meninas “continuam a ser 
vítimas dos maiores obstácu-
los”, uma vez que estima-se 
que haverá 9 milhões que nem 
sequer vão para o ensino primá-
rio, face a 3 milhões de rapazes. 
Dessas 9 milhões de meninas 
não escolarizadas, 4 milhões 
vivem na África subsaariana, 
onde a situação é “ainda mais 
preocupante”, assinalou ao 
considerar que é necessário 
fazer da educação de mulheres 
e meninas a “maior prioridade” 
(RTP/ABr).

Pesquisas mais incomuns são premiadas anualmente no Ig Nobel.

A Itália está entre uma das 
vencedoras do prêmio “Ig No-
bel”, que é uma sátira do tra-
dicional Nobel. O país europeu 
recebeu na quinta-feira (12) a 
premiação por ter desenvolvido 
um estudo para saber se a pizza 
fabricada e comida em solo 
italiano pode ajudar na preven-
ção ao câncer. De acordo com 
os organizadores do evento, o 
objetivo da premiação é “cele-
brar o incomum, homenagear a 
imaginação e estimular o inte-
resses das pessoas na ciência, 
na medicina e na tecnologia”.

A premiação é uma sátira do 
tradicional Nobel, que premia 
as pesquisas mais incomuns já 
realizadas. Os prêmios foram 
entregues na prestigiada Uni-
versidade de Harvard. Após 
o tradicional lançamento de 
aviões de papel em direção 
ao palco do evento, o italiano 

Silvano Gallus foi o primeiro 
premiado do dia ao ter recebido 
o Nobel de Medicina. “Uma boa 
pizza abrange todas as virtudes 
da dieta mediterrânea”, disse 
Gallus, que também revelou 
que o tradicional alimento 
italiano pode ajudar contra 
infarto do miocárdio e alguns 
tipos de câncer.

Os ganhadores do Ig Nobel 
embolsaram 10 trilhões na 
moeda do Zimbábue, que pra-
ticamente não tem valor algum. 
Entre outros vencedores, um 
grupo de cientistas foi premia-
do por comparar cédulas de 
dinheiro de diferentes países 
para encontrar as que mais 
transportam bactérias. Já estu-
diosos da Arábia Saudita e da 
Singapura, venceram o Nobel 
da Paz pela pesquisa que mede 
o prazer de coçar quando se 
sente coceira (ANSA).

A diretoria colegiada da 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) aprovou a 
realização de duas novas con-
sultas públicas para colher as 
sugestões da sociedade sobre 
as propostas de revisão das 
atuais normas brasileiras de 
rotulagem nutricional de ali-
mentos. A consulta pública é 
o recurso empregado para per-
mitir que a população participe 
da discussão sobre futuros atos 
normativos ou temas de inte-
resse social antes da tomada de 
decisões administrativas. 

Atualmente, há 44 processos 
de consulta pública em aberto 
na Anvisa. Eles tratam dos mais 
diversos temas, indo do regis-
tro de produtos das chamadas 
“terapias avançadas” ao debate 
sobre as regras para o uso de 
aditivos em diversos tipos de 
alimentos. As novas consultas 
públicas tratarão de propostas 
de mudanças nas atuais regras 
de rotulagem dos produtos ali-
mentícios, e visam a ajudar os 
consumidores além de orientar 
os produtores a se adequarem 
às eventuais novas normas.

Entre outras coisas, a Anvi-
sa propõe que os fabricantes 
tornem mais legíveis os dados 
nutricionais de seus produtos, 
adotando um modelo de rótulo 
frontal para os alimentos com 
alto teor de açúcar adiciona-

A Anvisa propõe que os 

fabricantes tornem mais 

legíveis os dados nutricionais 

de seus produtos.
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EBC/ABr

Há sinais de que os Estados 
Unidos e a China poderão ame-
nizar suas posições em relação a 
uma disputa comercial. O presi-
dente norte-americano, Donald 
Trump, disse que consideraria 
um acordo comercial preliminar 
com a China. Acrescentou que 
preferiria chegar a um acordo 
abrangente, mas vai considerar 
um de caráter provisório.

Como outro sinal de que 
a tensão está diminuindo, a 
China sugeriu anteriormente 
que estaria se preparando 
para reiniciar as importações 
de produtos agrícolas dos 
Estados Unidos. O Ministério 
do Comércio disse que as 
companhias chinesas estão 
interpelando sobre os preços 
de soja e de carne suína dos 
EUA. A divulgação ocorreu logo 
depois de os Estados Unidos 
terem anunciado que adiarão 
a implementação do aumento 

Presidente 

norte-

americano, 

Donald 

Trump.

Isac Nóbrega/PR

Fumaça tóxica
Os pacientes que morreram em 

decorrência do incêndio no Hospital 
Badim, zona norte do Rio, estavam 
internados no Centro de Tratamen-
to Intensivo (CTI), no 3° andar do 
prédio mais antigo do hospital. A 
principal causa das mortes foi as-
fi xia por ingestão da fumaça tóxica 
que se desprendeu, após um curto 
circuito no gerador instalado no 
subsolo do prédio. Foi confi rmado 
que 11 pacientes morreram.

Governadores da Amazônia reúnem-se 
com embaixadores europeus

relação de parceria com os 
fi nanciadores de boas práticas 
na Amazônia, sejam elas de 
combate a atividades ilegais, 
de mitigação ou de alternativas 
de desenvolvimento”. Antes 
da reunião, os embaixadores 
destacaram que seus países 
queriam escutar as demandas 
dos governadores e entender 
a situação dos estados ama-
zônicos, mas observaram que 
também têm forte diálogo com 
o governo federal e diversos 
parceiros da sociedade civil.

“Concordamos que não fala-
mos de um museu na fl oresta, 
falamos de uma economia 
verde sustentável. Trabalha-
mos com todos os parceiros, 
no nível federal, nos estados, 
municípios, sociedade civil, 
ONGs. Temos como meta lutar 
contra a mudança climática”, 
disse o embaixador alemão, 
Georg Witschel (ABr). 

do Fundo Amazônia”, informou 
o governador. Os executivos 
estaduais estão dialogando 
com os países para construir 
alternativas de fi nanciamento 
a projetos sustentáveis como 
a possibilidade de repasse de 
verbas para cada unidade da 

federação da Amazônia ou por 
meio do Consórcio da Amazô-
nia Legal. 

O governador do Amapá, 
Waldez Góes, que preside o 
consórcio, disse que a entidade 
tem personalidade jurídica, o 
que permite estabelecer “uma 

Um sexto das crianças 
em idade escolar não 
vão à aula, diz ONU

Estudo de pizza
contra o câncer

vence sátira do Nobel

Anvisa abre consulta 
pública para debate

sobre rótulo em alimentos

Trump demonstra 
intenção de fi rmar acordo

provisório com a China

de tarifa adicional sobre artigos 
chineses.

Trump declarou que quer se 
encontrar com o líder norte-
-coreano, Kim Jong Un, “em 
um determinado momento” 
neste ano. Ele acredita que 
Kim também deseja o encontro. 
Contudo, não deu qualquer 
informação específi ca sobre o 
local ou quando outro encontro 
de cúpula poderá acontecer.

As observações de Trump são 
feitas no momento em que uma 
funcionária de alto escalão da 
Coreia do Norte declarou que 
o governo norte-coreano está 
pronto para reiniciar as nego-
ciações com Washington sobre 
desnuclearização. Na semana, 
Trump demitiu o conselheiro de 
Segurança Nacional, John Bol-
ton, que defendia atitude mais 
severa em relação à Coreia do 
Norte, que aquela com enfoque 
no diálogo (NHK/ABr).

do, gordura saturada ou sódio 
– ingredientes associados a 
algumas das principais doenças 
crônicas não transmissíveis, 
como diabetes, doenças car-
diovasculares e hipertensão. 
Os limites a partir dos quais a 
presença destes ingredientes 
confi gurará “alto teor” serão 
estabelecidos pela Anvisa. Para 
facilitar a visualização das in-
formações, o fabricante deverá 
utilizar letras maiores quando 
seu produto contiver alto teor 
destes ingredientes. 

Outra novidade incorporada à 
tabela nutricional é a declaração 
padronizada de informações 
nutricionais por 100 gramas (g) 
ou 100 mililitros (ml), em com-
plementação à atual declaração 
por porções. A proposta prevê 
também a inclusão do número 
de porções por embalagem do 
produto. A ideia é facilitar para 
o consumidor a comparação 
entre os conteúdos, sem a 
necessidade de fi car fazendo 
cálculos. Hoje essas medidas 
permitem uma grande variação, 
o que difi culta o entendimento 
das informações (ABr).
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OPINIÃO
Qual o maior patrimônio 

de uma empresa?

Durante a Revolução 

Industrial, com a 

utilização prática 

da máquina a vapor 

criada por James Watt, 

surgem aplicações 

que transformariam 

o mundo no fi nal do 

século 19 e no início do 

século 20

O tear mecânico, as fer-
rovias, navios e uma 
infinidade de outras 

aplicações industriais recebe-
ram a propulsão de máquinas 
que mudaram o modo de 
produção e tiveram enorme 
impacto no estilo de vida das 
pessoas. No período que prece-
deu a Primeira Guerra Mundial, 
a tecnologia deu um enorme 
salto e a emergente sociedade 
industrial, orgulhosa de suas 
conquistas, proclamava que 
“o maior patrimônio de uma 
empresa é sua fábrica”.

As fábricas com suas cha-
minés fumegantes, símbolo 
de progresso e dinamismo, 
aparecem em muitos logotipos 
de empresas daquela época. 
No Brasil, podemos nos lem-
brar do logo das Indústrias 
Reunidas Francisco Matarazzo 
(IRFM) em que, além das fá-
bricas e das chaminés, aparece 
também uma locomotiva com 
seus vagões.

A crença de que o maior 
patrimônio de uma empresa 
é sua fábrica durou até os 
anos 1960, quando a socie-
dade industrial foi superada 
pela emergente sociedade 
da comunicação e, devido à 
evolução do marketing, dos 
veículos de comunicação e das 
técnicas publicitárias, a frase 
foi substituída por “o maior 
patrimônio de uma empresa 
é sua marca”.

Quando, no início dos anos 
1970, a Nike despontou com 
seu novo modelo de negócio, 
que dispensava investimentos 
em fábricas, priorizando todos 
os recursos na construção da 
marca, a frase se consolidou 
de vez como o novo mantra do 
mundo empresarial e a marca 
passou a ser considerada o 
verdadeiro e maior patrimônio 
de uma empresa.

Mas, como nos ensinou Char-
les Darwin, a evolução é uma 
lei da vida. Surgiu a internet, 
o e-mail e o e-commerce, que 

fi zeram com que o mundo mu-
dasse novamente, trazendo a 
sociedade tecnológica.

A explosão do consumo 
global fez com que a fi delidade 
às marcas, como nós a conhe-
cíamos, mudasse radicalmente 
com os consumidores ávidos 
por novas experiências e sem 
problema algum para experi-
mentar novos produtos, tra-
zendo um novo entendimento 
sobre a realidade e novas 
abordagens.

Hoje a frase que melhor 
traduz o momento é “o maior 
patrimônio de uma empresa 
está na qualidade dos relacio-
namentos que ela mantém com 
seus clientes”. Ficou claro que 
nem as fábricas, nem as mar-
cas garantem a fi delidade dos 
clientes, pois o que importa é 
o relacionamento. É nele que 
todas as oportunidades se 
apresentam. 

A pergunta que toda empre-
sa precisa fazer hoje em dia 
é: “O que estou fazendo para 
manter o melhor relaciona-
mento possível com os clientes 
que tenho?”. Um indicativo 
dessa mudança de posiciona-
mento e atitude empresarial 
pode ser observado no novo 
modelo de negócio apresen-
tado recentemente pela Nike. 
A empresa observou que as 
crianças crescem muito rápido 
e os calçados fi cam pequenos 
e precisam ser trocados.

Criou então um serviço de 
assinatura, o Nike Adventure 
Club (https://www.nikead-
ventureclub.com) pelo qual a 
criança recebe novos tênis em 
embalagens exclusivas com 
seu nome impresso a cada mês 
ou semestre, de acordo com o 
plano. No dia do consumidor, 
vale a pena uma refl exão sobre 
as mudanças que estão ocor-
rendo no cenário empresarial 
e lembrar de quem sustenta e 
fi nancia a empresa. 

É ele mesmo, o velho e bom 
cliente. Senhor do fato eco-
nômico, aquele que faz tudo 
acontecer e merece um lugar 
de destaque nos planos e nas 
ações de todas as empresas.

(*) - É consultor da Ibema 
Papelcartão. Designer, professor 

do curso de pós-graduação em 
Engenharia de Embalagem do IMT 

Mauá e autor dos livros Design 
de Embalagem/Curso Avançado, 

Gestão Estratégica de Embalagem 
e Inovação na Embalagem/Método 

Prático.

Fábio Mestriner (*)
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News@TI
Chega ao mercado primeira criptomoeda verde 
regulada

@A AMAcoin (Amazonians Green Coin), primeira criptomoeda 
verde regulada do mundo, começa a ser vendida globalmente 

em 1º de novembro, quando terá venda privada para investidores. Em 
dezembro 2019 e janeiro 2020, será a vez da venda pré-ICO (pre-Initial 
Coin Offering). Entre fevereiro e abril de 2020, a moeda estará à venda 
para o público em geral por meio de corretoras internacionais (initial 
exchange offering). O objetivo é fi nanciar projetos de desenvolvimento 
sustentável na Amazônia focados no combate ao desmatamento, pobre-
za, aquecimento global e poluição (https://amazoniansgreencoin.com/).

Primeira edição do Squadra Experience
@A Squadra Tecnologia, empresa brasileira especializada na oferta 

de serviços e soluções de tecnologia da informação e comunicação, 
anuncia a realização da primeira edição do Squadra Experience, um evento 
inovador e totalmente dedicado à troca de informações e desenvolvimento 
de especialistas do mercado de TI. O encontro acontece no dia 14 de 
setembro, das 10h às 17h, em Belo Horizonte e a entrada é gratuita. Para 
participar, os interessados precisam realizar o cadastro on-line e aguar-
dar a confi rmação por e-mail. O evento inaugura um conceito inovador, 
ao oferecer palestras exclusivas ministradas por referências nacionais 
sobre novas tecnologias e processos de serviços, além de ofi cinas que 
permitirão aos participantes vivenciarem alguns dos principais projetos 
da Squadra Tecnologia no Brasil (https://www.sympla.com.br/squadra-
-experience__642614).

Dot Bank
@Os bancos digitais surgiram no mercado revolucionando o setor 

fi nanceiro. Ainda em transição entre a tradição e a modernidade, 
fato é que eles estão em ascensão, já que a sociedade caminha de 
forma inevitável para o avanço das coisas. Dados da última Pesquisa 
Febraban de Tecnologia Bancária, divulgados no ano passado, mostram 
que foram contabilizadas 373 fi ntechs deste tipo somente em 2017. 
Ou seja, um aumento de 260%, quando comparado ao número do ano 
anterior, de empresas que estão surgindo e inovando no setor fi nanceiro 
ao fornecer serviços bancários inteiramente baseados em tecnologia.

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Evento global conectará startups lideradas por mulheres a investidores
A Women's Startup Lab (WSLab), aceleradora 

sediada no Vale do Silício voltada a startups 
lideradas por mulheres, promoverá o primeiro 
WiSE24, "Mostra Internacional de Empreende-
dorismo Feminino". No dia 19 de setembro de 
2019, as empreendedoras de startups inovadoras 
em todo o mundo se reunirão em dez diferentes 
localidades para se apresentar presencialmente 
e online a potenciais investidores. Espera-se 
a participação de mais de mil investidores 
globalmente.

A cidade de São Paulo foi a escolhida para 
receber o evento, que acontecerá no espaço 
Natura NASP, das 14h30 às 18h. Cinco startups 
subirão ao palco às 16h para se apresentar aos 
investidores. As startups foram selecionadas 
pela Chapter Leader da Women's Startup Lab no 
Brasil Regina Noppe. “Após entrevistar dezenas 
de empreendedoras, chegamos à lista das cinco 
escolhidas com a certeza de que temos um ótimo 
panorama da inovação no Brasil”, conta Regina, 
responsável por trazer o WiSE24 para o Brasil, 

e que há mais de 20 anos auxilia empresas com 
internacionalização.

Com entrada gratuita, via inscrição online, 
a programação do evento trará ainda palestra 
com Josie Pressinoto Romero, vice-presidente 
da Natura, além de painel com investidoras, 
roundtables sobre MVP, design thinking e outros 
temas de interesse às empreendedoras, que 
poderão participar das discussões interativas 
(https://www.womenstartuplab.com/wise24/
saopaulowise/).

Qual a diferença na cobertura
das redes 3G, 4G e 5G?

À medida que o número de usuários de telefones celulares no mundo todo aumenta, as redes móveis 
precisam se adaptar para lidar com as novas exigências destes usuários e as extensas demandas de dados, 
para que os clientes fi quem satisfeitos com a velocidade para acessar os serviços na Internet. Cada avanço 
no desempenho ou na capacidade da rede é chamado de “nova geração”. Por exemplo, a rede 3G é a terceira 
geração após as redes 1G e 2G.

Andre Mattos (*)

Com a rede 3G, os smartphones têm, 
em geral, velocidades de download 
de até, aproximadamente, 2 Mbps 

(megabits por segundo). Em comparação, 
as redes 4G permitem download a veloci-
dades de cerca de 3 a 5 Mbps, que é quase 
a mesma velocidade que muitos computa-
dores domésticos recebem via modem a 
cabo ou DSL. A velocidade de download 
de pico das redes 5G é de até 20.480 Mbps, 
o que representa um enorme avanço, se 
comparado a qualquer geração anterior.

Com uma geração de rede mais alta, há 
uma maior capacidade, o que signifi ca que 
a rede pode suportar um maior número de 
usuários a qualquer momento. Ela também 
permitirá download de taxas de dados 
mais altas, de modo que as aplicações de 
multimídia, tais como vídeo-chamadas ou 
serviços de streaming como o YouTube, 
funcionam mais facilmente.

Com uma torre 3G, cerca de 60 a 100 
pessoas podem compartilhar o sinal e re-
ceber um serviço rápido e confi ável. Uma 
torre 4G, no entanto, pode atender cerca 
de 300 ou 400 pessoas. À medida que as 
gerações de rede evoluem, os engenheiros 
e programadores armazenam o máximo 
de dados digitais possível em cada sinal 
de rádio para maximizar a velocidade e 
a efi ciência da rede. A diferença entre 
essas gerações é simplesmente uma rede 
que melhora a experiência anterior da 
Internet – não que a 4G seja duas vezes 
melhor que a rede 3G.

A rede 4G é espectralmente mais efi ciente 
que a rede 3G, assim como a rede 5G é 
espectralmente mais efi ciente que a rede 
4G. Cada geração fornece mais dados por 
hertz do que a geração anterior. A rede 3G 
funciona em frequências de até 2.1 GHz, a 
rede 4G em até 2.5 GHz e a rede 5G em até 
95 GHz. Esse é o motivo de tanto entusiasmo 
em torno da rede 5G.

A rede sem fi o de quinta geração aborda 
a evolução além da Internet móvel até a 
Internet das Coisas (IoT).  Os recursos da 
rede são muito mais rápidos do que nas 
gerações anteriores e, portanto, podem 
conectar mais objetos do que nunca antes, 
incluindo itens como veículos e casas co-
nectados e cidades inteligentes, enquanto 
a velocidade e confi abilidade da rede 5G 
signifi carão a possibilidade de uma nova 
era da saúde eletrônica, por exemplo. As 
redes 5G também usarão “pequenas célu-
las”, em contraste com as “macrocélulas” 
usadas nas redes 4G. Simplifi cando, isso 
signifi ca que elas são menores em tama-
nho, exigem menos energia e podem ser 
instaladas muito mais rapidamente.

Não importa a rede de telefonia celular, o 
sinal vem das frequências usadas. Em geral, 
as baixas frequências são mais confi áveis 
e capazes de penetrar em obstáculos tais 
como prédios. E é por isso que a rede 3G 
geralmente funciona em mais lugares do 
que a rede 4G. As frequências mais altas 
são mais diretas, mas também são mais 
facilmente dispersas por objetos. As opera-
doras móveis que queiram prestar serviços 
mais confi áveis terão como objetivo o uso 
de frequências mais baixas. No entanto, 
aquelas que desejarem que seus clientes 

tenham acesso a velocidades de download 
mais rápidas também terão como objetivo 
o oferecimento de frequências mais altas. 
À medida que a rede 5G use frequências 
mais altas, com um alcance mais limitado, 
será necessária a instalação de um número 
maior de torres 5G para sustentar a con-
fi abilidade da rede. No entanto, como as 
torres 5G são menores e não exigem uma 
“torre” propriamente dita, elas podem 
ser colocadas em edifícios e postes, por 
exemplo.

Como os sinais 4G são mais esparsos do 
que os da rede 3G, e mais ainda da rede 
5G, os telefones gastam mais energia pro-
curando por uma recepção 4G ou 5G, o que 
signifi ca que a sua bateria poderá se esgotar 
mais rapidamente usando as gerações mais 
altas. Também deve ser destacado que será 
necessário um telefone compatível com 
a rede 5G para poder acessar essa rede. 
Como a rede 5G usa mais dados, o usuário 
pode ainda descobrir que o seu limite de 
dados contratual do telefone se esgota 
muito rápido. Além disso, a rede 5G tam-
bém oferece a oportunidade de aumentar 
o nível de segurança com base na proteção 
da privacidade dos dados do cliente.

(*) É diretor comercial da área de Mobile 
Connectivity Solutions da Thales no Brasil

O Debate

Carlos Souza (*)

O investimento em tecnologia tem sido 
cada vez mais consistente. Este ano, o au-
mento projetado em aportes relacionados 
à TI é de 10,5%, de acordo com estimativas 
do IDC. Melhorar softwares, realizar uma 
gestão de dados efi caz e adquirir o conhe-
cimento necessário em tópicos como o uso 
de inteligência artifi cial e IoT são objetivos 
comuns a diferentes setores.

Muito desse conhecimento está atrelado 
a aperfeiçoar procedimentos internos e 
gerar mais produtividade, contudo, em 
um mundo no qual as pessoas usam as 
plataformas digitais para interagir entre 
si – e com as marcas – é inegável o impac-
to que a transformação digital exerce no 
relacionamento com o cliente.

Um estudo da Minsait, uma empresa 
Indra, focado exclusivamente em Digita-
lização e Experiência do Cliente destaca 
o fato de que os consumidores interagem 
prioritariamente via dispositivos móveis 
com as empresas e os três atributos que 
valorizam nesse relacionamento: seguran-
ça, efi ciência e “facilidade de uso”.

Empresas vencedoras nesse cenário 

têm usado a tecnologia a seu favor. Tirar a 
integração “omnichannel” do papel e trazê-
-la para a realidade é um desafi o, porém 
sua execução correta ainda se prova uma 
ótima opção para otimizar a experiência 
de clientes com as marcas.

Usar a mão de obra humana de maneira 
efi caz também é um outro atributo impor-
tante, observado em companhias pioneiras. 
A melhor experiência do usuário passa 
pela facilidade tecnológica, é claro, mas 
também pela interação com pessoas em 
caso de dúvidas e problemas complexos 
– situações em que quase sempre é mais 
fácil dialogar do que seguir uma sequência 
de comandos digitais.

Um exemplo de sucesso nesse sentido está 
na análise de crédito imobiliário. Recente-
mente, o uso de ferramentas como Intelligent 
Content Automation (ICA) possibilitou a 
redução em 70% no tempo de processamento 
de contratos nos últimos dois anos.

Outro exemplo, mais próximo dos con-
sumidores, está nas operações bancárias. 
Atualmente, os aplicativos de banco têm 
62,7% de aceitação entre os usuários, 
tornando esta a quarta atividade mais 

realizada pelos consumidores em seus 
smartphones. A possibilidade de realizar a 
autogestão em operações bancárias trans-
formou o setor, eliminando a percepção de 
“burocracia” e trazendo a percepção de 
facilidade para realizar essas operações.

Esses são apenas alguns dos efeitos po-
sitivos do uso da tecnologia a serviço dos 
clientes. E representa só o começo. Uma sé-
rie de novas tecnologias deve revolucionar 
o relacionamento entre marcas e consumi-
dores nos próximos anos, agregando valor 
em termos de efi ciência e lucratividade. 
É o caso da personalização de produtos, 
geomarketing, realidade virtual, anúncios 
de televisão personalizados ou blockchain.

Gerar novos hábitos, decifrar os padrões 
de comportamento e gerar novas oportuni-
dades de consumo são os atributos-chave 
para empresas nos próximos anos. Com-
panhias vencedoras irão além das telas 
digitais interativas e da cibersegurança 
para explorar o verdadeiro potencial que 
a tecnologia pode trazer para o relaciona-
mento com os clientes.

(*) É Head de Serviços Financeiros
da Minsait no Brasil

Melhorar a experiência do cliente
é o principal foco da inovação
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D - Segurança Humana
A Embaixada do Japão no Brasil, por meio do Programa de Assistência 
a Projetos Comunitários e de Segurança Humana do governo do Japão, 
fez  uma doação de mais de US$ 42.926 mil (R$ 164.836,87 mil) à ONG 
Visão Mundial Brasil, para a execução do Projeto de Aquisição de Equipa-
mentos Assistenciais para os Refugiados Venezuelanos em Boa Vista. São 
parceiros da ação a organização Fé e Alegria, o Serviço Jesuíta a Migrantes 
e Refugiados - ambas organizações que já vêm atuando no território - e 
órgãos públicos. A representação japonesa doará recursos para aquisição 
de um mini ônibus para locomoção dos imigrantes e transporte de mate-
riais, além de móveis e equipamentos que irão auxiliar nestas atividades. 

E - Escritórios de Arquitetura 
Entre os próximos dias 20 e 22, em Armação de Búzios, no Estado do  
Rio, acontece a a 47ª Convenção Nacional da Associação Brasileira dos 
Escritórios de Arquitetura (AsBEA). O objetivo é discutir as inovações 
tecnológicas para os profi ssionais de arquitetura, através do tema “Ex-
plorando o futuro dos espaços” e da análise sobre como a nova geração 
ocupa os imóveis. O evento abrange a exploração do lugar virtual e seus 
desdobramentos. Como são os arquitetos que escolhem os melhores 
materiais para suas obras, devem estar atentos às novidades do mercado. 
Inscrições e mais informações em: (http://convencao.asbea.org.br/).

F - Feira dos Cegonheiros
Consolidada como a segunda maior feira de exposição do setor automo-
tivo, a Expo de Transportes do ABCD chega na maioridade. As principais 
montadoras de caminhões e empresas de serviços para cegonheiros 
fazem seus lançamentos e promoções no evento que lota o Pavilhão 
Vera Cruz, em São Bernardo do Campo, entre os próximos dias 20 e 
22. Realizada pelo Sindicato Nacional dos Cegonheiros  apresenta 30 
expositores, com lançamentos em caminhões, autopeças e implementos 
rodoviários. A expectativa da entidade é de que a feira gere negócios 
na casa de R$ 135 milhões. Entrada e estacionamento gratuitos. Mais 
informações: (www.sinaceg.com.br)

G - Educação a Distância 
Com a evolução da tecnologia, a Educação a Distância vem ganhando 

A - Contra o Câncer 
Especialista no tratamento do câncer de mama e hospital com a maior 
demanda dessa especialidade em São Paulo, o IBCC Oncologia realiza, 
no próximo dia 29, a 58ª edição da ‘Corrida e Caminhada contra o Câncer 
de Mama’.  A expectativa é que 7 mil pessoas participem do evento, que 
acontecerá no Campo de Marte, a partir das 7h e terá os percursos de 
corrida de 5km e 10 km, e caminhada de 3km para mulheres e homens. 
As inscrições podem ser feitas no site (www.corridaibcc.com.br). A 
corrida é uma forma de engajamento na luta contra a doença mostrando 
a prevenção e detecção precoce como fator de superação. 

B - Viagem para Animais
A GOL passa a oferecer mais facilidades para viajar com animais de 
estimação. Em parceria com a Cobasi, a empresa lança uma nova caixa 
de transporte exclusiva para garantir a segurança e o conforto de cães 
e gatos, já desenvolvido nas dimensões ofi ciais para facilitar o embar-
que na cabine das aeronaves. Confeccionado em tecido de lona, alça 
reforçada e redes nas duas portas e em cima, para maior ventilação, 
além de fi rmeza no piso com suporte rígido e maciez com espuma. A 
empresa é Pet Friendly e permite, com o serviço Pet na Cabine, que cães 
e gatos de até 10kg embarquem em suas aeronaves para voos nacionais 
e internacionais. Outras informações: (https://www.voegol.com.br/pt/
servicos/transporte-de-animais-no-aviao).

C - Comércio B2B 
Na próxima quinta-feira (19), das 8h às 18h, no Theatro Net (Shopping 
Vila Olímpia), acontece a 2ª edição do ME B2B Summit, que objetiva   
fomentar o conhecimento para compradores e vendedores, bem como 
criar uma vivência única de networking. Durante as palestras serão abor-
dadas as tendências do mercado B2B, além de apresentar as expectativas 
para o futuro. O tema é “Uma jornada além do digital”, com palestras 
que vão propor uma verdadeira transformação digital no mercado e no 
mindset dos negócios corporativos. Entre os palestrantes, Walter Lon-
go, Arthur Igreja, Poliana Abreu, Daniel Baunds, Alex Leite, Priscilla 
Miguel e Luis Rasquilha. Inscrições e outras informações: (http://www.
meb2bsummit.com.br/).

cada vez mais espaço na atual sociedade. Visando garantir a integração 
e apresentar as novidades e inovações do setor aos profi ssionais, pes-
quisadores e acadêmicos da área de Educação, a Associação Brasileira 
de Educação a Distância promove, entre os dias 20 e 24 de outubro, em 
Poços de Caldas, o Congresso Internacional de Educação a Distância. O 
evento traz como tema “Abordagens híbridas no Ensino-Aprendizagem 
na EaD”. Além dos trabalhos científi cos e exposição, o evento reúne 
75 mesas redondas com mais de 500 nomes de especialistas e que vão 
abordar diversos temas bastante atuais envolvendo a EaD  (http://www.
abed.org.br/site/pt/).

H - Empresas na Gestão 4.0
No próximo dia 19 (quinta-feira), às 19h, no Teatro FECAP/Campus 
Liberdade, será realizada, em parceria com o Projeto Social Vamos Subir, 
a palestra sobre “A Gestão 4.0 por trás das empresas inovadoras”, com 
a presença de Bruno Nardon, fundador da Rappi Brasil, Dafi ti e Kanui, 
startups expoentes no mercado. O evento é uma oportunidade para 
interessados em inovação e sobre as novas ideias para o mercado de 
trabalho. Com entrada gratuita, será arrecadado 1kg de alimento não 
perecível para doação. O Vamos Subir é um projeto social que nasceu 
para ajudar e inspirar jovens a crescerem mais rápido em suas carreiras 
por meio da mudança de pensamento, comportamento e atitude. 

I - Mulheres do Agro
Estão abertas, até o próximo dia 18, as inscrições para a segunda edição 
do Prêmio Mulheres do Agro, que valoriza práticas de gestão inovadora 
de produtoras rurais e pecuaristas brasileiras. A iniciativa foi idealizada 
pela multinacional alemã Bayer no ano passado, em parceria com a As-
sociação Brasileira do Agronegócio, e neste ano, conta também com o 
patrocínio da Elanco Saúde Animal e apoio do Transamérica. O objetivo 
é reconhecer a contribuição da mulher nas atividades agropecuárias e 
apoiá-las na luta em prol da igualdade de gêneros. Para se inscrever, 
basta acessar (www.premiomulheresdoagro.com.br).

J - Inovação e Sustentabilidade
Nos dias 6 e 7 de novembro, acontece, no Parque do Ibirapuera, a 
Sustainable Brands São Paulo. Criado em 2007 e considerado o maior 
evento mundial voltado para inovação em sustentabilidade, a conferência 
recebe em cada edição, nacional e internacional, milhares de participan-
tes em dois dias de diálogos, workshops e palestras com especialistas. 
Serão explorados temas muito conectados com os desafi os atuais das 
empresas e dos profi ssionais interessados em sustentabilidade hoje e 
no futuro: ‘Como as marcas podem ajudar a proteger a Amazônia’; A 
economia circular transforma negócios, produtos e o conceito de lixo. 
Diálogos de transição para negócios hoje insustentáveis. Informações: 
(https://sustainablebrands.com/events).

D - Segurança Humana
A Embaixada do Japão no Brasil, por meio do Programa de Assistência 

A - Contra o Câncer
Especialista no tratamento do câncer de mama e hospital com a maior 

A digitalização não 
representa o fi m

das impressoras no 
ambiente corporativo

O que poucos esperavam 

é que este equipamento 

se reinventasse e 

passasse a ser uma 

plataforma essencial 

O avanço do cloud com-
puting e demais tec-
nologias que facilitam 

a automação de processos foi 
visto pelas empresas como 
uma oportunidade para não só 
desburocratizar suas estrutu-
ras, mas também para reduzir 
despesas e aumentar a produ-
tividade do negócio. Isso levou 
empresários e profi ssionais de 
TI a descartarem soluções de 
impressão, afi rmando, inclusi-
ve, que essa prática estava com 
os dias contados no ambiente 
corporativo. 

As estatísticas do mercado 
comprovam essa importância. 
As vendas do setor de impres-
são cresceram nos últimos dois 
anos, de acordo com dados 
da IDC Brasil. Em 2017, por 
exemplo, o aumento foi de 
21% no total de equipamentos 
comercializados, enquanto que 
em 2018 o percentual também 
foi signifi cativo, com 8% de 
evolução e mais de 1,4 milhão 
de máquinas vendidas. 

Além disso, também houve 
crescimento na receita, com 
um faturamento total de US$ 
727 milhões e aumento de 
14,7%.

A impressora torna-se essen-
cial na jornada de transforma-
ção digital porque absorveu, 
como poucos equipamentos 
conseguiram, os diferentes re-
cursos que o avanço da tecno-
logia proporcionou. Dizer que 
a máquina é multifuncional, 
portanto, não é mero discurso 
de marketing.

Hoje, ela consegue não 
apenas imprimir documentos 
necessários para o dia a dia de 
uma empresa, como também 
pode digitalizar arquivos com 
o scanner, enviar tudo para a 

nuvem da organização e, ainda 
por cima, gerenciar todos os 
conteúdos de forma efi ciente, 
permitindo que o colaborador 
encontre rapidamente no sis-
tema de busca.

Dessa forma, é natural que a 
digitalização de uma empresa 
passe pelo bom uso dos equi-
pamentos de impressão. Em 
suma: é preciso identificar 
documentos físicos que podem 
ser digitalizados, criar regras 
de acesso aos colaboradores 
diante do grau de importância 
de arquivos disponíveis na 
nuvem e elencar normas para 
impressão, evitando desperdí-
cio de materiais.

Atualmente, é possível con-
tar com o apoio e suporte de 
organizações especializadas 
em impressão, capazes de de-
terminar quais equipamentos 
são mais indicados para os 
objetivos do negócio e até su-
gerir o serviço de outsourcing 
de impressão, uma espécie 
de terceirização para otimizar 
ainda mais este setor.

O grande erro dos empre-
sários sobre transformação 
digital é acreditar que tudo 
deve ser digitalizado e dispo-
nibilizado na nuvem. Ainda 
que esta prática, quando bem 
efetuada, auxilia a reduzir cus-
tos e melhora o processo como 
um todo, o conceito é bem mais 
do que isso. Transformar a em-
presa digitalmente passa pela 
consciência das vantagens – e 
dos riscos – que as máquinas 
podem trazer na estrutura da 
organização e, principalmen-
te, quais soluções realmente 
acrescentam na rotina dos 
colaboradores. 

Por conta disso, as impres-
soras seguem importantes e 
estratégicas para aqueles que 
desejam crescer e se destacar 
nos próximos anos.

(*) - É diretor comercial e sócio 
da Reis Offi  ce, empresa líder em 

outsourcing de impressão e soluções 
para digitalização, transmissão e 
armazenamento de documentos.

Rodrigo Reis (*)

Essa foi a oitava alta men-
sal consecutiva e o maior 
índice de endividamento 

desde julho de 2013. Também 
houve alta em comparação com 
os 60,7% de famílias endivida-
das em agosto de 2018.

Para o presidente da CNC, 
José Roberto Tadros, mesmo 
com o aumento do endivida-
mento e da inadimplência, as 
famílias brasileiras se mostra-
ram mais otimistas em relação 
à sua capacidade de pagamento, 
pois diminuiu o percentual das 
que afi rmam que ‘não terão 
condição de pagar’ as contas. “A 
redução do comprometimento 
de renda na comparação mensal 
e a perspectiva de renda extra 
com os recursos do FGTS e do 
PIS/Pasep ajudam a explicar 

Entre as famílias endividadas, a parcela média da renda 

comprometida com dívidas aumentou.

A economia brasileira registrou 
queda em julho após alta nos dois me-
ses anteriores. O Índice de Atividade 
Econômica do Banco Central (IBC-
-Br), dessazonalizado (ajustado para 
o período), apresentou retração de 
0,16%, em relação a junho, segundo 
dados divulgados na sexta-feira (13) 
pelo Banco Central (BC).

Na comparação com julho de 
2018, houve aumento de 1,31% 
(sem ajuste para o período, já que a 
comparação é entre meses iguais). 
Em 12 meses encerrados em abril, 
o indicador teve crescimento de 

1,07%. No ano, o IBC-Br fi cou em 
0,78%. O IBC-Br é uma forma de 
avaliar a evolução da atividade 
econômica brasileira e ajuda o BC 
a tomar suas decisões sobre a taxa 
básica de juros, a Selic. 

O índice incorpora informações 
sobre o nível de atividade dos três 
setores da economia: indústria, 
comércio e serviços e agropecuária, 
além do volume de impostos. O 
indicador foi criado pelo BC para 
tentar antecipar, por aproximação, 
a evolução da atividade econômica 
(ABr).

Brasil é 
reconhecido 
exportador de 
cacau fi no e 
de aroma

O Brasil foi oficialmente 
reconhecido pela Organização 
Internacional do Cacau (ICCO) 
como país exportador de 100% 
de cacau fi no e de aroma. A 
inclusão no rol de países certi-
fi cados no Acordo Internacional 
do Cacau, ocorreu na quinta-
-feira (12), durante reunião 
do Conselho Internacional da 
ICCO, realizada em Abidjan, na 
Costa do Marfi m.

A certifi cação que dá status 
diferenciado para países que 
exportam cacau fino e de 
aroma é feita desde 1972 pela 
ICCO. A aprovação brasileira 
foi impulsionada pelo trabalho 
da Comissão Executiva do 
Plano da Lavoura Cacaueira 
(CEPLAC) na elaboração de um 
dossiê técnico com informações 
sobre o cacau do Brasil.

O Conselho da ICCO registra 
que, “embora as exportações 
de amêndoas de cacau sejam 
pequenas em volume, o painel 
reconheceu a apresentação de 
dados mostrando a situação do 
país como exportador exclusivo 
de amêndoas de cacau fi no ou 
de aroma”. A CEPLAC contou 
com assessoria da Secretaria 
de Assuntos Internacionais 
do Ministério da Agricultura e 
apoio diplomático do Ministério 
das Relações Exteriores, além 
da atuação da embaixada bra-
sileira em Abidjan (AI/Mapa).

Pesquisa divulgada pelo IBGE aponta que o 
turismo continua em crescimento. Em julho, o 
índice de volume de atividades turísticas no país 
cresceu 4,4%, em comparação com o mesmo 
mês do ano passado, impulsionado pela maior 
receita de hotéis, restaurantes e locadoras de 
automóveis. Oito dos 12 estados pesquisados 
acompanharam o crescimento, com destaque 
para o Espírito Santo, com variação positiva 
de 9,6%, seguido do Rio de Janeiro (8,8%), 
Bahia (5,8%), Minas Gerais (5,6%), São Paulo 
(5,3%), Pernambuco (4,1%), Ceará (2,1%) e 
Goiás (0,7%).

Já entre janeiro e julho de 2019, a taxa na-
cional mostrou crescimento de 3,2%, frente 

a igual período do ano passado. Oito estados 
registraram aumento no mesmo período: Ce-
ará (8,5%), São Paulo (7,1%), Pernambuco 
(3,1%), Goiás (2,3%), Bahia (2,2%), Espírito 
Santo (1,9%), Minas Gerais (1,7%) e Rio de 
Janeiro (0,8%). 

O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro An-
tônio, comemorou os números e reafi rmou a 
relevância do setor para alavancar a economia. 
“Os dados mostram que o nosso trabalho está 
surtindo efeito. Estamos no caminho certo, 
levando o país para um desenvolvimento eco-
nômico sustentável, sempre com o objetivo de 
potencializar o turismo e gerar renda e emprego 
para a população”, comentou o ministro (ANT).

Destaque para o Espírito Santo, com variação positiva de 9,6%.
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Divulgação

Percentual de endividados 
aumentou e é o maior em seis anos
A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), apurada pela Confederação 
Nacional do Comércio (CNC), mostra que o percentual de famílias com dívidas alcançou 64,8% em 
agosto, o que representa uma alta em relação aos 64,1% de julho

o mês anterior, passando de 
23,9% para 24,3%, e teve alta 
em relação a agosto de 2018, 
quando o indicador registrou 
23,8%. A economista da CNC, 
Marianne Hanson, destaca que, 
apesar do aumento no percen-
tual de famílias com contas 
em atraso em agosto, essa alta 
foi menor em comparação ao 
aumento observado do endivi-
damento. 

Ainda entre as famílias en-
dividadas, a parcela média da 
renda comprometida com dívi-
das aumentou, na comparação 
anual, de 29,6% em agosto de 
2018 para 29,8%, em agosto 
de 2019, e diminuiu na compa-
ração mensal, já que em julho 
29,9% estavam comprometidas 
(GEC/CNC).

esse resultado”.
Já o percentual de famílias 

que estão inadimplentes, au-
mentou na comparação com 

Atividade turística cresceu 
4,4% em julho

Economia brasileira teve queda de 0,16% em julho
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Os riscos da liberação 
automática do registro 

de medicamentos
O projeto prevê um 

esvaziamento de uma 

das principais funções 

da Anvisa

Foi apresentado em julho, 
na Câmara, o projeto que 
prevê que os medica-

mentos que tenham produção, 
comercialização, distribuição e 
uso liberado pelas autoridades 
sanitárias dos Estados Unidos, 
Japão, Canadá e países euro-
peus terão seu registro sani-
tário no Brasil concedido, de 
forma imediata, no momento 
do protocolo do pedido junto 
à Anvisa. 

O projeto dispõe sobre a 
concessão automática de re-
gistro aos medicamentos que 
já tenham sido autorizados 
por autoridades sanitárias de 
outros países.

A justifi cativa para tal al-
teração é de que tais países 
possuem tradição no setor de 
pesquisa e desenvolvimento 
de medicamentos, que seus 
laboratórios farmacêuticos 
são destaque na descoberta de 
fármacos e também porque as 
autoridades sanitárias desses 
países possuem a mais alta ex-
pertise para avaliação do risco-
-benefício de medicamentos. 

Dessa forma, o texto prevê 
um esvaziamento de uma das 
principais funções da Anvisa, 
que é justamente analisar e 
autorizar a comercialização de 
determinados medicamentos 
no Brasil. O órgão, no entanto, 
afi rma que é necessária uma 
série de procedimentos para 
que medicamentos vindos do 
exterior possam circular no 
Brasil, o que impediria essa 
aprovação automática. 

O projeto foi pensado assim 
como outros projetos que 

também visam à desburo-
cratização para importação, 
autorização e comercialização 
de medicamentos e insumos 
farmacêuticos no país e que 
aguardam apreciação. Se 
aprovado na Câmara, seguirá 
direto ao Senado, em razão do 
seu caráter conclusivo. 

De fato, o projeto traz alte-
rações que visam desburocra-
tizar o procedimento adotado 
pela Anvisa para análise e au-
torização de comercialização 
de medicamentos no Brasil, 
de modo que é possível que 
benefi cie aqueles que neces-
sitam desses remédios com 
mais urgência, como pessoas 
portadoras de doenças raras. 

Por outro lado, sabe-se que o 
Brasil possui condições climá-
ticas e outras especifi cidades, 
como diferentes aspectos epi-
demiológicos da população que 
são diferentes daquelas dos 
países, dos Estados Unidos, 
do Japão e do Canadá e países 
europeus. 

E se tais remédios, no Brasil, 
não forem seguros para serem 
liberados como ocorre em ou-
tros países? Tal dúvida hoje é 
verifi cada pela mesma Anvisa 
vista, por outro lado, como 
uma entidade meramente 
burocrática. 

Por tal razão, será necessário 
acompanhar, com cautela, se a 
eventual concessão automáti-
ca de registro aos medicamen-
tos não trará gravames à saúde 
da população e se realmente 
auxiliará aqueles que deles 
mais necessitam. 

A liberação mais rápida de 
medicamentos pode sair caro. 

(*) - É especialista em Direito do 
Consumidor e advogado associado 

do escritório Meirelles
Milaré Advogados.

João Pedro Alves Pinto (*)

STF mantém execução 
da condenação do 
senador Acir Gurgacz

O plenário do Supremo Tribunal 
Federal (STF) decidiu manter a 
execução da pena do senador Acir 
Gurgacz (PDT-RO), condenado em 
2018 pela Corte a quatro anos e seis 
meses, em regime semiaberto, por 
desvio de fi nalidade na aplicação de 
empréstimo de banco público. 

A defesa do parlamentar proto-
colou uma revisão criminal para 
sustentar que Acir teria direito ao 
julgamento de mais um recurso antes 
do início do cumprimento da pena. 

Para a defesa, embora a votação da 
condenação na Primeira Turma do 
STF tenha ocorrido por unanimidade, 
caberia a apresentação de embargos 
infringentes, pois houve dois votos 
pela prescrição da pena. Por maioria 
votos, o plenário entendeu que a re-
visão criminal não é ação processual 
adequada para questionar a validade 
de um novo recurso. 

Atualmente, Acir Gurcacz cum-
pre pena em regime aberto e está 
em prisão domiciliar, podendo 
comparecer às sessões da Casa 
Legislativa. Ele foi considerado 
culpado por desviar recursos de um 
fi nanciamento obtido junto ao Ban-
co da Amazônia, entre os anos de 
2003 e 2004, quando era diretor da 
empresa de Viação Eucatur (ABr).

O Senado está debatendo a 
proposta que permite que o Be-
nefício de Prestação Continuada 
(BPC) seja pago a mais de uma 
pessoa com defi ciência na mes-
ma família. O projeto que prevê a 
ampliação seguiu para Comissão 
de Assuntos Sociais, onde será 
votado em caráter terminativo. 
Isso quer dizer que se nenhum 
senador entrar com recurso para 
votação da matéria também no 
plenário do Senado, o texto vai 
direto para análise da Câmara. 
A proposta teve seu primeiro 
grande avanço ao ser aprovada 
por unanimidade pela Comissão 
de Direitos Humanos.

Segundo a senadora Mara 
Gabrilli (PSDB-SP), autora da 
proposta, se o BPC de uma pes-
soa com defi ciência for incluído 
no cálculo da renda familiar per 
capita, um segundo membro da 
família com defi ciente não po-
deria receber o benefício. Mara 
quer acrescentar ao Estatuto da 
Pessoa com Defi ciência a deter-
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Senadores discutem a reforma da Previdência em Plenário.

Favorável a mudanças 
no sistema previdenci-
ário, mas crítico de al-

gumas mudanças que serão 
impostas com a aprovação 
da atual redação, o senador 
Reguffe (sem partido-DF) 
sugeriu alterações ao texto e 
defendeu que o Senado não 
abra mão de seu papel revi-
sor em prol de uma rápida 
aprovação.

Entre as emendas de Regu-
ffe, estão a que sugere o fi m 
da aposentadoria especial 
dos parlamentares, inclusive 
dos que já estão exercendo 
mandato. O texto atual prevê 
que migrem para o Regime 
Geral da Previdência Social 
apenas os futuros deputados 
e senadores. Também há o 
retorno da aposentadoria 
pela média das 80% maiores 
contribuições, e não pela 
média de todas; regras de 
transição com pedágio de 
50%, e não de 100% para 
servidores públicos e tra-
balhadores privados, entre 
outros pontos.

Os senadores Paulo Paim 
(PT-RS) e Fabiano Conta-

Dedução de 
contribuição patronal 
para domésticos 

Pode ser prorrogada até 2024 
a dedução no Imposto de Renda 
(IR) da contribuição patronal 
para o INSS de empregadores 
domésticos. O benefício está no 
seu último ano de validade, mas 
projeto na pauta da Comissão 
de Assuntos Econômicos do 
Senado estabelece a prorroga-
ção. A reunião deliberativa da 
comissão está marcada para 
esta terça-feira (17).

A dedução do IR relativa à 
contribuição paga à Previdên-
cia Social é aplicável desde 
2011 e foi criada para incen-
tivar principalmente a classe 
média brasileira a formalizar 
a contratação de empregados 
domésticos. O autor do pro-
jeto, senador Reguffe (sem 
partido-DF), lembra que 2019 
foi o último ano do benefício 
e alega que é preciso apoiar 
a manutenção de milhares de 
postos de trabalho, principal-
mente no momento em que o 
Brasil convive com cerca de 
13 milhões de desempregados.

O relatório do senador Plínio 
Valério (PSDB-AM) é favorável 
ao projeto. Na visão do relator, 
a não prorrogação da dedução 
signifi caria um pesado aumento 
da carga tributária. “Em um 
mercado tão sensível como o do 
emprego doméstico, a retirada 
do incentivo à contratação cer-
tamente contribuirá para ceifar 
mais empregos, contraindo a 
já reduzida oferta. Nada mais 
inoportuno no atual momento”, 
opinou (Ag.Senado).

A Comissão de Direitos 
Humanos do Senado ar-
quivou a sugestão popular 
que buscava liberar o uso 
recreativo da maconha em 
território nacional. Por 
outro lado, os senadores 
estudam a sugestão apre-
sentada pela Rede Brasilei-
ra de Redução de Danos e 
Direitos Humanos (Reduc) 
para regulamentar o uso 
da maconha medicinal e 
do cânhamo, uma variante 
da Cannabis com menor 
concentração de tetraidro-
canabinol e, por isso, sem 
ação psicoativa relevante.

Os senadores pediram 
vista coletiva da proposta 
após Alessandro Vieira 
(Cidadania-SE) apresentar 
voto pela aprovação da su-
gestão, que a Reduc chama 
de “marco regulatório”. 
Apesar do voto favorável, 
Alessandro sugeriu uma 
nova redação, bem mais 
sucinta, para contornar 
problemas de inconstitu-
cionalidade e injuridicidade 
que existiam no texto ori-
ginal, principalmente sobre 
competências e atribuições 
de órgãos do Poder Exe-
cutivo que não devem ser 
defi nidas pelo Congresso.

Senadores decidiram rejeitar sugestão que propunha

liberação do uso recreativo da erva.

Fundo Amazônia 
será tema de 
debate em 
Comissão Mista 

A Comissão Mista de Mu-
danças Climáticas (CMMC) 
vai discutir em audiência 
pública, na quarta-feira (18), 
sobre o Fundo Amazônia, 
responsável pela captação 
de doações para prevenção, 
combate ao desmatamento e 
conservação das fl orestas no 
Bioma Amazônia.

De acordo com o Minis-
tério do Meio Ambiente 
(MMA), o Fundo Amazônia, 
gerido pelo Banco Nacional 
de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES), 
apoia projetos nas áreas de 
gestão de fl orestas públicas 
e áreas protegidas, conser-
vação e uso sustentável da 
biodiversidade, recupera-
ção de áreas desmatadas, 
entre outros.

O tema ganhou destaque 
após a Noruega e a Ale-
manha, responsáveis pela 
maior parte das doações, 
anunciarem a suspensão 
dos repasses, em agosto, 
em razão do aumento do 
desmatamento na Amazô-
nia. O fundo já enfrentava 
difi culdades antes, pois o 
governo vinha questionando 
sua gestão e extinguiu seu 
conselho orientador, respon-
sável por defi nir a destinação 
dos recursos.

Foram convidados para 
discutir o tema o chefe do 
Departamento de Assuntos 
Legislativos do BNDES, Vic-
tor Burns; o vice-presidente 
do Conselho Diretor do Ins-
tituto Democracia e Susten-
tabilidade, João Paulo Capo-
bianco; e um representante 
do MMA. A segunda parte da 
reunião tem a fi nalidade de 
defi nir convidados para as 
audiências públicas do plano 
de trabalho da comissão (Ag.
Senado).

Ressocialização 
de presos 
para reduzir 
reincidência

Quem cumpre pena no 
sistema prisional pode passar 
a receber assistência psicoló-
gica. É o que propõe o projeto 
de autoria do senador Rodri-
go Pacheco (DEM-MG), em 
análise na CCJ. O objetivo é 
promover a reintegração so-
cial das pessoas presas, inter-
nadas ou egressas do sistema 
penitenciário, prevenindo a 
reincidência criminal. Um 
em cada quatro condenados 
volta a cometer crimes após 
sair da prisão. Para evitar essa 
situação, é necessário que os 
ex-detentos sejam ressocia-
lizados e encontrem novas 
oportunidades na sociedade.

O texto altera o artigo 14 da 
Lei de Execução Penal para 
incluir o profi ssional de psi-
cologia para dar assistência à 
saúde em caráter preventivo 
e curativo do preso. Hoje 
a lei só prevê atendimento 
médico, farmacêutico e 
odontológico. O benefício 
se estende não só para o 
preso interno, mas também 
para o egresso. Além disso, o 
texto explicita a necessidade 
de inspeções mensais nos 
estabelecimentos penais, 
assim como a garantia de 
assistência jurídica ao preso 
sem recursos fi nanceiros, 
quando preciso.

“O projeto tem o mérito, 
entre outros, de readequar 
a Lei de Execução Penal 
às necessidades de efetiva 
reintegração social do preso 
no sistema penitenciário 
brasileiro, fortalecendo os 
Conselhos da Comunidade 
[que representam a socieda-
de na fi scalização do sistema 
prisional e na ressocialização 
de presos], aproximando a so-
ciedade dos fi ns de reintegra-
ção social”, justifi cou o autor 
do projeto (Ag.Senado).
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Previdência: propostas passam 
pela quarta discussão no Senado
Na sexta-feira (13), a reforma da Previdência e a PEC paralela passaram pela quarta sessão de discussão 
em primeiro turno no Plenário do Senado

rato (Rede-ES) reforçaram 
as críticas à reforma. Paim 
citou matéria da revista 
Carta Capital que desqua-
lifi ca os estudos utilizados 
pelo governo para embasar 
a proposta, segundo os 
quais, a Previdência seria 
defi citária. Segundo Paim, 
a própria CPI que investigou 
a pasta já detectou que o 
alardeado rombo das contas 
públicas não é do tamanho 
que o governo prega, e que a 
Previdência foi superavitária 

até 2016.
O senador também sugeriu 

que medidas como a luta 
contra a sonegação, que 
chega a R$ 600 bilhões por 
ano, melhoria na gestão e 
na arrecadação, e combate 
à corrupção sejam tomadas 
antes de a conta ser joga-
da no colo do trabalhador 
assalariado, que vai arcar 
com o prejuízo. Contarato 
frisou que as mulheres vão 
sofrer o maior impacto com 
a reforma, tanto porque 

precisarão trabalhar mais, 
quanto pelas mudanças na 
pensão por morte. 

Segundo o senador, 80% 
das pensões por morte são 
concedidas a mulheres, que 
agora vão receber somente 
60% do valor a que teriam 
direito pelas regras atuais. 
Ele também cobrou que o 
Senado exerça seu papel 
revisor e não se torne ape-
nas um chancelador do que 
vem da Câmara e do governo 
federal (Ag.Senado).

Comissão arquiva proposta de 
uso recreativo da maconha

O projeto tem agora seis ar-
tigos que tratam dos produtos, 
processos e serviços relacio-
nados à maconha medicinal 
e ao cânhamo industrial. Um 
deles submete a produção, 
a distribuição, o transporte 
e a comercialização da Can-
nabis medicinal ao regime 
de vigilância sanitária, sendo 
previsto monitoramento da 
cadeia produtiva e do mer-
cado. O texto prevê ainda 
que normas relacionadas a 
plantio, cultura e colheita do 
cânhamo industrial sejam de 
responsabilidade de uma au-
toridade agrícola do Estado.

Presidindo a reunião, o se-

nador Paulo Paim (PT-RS) 
defendeu a distribuição 
gratuita e restrita às famí-
lias que precisam. “O uso 
terapêutico já está na pauta 
há tanto tempo, eu mesmo 
já participei de umas dez 
audiências. É preciso de-
cidir”, afi rmou. O senador 
Eduardo Girão (Podemos-
-CE) destacou que o as-
sunto inspira cuidados e 
colocou dúvidas quanto 
à efi cácia da terapia com 
Cannabis. De acordo com 
ele, o Conselho Federal de 
Medicina não recomenda o 
projeto e a Anvisa ainda não 
se posicionou (Ag.Senado).

Liberação do BPC a mais de um 
defi ciente na família

minação de que o BPC recebido 
por qualquer membro da família 
em razão de defi ciência não seja 
computado na renda per capita 
da família.

Gabrilli destacou que o objetivo 
do projeto é equiparar a situação 
à das pessoas idosas às quais não 
é negado o direito ao Benefício 
de Prestação Continuada. Para 
a senadora, o benefício é direito 
de caráter pessoal e tem origem 
na Constituição, “não podendo, 
portanto, haver pessoas com 

defi ciência e que sejam econo-
micamente hipossufi cientes que 
não recebam”.

O senador Romário (Podemos-
-RJ), relator da matéria na CDH, 
votou favoravelmente ao reco-
nhecer que não há razão para 
que pessoas idosas e pessoas com 
defi ciência não sejam tratadas 
da mesma forma, visto que sua 
proteção constitucional e legal é a 
mesma — a Constituição tem os 
mesmos propósitos para ambos 
os grupos sociais (ABr).

O projeto seguiu para 

Comissão de Assuntos 

Sociais, onde será 

votado em caráter 

terminativo.
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ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DESPORTOS
Edital de Convocação

Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Desportos
Pelo presente edital, o Sr. Marcelo Mariano Carvalho, na qualidade de Presidente da
Assembléia Geral da Associação Portuguesa de Desportos, Convoca os senhores só-
cios fundadores, remidos, patrimoniais, contribuintes, contribuintes benfeitores, gran-
de-benfeitores, com no mínimo 18 (dezoito) anos de idade e com mais de 2 (dois) anos
no quadro social, no pleno gozo dos seus direitos (art. 35, parágrafo 1º, dos Estatutos
Sociais), para a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se na sede social do clube, à
Rua Comendador Nestor Pereira n.º 33, Capital, dia 25 de novembro de 2019 (segunda
feira), às 8:00 (oito) horas da manhã, em primeira convocação com um mínimo de 500
(quinhentos) sócios e, em segunda convocação, uma hora depois com qualquer número
(art. 38, dos Estatutos Sociais), permanecendo a Assembléia aberta até às 18:00 (de-
zoito) horas do mesmo dia, com a seguinte Ordem do Dia: a) Eleição de 40 (quarenta)
membros efetivos e seus suplentes ao Conselho Deliberativo, em representação propor-
cional aos votos obtidos pelas chapas e individualmente (art. 36, letra “a” e art. 40,
parágrafo 6º, dos Estatutos Sociais); b) Eleger Presidente, Vice Presidente, Primeiro
Secretário e Segundo Secretário (artigo 36 letra “b”, do Estatuto Social). Esclarecimen-
tos: 1) O registro do nome das chapas deverá ser efetuado na Secretaria do clube, sob
protocolo, subscrito por pelo menos 10 (dez) associados com mais de 5 (cinco) anos no
quadro social, com antecedência de 20 (vinte) dias da data marcada para a Assembleia
Geral (art. 9º do Regimento Interno da Assembleia Geral); 2) O registro dos candidatos,
através das chapas, deverá ser efetuado na secretaria do clube, sob protocolo, com
antecedência de 15 (quinze) dias da data marcada para a Assembleia Geral, nos termos
do art. 91 e parágrafo, dos Estatutos Sociais, sendo que as chapas ao Conselho Deli-
berativo deverão ter no mínimo 60 (sessenta) candidatos, numerados de 1 (um) a 60
(sessenta); 3) O sócio que estiver classificado em mais de uma categoria somente
poderá votar por uma delas (art. 19, parágrafo único, dos Estatutos Sociais); 4) Não será
permitido o voto por procuração, sendo obrigatório o sufrágio secreto (art. 38, parágrafo
2º, dos Estatutos Sociais); São Paulo, 10 de Setembro de 2019

Marcelo Mariano Carvalho

Serviço de Anestesiologia, Medicina Perioperatória, 
Dor e Terapia Intensiva S/S Ltda. - Sammedi

CNPJ/MF nº 11.282.212/0001-25
Convocação de Assembleia Geral Extraordinária 

A SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, MEDICINA PERIOPERATÓRIA, DOR E TERAPIA INTENSIVA S/S LTDA. 
- SAMMEDI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.282.212/0001-25, inscrita no 
Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo sob nº 948.144, com sede na Rua Machado Bittencourt, 
361, sala 809, Vila Clementino, São Paulo/SP, convoca todos os sócios para Assembleia Geral Extraordinária, a 
se realizar no dia 03/10/2019, na Rua Machado Bittencourt, 361, auditório 1, São Paulo/SP, em 1ª chamada às 
20h00, em 2ª chamada às 20h30, e em 3ª e última chamada às 21h00, para, nos termos da cláusula 14ª do 
Contrato Social, deliberar em sede de Assembleia Geral Extraordinária sobre a seguinte ordem do dia: (a) reti-
ratificação da exclusão dos sócios HENRIQUE TADASHI KATAYAMA e TARCISIO DA SILVA SOUSA JUNIOR (b) 
demais assuntos de interesse da sociedade. Na data desta convocação a SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA, 
MEDICINA PERIOPERATÓRIA, DOR E TERAPIA INTENSIVA S/S LTDA. - SAMMEDI conta com 86 sócios. São 
Paulo, 10/09/2019. Dr. José Maria Correa da Silva - Diretor Presidente.

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 07/10/2019  - 10:05h  -  2º LEILÃO: 08/10/2019  - 10:05h

EDITAL DE LEILÃO
Fábio Zukerman

Presencial e Onli-
ne IMÓVEL: 1) APARTAMENTO nº 172, 
do “Condomínio Edifício Tasty Panamby

2)
Condomínio Edifício Tasty 

Panamby

Obs.:
DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 07/10/2019, 

às 10:05 horas, e 2º Leilão dia 08/10/2019, às 10:05 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienó-
polis, São Paulo/SP. DEVEDORES FIDUCIANTES: MÁRCIO TADEU DE SOUZA FERNANDEZ , 

ANA LUCIA MORAN FERNANDEZ

São Paulo/SP.  CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:

DOS 
VALORES: 1º leilão: R$ 2.404.801,93 (dois milhões, quatrocentos e quatro mil, oitocentos e um reais e noventa e três 
reais) 2º leilão: R$ 1.810.058,13 (um milhão, oitocentos e dez mil, cinquenta e oito reais e treze centavos), calculados na 

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES: O 

 
. O arrematante será responsável por realizar a devida due diligence no imóvel de seu interesse para obter 

informações sobre eventuais ações, ainda que não descritas neste edital.

A 
mera existência de ação judicial ou decisão judicial não transitada em julgado, não enseja ao arrematante o direito à 
desistência da arrematação.

Novo Mundo Corretora de Câmbio S.A.
(em fase de transformação para Moneycorp Banco de Câmbio S.A.)

CNPJ nº 08.609.934/0001-37  -  NIRE 35300338022
Ata da Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 02/07/2019

Data: 02/07/2019, às 10 horas. Local: Sede social. Presença: Totalidade dos acionistas.
Mesa: Presidente, Roberto Amaral de Almeida; Secretário, Vinícius Nogueira Carmona.
Deliberações: 1. Aprovar o encerramento das atividades da dependência localizada em
São Paulo/SP, na Rua Joaquim Floriano, 466, loja 5 - Shopping Center Brascan Century
Open Mail - Itaim Bibi - CEP 04534-002, inscrito no CNPJ nº 08.609.934/0004-80 e NIRE
35903206322. Assinaturas: Presidente: Roberto Amaral de Almeida; Secretário: Vinícius
Nogueira Carmona. Acionistas: Novo Mundo Holding Financeira S.A., representada por
seus diretores, Roberto Amaral de Almeida e Vinícius Nogueira Carmona. JUCESP nº
480.126/19-7, em 10/09/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Novo Mundo Corretora de Câmbio S.A.
(em fase de transformação para Moneycorp Banco de Câmbio S.A.)

CNPJ nº 08.609.934/0001-37  -  NIRE 35300338022
Ata da Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 12/06/2019

Data: 12/06/2019, às 10 horas. Local: Sede social. Presença: Totalidade dos acionis-
tas. Mesa: Presidente: Roberto Amaral de Almeida; Secretário: Vinícius Nogueira
Carmona. Deliberações: 1. Aprovar o encerramento das atividades da agência localiza-
da em São Paulo/SP, na Avenida das Nações Unidas, 12.901, loja 116 - Shopping Na-
ções Unidas - Brooklin Paulista - CEP 04578-910, inscrito no CNPJ nº 08.609.934/0002-
18 e NIRE 35903206314. Assinaturas: Presidente: Roberto Amaral de Almeida; Secre-
tário: Vinícius Nogueira Carmona. Acionistas: Novo Mundo Holding Financeira S.A., re-
presentada por seus diretores, Roberto Amaral de Almeida e Vinícius Nogueira
Carmona. JUCESP nº 480.125/19-3, em 10/09/19. Gisela S. Ceschin - Secretária Geral.

Edital de Leilão Judicial Online. Fabio Zukerman – Leiloeiro Oficial - JUCESP 719. 5ª Vara Cível do 
Fórum Regional do Tatuapé - Comarca de São Paulo/SP. Processo: nº 1003222-47.2014.8.26.0008. 
Executados: CLEBER METTA seu cônjuge MARIA APARECIDA METTA. prédio e seu terre-
no c/ 524,00m² na Vila Carrão – 60% do valor de avaliação. 1ª Praça começa em 01/11/2019, às 
11h45min, e termina em 06/11/2019, às 11h45min e; 2ª Praça começa em 06/11/2019, às 11h46min, 
e termina em 26/11/2019, às 11h45min. Um prédio e seu terreno, situado à Rua Pedro Malaquias nº 
177, antiga Rua Projetada, Vila Carrão,  antigo Sítio Aricanduva, no Bairro do Tatuapé/SP , medindo 
o terreno 10,00ms de frente, contados a partir de 180,00 s da estrada de Itaquera, por 38,50ms da 
frente aos fundos, de um lado, 31,90ms da frente aos fundos, do outro lado, tendo na linha de fundos 
idêntica medida da frente, confrontando em ambos os lados e linha de fundos com propriedade de 
Manoel Augusto Monteiro. Contribuinte nº 116.068.0007-7. Descrição completa na Matrícula nº 
95.342 do 9º CRI da Capital/SP. Ficam os executados, Cleber Metta seu cônjuge Maria Aparecida 
Metta, credor Município de São Paulo, e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, 
caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal, bem como da penhora 
realizada em 07/01/2015. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 2.063.879,88 - Lance mínimo na 2ª praça: 
R$ 1.238.327,92 (sujeitos à atualização).

Edital De Praça Judicial Online. Dora Plat – Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 3ª Vara Cível do Fórum 
da penha de França - Comarca de São Paulo/SP. Processo: nº 0105911-71.2009.8.26.0006. Execu-
tados: Carlos José Gaiardo, seu cônjuge, se casado for, João Dorian Gonçalves casado com Leonor 
Santana Boy Gonçalves. Terreno no Distrito de Bertioga/SP - 1ª Praça começa em 22/10/2019, às 
15h30min, e termina em 25/10/2019, às 15h30min e; 2ª Praça começa em 25/10/2019, às 15h31min, 
e termina em 14/11/2019, às 15h30min. Terreno , ao qual se localiza no nº 01 da quadra de nº 46 , 
situado a Rua Vereador Geraldo Hellmeister, antiga rua D, esquina com a Avenida C, no loteamen-
to denominado Balneário Mogiano, no Distrito de Bertioga/SP., mede 6,00m de frente por 36,00m 
do lado esquerdo, 45,00m do lado direito e 15,00m nos fundos, onde confronta pela frente com a 
mencionada rua, do lado esquerdo com a avenida C, e nos fundos com propriedade de Domenice  
Ricciardi  Maricondi e sua mulher,. Cadastrado nº 92.046.001.000, matriculado no 1º CRI de Santos 
com o nº 30. 253. Ficam os requeridos, Carlos José Gaiardo, seu cônjuge, se casado for, João Dorian 
Gonçalves, casado com Leonor Santana Boy Gonçalves e demais interessados, Intimados das 
designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal, bem como da 
penhora realizada em 15/02/2016. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 143.418,69 - Lance mínimo na 
2ª praça: R$ 86.051,21 (sujeitos à atualização).

Edital de Convocação.
O Presidente em exercício da ABRAFIPA Associação Brasileira das Empresas de Filtros, 
Purificadores, Bebedouros e Equipamentos para Tratamento de Água, com sede em São Paulo/
SP na Avenida Paulista, 2444 – 10º andar conj. 103 – Cerqueira Cesar, CNPJ: 04.263.771/0001-22, 
investido no cargo por força do artigo 16 e 18-f do Estatuto Social, convoca todos os associados, 
quites com a tesouraria,  para a AGE que se realizara no dia 08/10/2019 às 13:30 horas, em primeira 
chamada, e às 14:00 horas em segunda chamada, para tratar da seguinte pauta: 1) Dar posse à 
Diretoria eleita em 27/08/2019.

São Paulo, 09 de setembro de 2019. Antonio Carlos Camargo - Presidente em exercício.

Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Assista ao programa Livros 
em Revista. Um canal repleto 

de novidades do universo 
literário. Entretenimento 

garantido! 

Com 
apresentação de 

Ralph Peter.

www.livrosemrevista.com.br

Donald J Trump e Charles Leerhsen – Cita-
del – A obra deseja mostrar, talvez ensinar, que 
não basta “querer para poder”, há muito mais 
grandes rochas nos caminhos, do que meros 

pedregulhos. Seu título, talvez um pouco exacerbado, 
enseja arroubos vitoriosos,  pois este escriba crê que a 
maioria das pessoas admirem, até se espelhem nos ven-
cedores. Na realidade o cerne da obra visa demonstrar 
o quão difícil é o caminho, e que as perdas fazem parte 
do processo, para se chegar “lá”. Obra de boa valia, par-
ticularmente pelo desvelar de uma personalidade que 
também tem seus medos, e dá a receita da virada de mesa. 
Escrita antes do início de seu mandato presidencial, não 
auto elogiosa. Longe disso, apesar de toda sua empáfi a 
. Deve ser lido por empreendedores, particularmente 
pelos jovens. Impactante.

Todo Mundo Odeia 
um Vencedor 

Flora Figueiredo – Novo Século – Um livro 
para deixar à mão, sempre! Na cama, no carro.... 
enfi m disponível à vontade, quiçá  necessidade. 
Flora detêm a volúpia da boa escrita, sempre re-
fazendo-se, causando “inveja” e plena admiração 

até em Ignácio de Loyola Brandão, segundo suas próprias 
palavras. De fato, suas linhas são magistrais. Poemas para 
todo e qualquer sentido. Alguns há que ler-se algumas 
vezes, para podermos adentrar seu âmago. Cotidianos, 
existencialistas, até o “branco” de autor é relatado numa 
ímpar plenitude, nada escapa à sua profunda e inebriante 
sensibilidade. Sentimentos introspectivos e alegres assal-
tarão a’lma do indefeso leitor. Puro êxtase!! 

Páginas Viradas de um 
Abril Qualquer 

Michel Vovelle – Unesp – O emérito profes-
sor, historiador francês, falecido ano passado, 
relata com certa simplicidade, sem perda de 
conteúdo, antes, muito bem lastreado em farta 
documentação, uma outra face de um importan-

te divisor histórico, que foi a Revolução Francesa. Ponto 
e contraponto são colocados à mesa, com total imparcia-
lidade, trazendo à tona, verdades antes “escondidas”. 
Necessário para historiadores, estudantes e amantes de 
verdades históricas. Esclarecedor.

A Revolução Francesa 1789 – 1799 

Ruth Guimarães – Manoel Frota (Ilustr) – 
Nicodemos Sena (Org) - Letra Selvagem – Ruth 
Guimarães, boa de prosa, enérgica e respeitada 
professora, folclorista, tradutora versada em 
grego e francês, em suma, nasceu para “letrar” 

. Tive a honra de com ela privar em poucos, porém ricos 
momentos. Jamais escondeu sua humilde origem, aliás, 
creio que dela deveria orgulhar-se. Ocupava a cadeira 22 
da Academia Paulista de Letras. Trata-se de contos de 
raiz, tão a seu gosto. Os mais crescidinhos irão relembrar 
causos e contos ouvidos e transmitidos em boa infância. 
Os infantes irão enlevar seu potencial de absorção ima-
ginativa . A obra servirá de pilar para sustentar também 
nosso combalido e atacado idioma. Justa, necessária  e 
relevante homenagem!

Lendas e Fábulas do Brasil

Clovis Bergamo Filho (Org) – Brasport – Es-
tamos numa fase de impasse interessante. Alguns pergun-
tarão: Impasse é bom? Sim, particularmente quando há 
pessoas de boa cepa e qualidade indubitável, fazendo um 
bom trabalho, com afi nco e dedicação, como é o caso des-
ses nove profi ssionais, capitaneados pelo CEO e fundador 
da Six Sigma Brasil, competente órgão  voltado ao pleno 
desenvolvimento, com método empresarial devidamente 
patenteado. O título fala por si. Resta somente avalizar 
essa obra de vulto, folego e profundo alcance. Voltado 
para empreendedores, empresários em geral, estudantes 
e profi ssionais de economia e administração. Muito útil!

Ruptura no Modelo Tradicional 
das Empresas: 10 grandes 
especialistas ajudam a desvendar 
as mudanças que estão 
impactando sua organização

Além de oferecerem cur-
sos qualificados, mui-
tas delas viram pontos 

turísticos pelas suas belezas 
arquitetônicas e históricas. A 
agência de viagens eDreams 
listou as quatro universidades 
europeias mais belas para se 
estudar. Confi ra: 

- Alma Mater Studiorum 

di Bologna: Uma universida-
de que teve como estudantes 
Dante Alighieri, Nicolau Coper-
nico e os papas Alexandre VI 
e Gregório XV, além de outros 
grandes nomes da história. A 
Universidade de Bologna é a 
mais antiga da Europa, fundada 
em 1088 como uma Escola de 
Direito. A instituição possui 
atualmente mais de 78 mil 
alunos, com mais de 10 opções 
de cursos.

- Trinity College: Funda-
da em 1592 pela rainha Eliza-
beth I, o campus da famosa 
universidade irlandesa possui 
mais de 190 mil metros qua-
drados e atrai muitos turistas. 
Uma das maiores atrações da 
instituição é a Old Library, 

A
N

SA

As 4 mais belas universidades 
para estudar na Europa

O continente europeu possui algumas das mais belas e conceituadas universidades do mundo, como a 
de Bolonha, na Itália, e a Trinity College, em Dublin

As instituições oferecem ótimos cursos e surpreendem pela beleza.

uma biblioteca que possui 
centenas de milhares de 
livros. Diversas importantes 
figuras da história andaram 
pela faculdade, entre eles o 
filósofo Edmund Burke e o 
escritor Samuel Beckett.

- Universidade de Sala-

manca: Um pouco fora das 
rotas turísticas clássicas, a 
Universidade de Salamanca 
está escondida no interior da 
Espanha. Seu centro histórico 

foi declarado patrimônio da 
Unesco e suas ruas têm vista 
para palácios, catedrais e con-
ventos. No entanto, a maior 
atração da cidade continua 
sendo sua universidade. Cons-
truída em 1218, a instituição 
foi fundada por Alfonso IX e 
já recebeu diversas personali-
dades, como Hernan Cortés e 
Beatriz Galindo.

- Universidade de Ox-

ford: A segunda universidade 

mais antiga da Europa chama 
atenção por sua arquitetura. 
Dentro da instituição estão 
diversos edifícios que se fi ca-
ram famosos, como o Christ 
Church College, que contém 
uma sala imortalizada pela saga 
de “Harry Potter”. A biblioteca 
da universidade, que é uma das 
mais antigas do mundo, abriga 
quatro cópias da Magna Carta 
e uma bíblia de Johannes Gu-
tenberg  (ANSA).

Giovane Oliveira (*)

As empresas alteraram a maneira de 
dialogar com os consumidores.

Desde as pinturas rupestres até os dias 
de hoje, muita coisa mudou no campo da 
comunicação. Atualmente, a área é domi-
nada pela tecnologia, fator decisivo para 
quem deseja manter a competitividade 
no mercado. Por isso, eu recomendo a 
todos os gestores: invistam em inovação 
e melhorem seus serviços!

As empresas estão alterando a forma de 
falar com os clientes. O autoatendimento, 
por exemplo, cresceu 26,04% no ano passa-
do, segundo a E-Consulting. Cifra bastante 

expressiva! Afi nal, ele é dinâmico, prático 
e assertivo. Assim, tem empatia com as 
novas gerações e caminha adiantado para 
o porvir. 

Por isso, conforme previsões do Fórum 
Econômico Mundial, a robótica avançada 
e a inteligência artifi cial estão entre as 
ciências impulsionadoras de mudanças 
futuras. Uma das principais razões é a 
necessidade de responder aos consumi-
dores de forma cada vez mais rápida. O 
desafi o está em saber inserir a estrutura 
de maneira estratégica, visando aumentar 
produtividade e lucros. 

Hoje, há diversas ferramentas capazes 

de modernizar o diálogo. O Agente Virtual 
CPC - Contato com a Pessoa Certa, por 
exemplo, confi rma os dados do interlocu-
tor. Enquanto isso, o operador economiza 
tempo e energia para realizar ações mais 
complexas, como negociações. O maior 
benefício é a otimização das atividades. 
Além disso, o período de espera é reduzido 
e o usuário fi ca mais satisfeito.

Se você não quer deixar sua companhia 
no século passado, adiante-se! A trans-
formação aliada à competência humana 
garante melhores resultados.

 
(*) - É diretor de tecnologia da Total IP - Soluções e 
Robôs para Contact Centers (www.totalip.com.br).

Comunicação em tempos digitais
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INICÍO A COLUNA comentando o namoro de Sílvia 
Abravanel, a fi lha número 2 do dono do SBT, com um soldado 
da Polícia Militar de São Paulo, Vinícius. Por mais que o casal 
escondesse, a informação veio a público.

O ROMANCE foi descoberto durante o show “Amigos”, com 
o cantor Leonardo e as duplas Chitãozinho e Xororó e Zezé de 
Camargo e Luciano na semana passada em São Paulo, quando 
o casal se abraçava no camorote.

A COLUNA descobriu que ele tem 29 anos e trabalhava 
como segurança da apresentadora, amparando-a em “momentos 
difíceis”. Porém os fofoqueiros de plantão insistem em discutir 
a diferença de idade de ambos.

SÍLVIA vai fazer 50 anos e a diferença dele para ela é de 21 
anos. O namoro que já acontece há 6 meses vinha sendo mantido 
em sigilo muito embora alguns familiares tivessem conhecimento.

SÍLVIO SANTOS, que já sabia do relacionamento da fi lha 
não quis emitir  opinião, apenas foi taxativo “cada um é feliz a 
sua maneira”. Sílvia, apresenta o programa “Bom Dia & Com-
panhia” no SBT é tida como  temperamental.

O ATOR Tonico Pereira, que faz o personagem Chico na 
novela “A Dona do Pedaço” (Globo), foi afastado das gravações 
devido a uma pneumonia. Em razão disso o autor da novela 
terá que mudar o rumo do personagem que só voltará daqui 
dois meses.

MARCELO DE NÓBREGA, fi lho de Carlos Alberto de 
Nóbrega, é pai de trigêmeos. A mulher do diretor de “A Praça 
é Nossa”, Lytha Gomes, deu a luz a José, Emily e Murilo, na 
madrugada da última segunda feira (9), na maternidade “Pró 
Matre”, em São Paulo.

SEGUNDO o diretor da “Praça é Nossa”, as crianças nasce-
ram com saúde, porém sua mulher precisou ser encaminhada 
para a Unidade de Terapia Intensiva após a cesariana ter sido 
de risco.

HÁ POUCO mais de um ano separada de Marcelo Carva-
lho (dono da Rede TV), com quem fi cou casada por 12 anos, 
a apresentadora Luciana Gimenez não quis assumir nenhum 
relacionamento. Disse à coluna que agora é livre, chega a hora 
que quer e não tem que dar satisfações a ninguém.

FRASE FINAL: É nas difi culdades que sabemos a força 
que temos. 

TONY AUAD E OS 
BASTIDORES DA TV

central-noticia@bol.com.br

Daniel Linger (*)

A redução no custo dos insumos e máquinas trará um ganho 
de produtividade para o agronegócio.

O interesse da UE para avançar com o acordo com o Mercosul 
andou por questões diplomáticas, mas também por questões 
estratégicas, visando fortalecer exportações principalmente de 
produtos manufaturados em um momento em que as economias 
desenvolvidas estão se desacelerando e com a eminente guerra 
comercial envolvendo 2 grandes economias USA e China, cuja 
representatividade das exportações da UE é grande.

As vantagens competitivas de reduções tarifárias nas importa-
ções do acordo estariam calcadas para o Mercosul principalmente 
no agronegócio e para a UE nos produtos manufaturados. O PIB 
do Mercosul representa 3.5% do PIB mundial, sendo que o Brasil 
tem 75% desta parcela. Já a UE possui uma representatividade 
bem maior, na casa dos 21% do PIB Mundial, e uma população 
de 7% do mundo.

Com a implantação total do acordo, 95% das exportações 
do Mercosul fi cariam livres de tarifas para a UE, ante 24% 

atuais. Os exportadores brasileiros terão acesso preferencial 
para exportar carnes bovinas, suínos, aves, açúcar e etanol. O 
agronegócio terá ganhos: i) diretos, devido ao fl uxo comercial 
e menores tarifas de exportação; e ii) indiretos, pela redução 
no custo dos insumos e máquinas o que trará um grande ganho 
de produtividade.

Na Indústria, após 16 anos de implantação do acordo, ha-
verá livre comércio para automóveis, tempo necessário para 
a indústria automobilística brasileira se preparar. Máquinas e 
equipamentos em 7 anos terão desgravação tarifária o que é 
muito bom pois reduzirá o custo de investimento na moderni-
zação do parque fabril brasileiro.

Para o acordo progredir os parlamentos dos países envolvidos 
precisarão ratifi car as premissas do acordo o que deve acontecer 
nos próximos 2 a 3 anos. Contudo compromissos internacionais 
na área do meio ambiente, direitos humanos e trabalhistas 
devem ser mantidos para o acordo vingar.

(*) - É estrategista chefe da RB Investimentos.

Acordo Mercosul - União Europeia

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local

Jornal Empresas & Negócios

        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: DAVID ISAC COHEN, de nacionalidade brasileira, empresário, solteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (12/12/1991), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Isac Cohen e de Joelle Gina Cohen. A pretendente: MICHELLE DAYAN, 
de nacionalidade brasileira, estudante, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(20/06/2000), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Alberto Dayan e de 
Monica Kachani Dayan.

O pretendente: ERITON APARECIDO LOPES, de nacionalidade brasileira, zelador, 
divorciado, nascido em Salto, SP, no dia (18/07/1981), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Nair Aparecida Lopes. A pretendente: ESMELINDRA DE SOUZA 
RANGEL, de nacionalidade brasileira, do lar, divorciada, nascida em Itaperuna, RJ, no 
dia (26/04/1968), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Messias Rangel e 
de Daizi de Souza Rangel.

O pretendente: FERNANDO COSTA SPURI LOPES, de nacionalidade brasileira, publicitá-
rio, divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/10/1985), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de José Luiz Spuri Lopes e de Ivanilda Oliveira da Costa Lopes. A pre-
tendente: GABRIELA LANCELLOTTI ZAPPAROLLI PUPIN, de nacionalidade brasileira, 
publicitária, solteira, nascida em Batatais, SP, no dia (27/11/1987), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Luis Pupin Neto e de Claudia Lancellotti Zapparolli Pupin.

O pretendente: PAULO CÉSAR VICENTIN, de nacionalidade brasileira, administrador 
de empresas, divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/05/1971), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Celso Vicentin e de Vera Lucia Vicentin. A pre-
tendente: TALITA MAIRA BUENO DA SILVEIRA, de nacionalidade brasileira, médica, 
divorciada, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/02/1979), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Vanderlei Agostinho da Silveira e de Ana Maria Bueno da Silveira.
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A Cátedra Sergio Vieira 
de Mello, da Acnur, 
apresentou relatório em 

seu 10º Seminário Nacional, em 
que aponta para a necessidade 
de implementação de políti-
cas públicas específi cas que 
amparem os cerca de 11,2 mil 
refugiados atualmente no Brasil 
e atendam às suas demandas e 
difi culdades.

“Difi culdades que eles [re-
fugiados] têm em termos de 
revalidação do diploma, de 
cursar escola pública quando 
estão em situação de refúgio 
no país, difi culdade de acessar, 
na verdade, os seus direitos, 
desinformação em relação à 
possibilidade de naturalização”, 
disse o coordenador no Rio de 
Janeiro do relatório ‘O Perfi l 
Socioeconômico dos Refugia-
dos no Brasil’, Charles Gomes.

O pesquisador é coordenador 
do Centro de Proteção a Refu-
giados e Imigrantes (Cepri) da 
Fundação Casa de Rui Barbosa. 
Disse que há desconhecimen-
to por parte dos refugiados 
que estão no Brasil há mais 
de cinco anos que podem se 
naturalizar. Muitos relataram 
ter sofrido discriminação pelo 
fato de serem estrangeiros, e 
os africanos têm a sensação 
de sofrerem racismo no Brasil, 
porque viviam em um país de 
maioria negra. 

De acordo com o documento, 
a origem majoritária dos cer-
ca de 11,2 mil refugiados no 

Refugiados necessitam 
de mais políticas públicas
Difi culdades que eles [refugiados] têm em termos de revalidação do diploma, de cursar escola pública 
quando estão em situação de refúgio no país

Há falta de informação, de políticas direcionadas a essas pessoas.

Brasil é a Síria e a República 
Democrática do Congo, que 
representam, juntos, 55,23% 
da amostra de 487 refugiados 
entrevistados. As consultas 
foram feitas entre o dia 13 de 
junho de 2018 e 20 de fevereiro 
deste ano, em 14 cidades, de 
oito estados, que reúnem 94% 
dos refugiados no país. Dos 487 
entrevistados, 153 vieram da 
Síria e 116 do Congo. Angola, 
com 42, e Colômbia com 36, re-
presentam 16,01% da amostra. 

A maioria, 83,16%, chegou ao 

Brasil após 2010 e o país conce-
deu refúgio a 389 pessoas. Em 
relação ao gênero, excluindo 
os que não quiseram dar infor-
mações, 66,9% declararam-se 
homens e 31,6%, mulheres. O 
relatório mostra que 88,26% 
dos refugiados têm entre 18 e 
49 anos, ou seja, estão na idade 
considerada economicamente 
ativa, e 11,73% têm mais de 
50 anos.

Sobre moradia, 78,44% decla-
raram viver em unidades resi-
denciais particulares, enquanto 

21,56% moram em domicílios 
coletivos, o que revela preca-
riedade da vida cotidiana e vul-
nerabilidade. Cerca de 90,58% 
moram de aluguel e menos de 
2% em moradias cedidas. Os 
que vivem em casas com até 
quatro pessoas somam 76,1% 
e 23,88%, com cinco ou mais 
pessoas. Dos 395 refugiados 
que informaram a renda, 79,5% 
ganham abaixo de R$ 3 mil por 
mês e 24% têm renda inferior 
a R$ 1 mil. Só 20,5% ganham 
acima de R$ 3 mil (ABr). 
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SAO presidente do circuito 
de Ímola, Uberto Selvatico 
Estense, seguiu os mesmos 
passos do autódromo de Mu-
gello, na Itália, e manifestou 
nesta semana o interesse de 
recolocar o Grande Prêmio de 
San Marino no calendário da 
Fórmula 1. O Autódromo Enzo 
e Dino Ferrari, em Ímola, não 
recebe uma prova da principal 
categoria do automobilismo 
mundial há 13 anos. A última 
corrida foi em 2006 e o alemão 
Michael Schumacher, na época 
na Ferrari, venceu o GP.

“O excelente trabalho do 
presidente da Automóvel Clube 
da Itália (ACI), Angelo Sticchi 

Ímola também pretende voltar para Fórmula 1
Damiani, na manutenção da 
Fórmula 1 na Itália, pode rea-
brir a possibilidade, mesmo na 
nossa pista histórica, de ver 
os carros vermelhos e todo o 
circo regressar”, disse Estense, 
ao lembrar que “para alcançar 
esse resultado é essencial 
contar com o total apoio das 
instituições regionais e metro-
politanas, como acontece com 
Monza e Mugello”.

Já o diretor do circuito, 
Roberto Marazzi, afi rmou que 
tem “orgulho” do autódro-
mo por ele”ser considerado 
entre as estruturas capazes 
de sediar a Fórmula 1”. O 
diretor do autódromo de Mu-

Último GP realizado na cidade italiana foi em 2006.

gello, Paolo Poli, revelou que 
pretende incluir o circuito 
italiano no calendário da F1 a 

partir da temporada de 2025. 
Atualmente, a pista recebe as 
provas da MotoGP (ANSA).

Renan Tanandone/ANSA

A ítalo-brasileira Nathalie 
Moellhausen entrou para a 
história ao conquistar, em julho, 
um ouro inédito para o Brasil no 
Mundial de Esgrima, em Buda-
peste. Nascida em Milão há 33 
anos, a atleta trocou o “azzurro” 
da Itália pelo verde-amarelo 
em 2014 e agora traça como 
“objetivo” conquistar mais me-
dalhas pelo país sul-americano 
nos Jogos Olímpicos de Tóquio, 
em 2020.

Moellhausen bateu na deci-
são do Mundial a chinesa Sheng 
Li por 13 a 12, na modalidade 
espada, levando o Brasil ao 
pódio do torneio pela primeira 
vez na história. A esgrimista re-
lembrou a vitória em Budapeste 
e a sensação de ter realizado 
um ‘sonho’. “Naquele momento 
foi uma sensação de ‘opa, o que 
eu fi z?’. Depois, a sensação de 
felicidade por ter realizado 
um sonho e de acreditar nos 
milagres, pois pensamos que 
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Esgrimista ‘italiana’ visa medalha pelo Brasil em Tóquio

Moellhausen ganhou ouro inédito para a esgrima brasileira. 

isso sempre acontece para os 
outros, mas um dia pode acon-
tecer conosco”, disse.

Em Mundiais, Moellhausen 
já subiu no lugar mais alto do 
pódio por equipes (2009) e 
faturou dois bronzes, individual 
(2010) e outro por equipes 
(2011), mas todas essas me-
dalhas foram conquistadas 

quando ele defendia a Itália, 
uma das maiores potências na 
esgrima. Além disso, a expe-
riente esgrimista já conquistou 
medalhas no Europeu e no 
Pan-Americano, mas agora ela 
mira nos Jogos Olímpicos. Em 
2016, no Rio de Janeiro, a atleta 
derrotou três adversárias, po-
rém caiu nas quartas de fi nal.

“É muito cedo para dizer, eu 
estou vivendo as minhas coisas 
passo a passo. Mas é claro que 
quero ganhar uma medalha nos 
Jogos de Tóquio, é meu objetivo 
e vou lutar e treinar duro, assim 
como fi z para o Mundial”, reve-
lou Moellhausen, que ocupa atu-
almente a quarta colocação do 
ranking mundial da modalidade 
espada, atrás somente de Vivian 
Kong, de Hong Kong, da chinesa 
Sheng Li e da sul-coreana Kang 
Young-mi. A italiana mais bem 
posicionada é Mara Navarria, 
que está em 12º lugar.

Na modalidade espada, a 
arma tem 110 centímetros de 
comprimento, dos quais 90 
correspondem à lâmina. As 
disputas consistem em três 
rounds de três minutos cada. 
Vence quem realizar mais to-
ques ao fi m da disputa ou quem 
atingir o 15º primeiro. Apenas 
a ponta da espada pode marcar 
um golpe, e o alvo é o corpo 
inteiro do oponente.

O Vaticano anunciou, na 
sexta-feira (13), o cronograma 
da visita do papa Francisco ao 
Japão em novembro. O papa 
partirá da Tailândia e chegará 
a Tóquio em 23 de novembro. A 
visita terá a duração de 4 dias.

No dia seguinte, ele visitará 
Hiroshima e Nagasaki para 
homenagear as vítimas dos 
bombardeios atômicos de 1945. 
O papa celebrará missa em 
Nagasaki.

No dia 25 de novembro, o 
pontífi ce deve se encontrar 
com o imperador Naruhito e o 
premiê Shinzo Abe, em Tóquio, 
antes de celebrar missa no es-
tádio Tokyo Dome. O retorno 
ao Vaticano está previsto para 
o dia 26. A última visita de um 
papa ao Japão foi a de João 
Paulo II em 1981.

O papa Francisco, que assu-
miu a missão há seis anos, é 
conhecido como defensor da 

A visita do papa 
Francisco ao Japão

abolição de armas nucleares.
A Santa Sé ratifi cou o Tra-

tado de Proibição de Armas 
Nucleares, adotado pela Or-
ganização das Nações Unidas 
(ONU) em 2017. A atenção 
está voltada para o conteúdo 
da mensagem do papa contra 
armas nucleares nas cidades 
que foram vítimas das bombas 
atômicas (NHK/ABr).
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Papa Francisco vai ao 

Japão em novembro.
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Refl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS 

canalizada por Sharon Taphorn

Intuição. Confi e que há uma razão. É importante lem-
brar que não há acasos neste universo incrível e às vezes 
é preciso um pouco de refl exão cuidadosa para entender. 
Em outras ocasiões, é melhor simplesmente confi ar em si 
mesmo, confi ar em sua intuição e deixar de lado o que está 
ocupando sua mente. Se você está se concentrando no que 
não quer, não pode sair desse ciclo de criação. Afaste-se 
de situações negativas contínuas até que você seja mais 
capaz de lidar com elas. Lembre-se, as escolhas inteligentes 
trazem as melhores recompensas, portanto, confi e nessa 
voz tranquila. Pensamento para hoje: A refl exão através 
da meditação com seus anjos pode ajudá-lo. Peça, ouça e 
permita. E assim é. Você é muito amado e apoiado, sempre. 
Os Anjos e Guias.

 http://www. playingwiththeuniverse.com/

Tradução: Regina Drumond 

reginamadrumond@yahoo.com.br.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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ENCERRANDO AS ATIVIDADES
Empresa deverá encerrar suas atividades e possui um funcionário 
afastado por auxílio-doença, como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAIS SÃO AS NORMAS PARA CARGA HORÁRIA NO CASO DE ACÚ-
MULO DE EMPREGO? 

Esclarecemos que a jornada de trabalho de 8 horas diárias, 44 horas 
semanais e 220 horas mensais deve ser observada por vínculo empre-
gatício, não existindo uma carga horária por acúmulo de emprego.

IDADE LIMITE PARA DEPENDENTES
Qual a idade limite para dependentes para o imposto de renda? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

VERBAS RESCISÓRIAS DO INTERMITENTE
No pedido de demissão do funcionário intermitente, quais as 
verbas rescisórias? Saiba mais acessando a íntegra do conteúdo 
no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

O ESTAGIÁRIO PODE TRABALHAR 6 HORAS AOS SÁBADOS DESDE 
QUE NÃO ULTRAPASSE 30 HORAS SEMANAIS? 

Esclarecemos que respeitada a jornada de trabalho diária e semanal 
do estagiário não há impedimento em estagiar aos sábados, salvo 
previsão em contrário no contrato.

RESCISÃO CONTRATUAL POR ACORDO
Na demissão por acordo, com aviso prévio trabalhado e o término 
do aviso ocorra no mês que antecede a data base, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

DEMISSÃO DE APOSENTADO POR INVALIDEZ
Empresa pode efetuar a demissão de funcionário aposentado por 
invalidez com mais de 5 anos de afastamento, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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O método
para cura
de uma
doença

"Vidas (?)",
obra de

Graciliano
Ramos

Anísio
Teixeira,
educador

baiano

Raiz 
comestível
da família 
do repolho

Julga as
contas da 
Presidên-
cia (sigla)

Questão
mate-
mática

Tornar
mordaz 
(a lin-

guagem)

Barulho
produzido
a partir de
explosão

"Coragem,
o Cão (?)",
desenho
animado

Rei huno
alcunhado
"O Flagelo
de Deus"

Rede
anônima

da internet
(sigla)

Polo
industrial 

mato-
grossense

A olho (?):
à vista de-
sarmada

Tecido de
poliéster
resistente
à fricção

O contágio
do herpes
simples

A mesa do
rei Artur

(Lit.)
Povoado

Editores
(abrev.)

Xerox

O primeiro
show de

um artista

Beneficiá-
rio do tes-
tamento

Máquina
da 

Revolução
Industrial

Odiosa

Carbono
(símbolo)

Dois
canídeos

Sufixo de
"rinite"

O Flamengo, 
em 2018 (fut.)
(?) de Macacu, 

cidade fluminense

Intenção 
dolosa

Categoria
da dança

Babosa

Açude
cearense

Estanho
(símbolo)

Machucar

Arte, em
latim

Somei; a-
crescentei

El (?):
combateu
os mouros
Análogo

Passeio
no Quênia
Intenção

criminosa
LP ou CD
Momento
final da
gravidez

Nesta
ocasião
Rodovia
(abrev.)

Cauda

Erva de
saladas

Fazem 
preces

Atrativo da Polinésia
para os brasileiros

Tia (fam.)

Não é?
(pop.)

3/ars. 4/safe. 5/átila — suede. 12/rondonópolis.

André Julião, de Campos do Jordão/
Agência FAPESP 

Novos resultados obtidos 
por cientistas do Brasil 
e dos Estados Unidos 

sugerem que os efeitos bené-
fi cos da droga para a memória 
podem estar relacionados à 
sua capacidade de retardar o 
envelhecimento celular, um 
dos fatores relacionados ao 
surgimento de doenças neu-
rodegenerativas.

Os dados foram apresenta-
dos por Tânia Viel, professora 
da EACH/USP, durante a 34ª 
Reunião Anual da Federação 
de Sociedades de Biologia 
Experimental, em Campos do 
Jordão. Um estudo anterior 
do grupo havia mostrado que, 
quando administrado em doses 
muito pequenas, o metal, usado 
como estabilizador de humor 
em pacientes com transtorno 
bipolar e depressão, ajuda na 
manutenção da memória de 
idosos com Alzheimer.

Para testar o efeito do medi-
camento em células cerebrais 
humanas, Viel recorreu a uma 
técnica de reprogramação que 
permite transformar células 
adultas – do sangue ou do fi -
broblasto (camada mais interna 
da pele) – em células-tronco 
pluripotentes induzidas (IPS, 
na sigla em inglês), que pos-
teriormente foram induzidas a 
se diferenciar em astrócitos, o 
tipo celular mais abundante do 
sistema nervoso central.

Os astrócitos foram separa-
dos em dois grupos. À medida 
que sofriam o envelhecimento 
celular natural, uma parte era 
tratada com lítio, enquanto 
a outra não recebia nenhum 
tratamento. “Observamos que 
o envelhecimento foi bastante 
reduzido nas culturas que 
receberam o lítio. O envelheci-
mento celular é um dos fatores 
relacionados ao aumento do 
câncer e de doenças neurode-
generativas, como Alzheimer e 
Parkinson”, disse Viel.

Em outro teste, os cientistas 
observaram o funcionamento 
do cérebro de camundongos à 
medida que envelheciam. Foi 
usada no experimento uma linha-
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Efeito benéfi co do lítio em idosos com 
Alzheimer começa a ser desvendado

O uso de lítio no combate ao Alzheimer tem sido objeto de diversos grupos de pesquisa há mais de uma década

gem de roedores que envelhece 
mais rápido – em apenas 12 
meses, em vez dos 24 usuais. “Os 
animais tratados com lítio desde 
pequenos mantiveram toda a for-
mação da memória. Existe uma 
relação grande entre o aumento 
de ansiedade e a 
perda de memó-
ria na velhice. 
A redução da 
ansiedade nos 
animais pode es-
tar relacionada 
à manutenção 
da memória”, 
explicou.

Os resultados 
vão ao encontro 
de testes feitos 
anteriormente 
pela equipe. O 
estudo come-
çou depois que 
um dos mem-
bros do grupo, 
a médica Ma-
rielza Nunes, passou a observar 
melhora na memória de idosos 
que tomavam microdoses de lí-
tio como complemento alimen-
tar. Alguns metais podem ser 
receitados para suprir defi ciên-
cias nutricionais. Os pesquisa-
dores então sistematizaram um 
estudo clínico e selecionaram 
um grupo de pacientes idosos 
diagnosticados com Alzheimer. 
Metade dos voluntários recebeu 
as microdoses de lítio, de 1,5 
miligrama por dia – em pes-

soas com transtorno bipolar, a 
dosagem é de pelo menos 60 
miligramas.

A outra parte dos pacientes 
tomou apenas placebo. Os ido-
sos foram acompanhados por 
um ano e meio, com a realização 

regular de testes 
de memória. “A 
partir do terceiro 
mês, a memória 
dos pacientes 
tratados com lí-
tio estabilizou. 
No outro grupo, 
o desempenho 
foi decaindo. O 
tratamento foi 
mantido por 
mais um tempo, 
para termos cer-
teza do efeito ob-
servado. A partir 
do momento que 
comprovamos 
essa diferença, 
passamos a dar 

lítio para todos”, disse Viel. Os 
resultados foram publicados na 
revista Current Alzheimer Rese-
arch em 2013.

Os próximos passos da pesqui-
sa envolvem modelos celulares 
e novos testes com pacientes. 
Como não se sabe exatamente as 
causas da doença, os pesquisado-
res vão testar o lítio no contexto 
das diferentes hipóteses que 
explicam o Alzheimer. Em uma 
delas, as células cerebrais serão 
submetidas a um tratamento 

com o peptídeo beta-amiloide, 
encontrado em pacientes que 
desenvolvem a doença. O pep-
tídeo causa uma desorganização 
das células e induz o envelheci-
mento. As células tratadas com 
beta-amiloide receberão doses 
de lítio para que seja observado 
se o medicamento pode reverter 
o processo de desorganização.

Em outro estudo, os pes-
quisadores vão induzir o en-
velhecimento em uma cultura 
de células usando peróxido de 
hidrogênio, conhecido por cau-
sar estresse oxidativo, um dos 
indutores do envelhecimento 
celular. A ideia é testar se o 
lítio pode reverter esse dano. 
“Há várias formas de indução 
do envelhecimento cerebral 
que podem levar à doença de 
Alzheimer. Veremos o quanto 
conseguimos proteger as célu-
las com o medicamento”, disse.

A pesquisadora lembra que 
estudos anteriores do grupo 
mostram que um estilo de vida 
saudável, com atividades físicas 
e intelectuais, protege o cére-
bro da doença. Futuramente, 
grupos de idosos com e sem 
Alzheimer serão acompanhados 
para que se entendam as dife-
renças entre eles. Embora haja 
um fator genético, nem sempre 
pessoas predispostas desenvol-
vem a doença. Os pesquisadores 
querem entender quais são os 
agentes protetores do cérebro 
de idosos saudáveis.

Os efeitos da droga para a memória podem estar relacionados à 

sua capacidade de retardar o envelhecimento celular. 

“Observamos que o 
envelhecimento foi 
bastante reduzido 
nas culturas que 
receberam o lítio. 
O envelhecimento 
celular é um dos 
fatores relacionados 
ao aumento do 
câncer e de doenças 
neurodegenerativas, 
como Alzheimer e 
Parkinson”

Matheus Souza/Jornal da USP

Foi em 1998 que a ciência des-
cobriu o dinossauro Saturnalia 
tupiniquim, nos arredores do mu-
nicípio de Santa Maria, Rio Grande 
do Sul. A espécie foi apresentada 
ao mundo em um estudo do qual 
participou o professor Max C. 
Langer, da USP de Ribeirão Preto, 
na época estudante de doutorado 
na Universidade de Bristol, na 
Inglaterra. 

A descoberta tornou possível 
uma série de pesquisas sobre 
o animal, porém, por causa do 
estado em que os fósseis foram 
encontrados, os ossos do crânio 
permaneceram desconhecidos  
até agora. “Era muito difícil tirar 
o fóssil do sedimento no qual ele 
estava preso. Fazer isso da maneira 
tradicional, raspando o sedimento, 
poderia quebrar esses ossos, pois 
estavam muito frágeis”, explica 
Mario Bronzati, pós-doutorando 
do Departamento de Biologia da 
Faculdade de Filosofi a, Ciências 
e Letras de Ribeirão Preto. 

Hoje, vinte anos depois, o crânio 
do dinossauro pôde ser analisado 
com a ajuda de um microtomó-
grafo instalado na unidade. O 
Saturnalia pertence à linhagem 
de dinossauros conhecida como 
Sauropodomorpha. Os represen-
tantes mais famosos deste grupo 
são os pescoçudos saurópodos, 
os maiores animais terrestres que 
já habitaram a Terra. Entretanto, 
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Crânio de dinossauro brasileiro 
é reconstruído digitalmente

diferente desses descendentes, 
animais como Saturnalia (de 230 
milhões de anos atrás) eram pe-
quenos, com cerca de 1,5 metro 
de comprimento e pesando menos 
de 30 kg.

Com o uso da microtomografi a 
computadorizada, 
os ossos do crânio 
do Saturnalia foram 
reconstruídos virtu-
almente em modelos 
3D. A tecnologia usa 
raios-X para escane-
ar objetos de todos 
os ângulos, tornando 
possível visualizar 
sua forma tridimen-
sional. No caso dos 

fósseis, o aparelho 
consegue destacar 
as diferentes den-
sidades dos ossos 
e da rocha no qual 
se encontram, per-
mitindo separá-los 
digitalmente.

Através do estudo, os pesqui-
sadores puderam inferir o tama-
nho da cabeça do dinossauro. O 
Saturnalia possuía um crânio de 
menos de 10 cm de comprimento, 
bastante pequeno em relação ao 

tamanho do animal. Como ele tinha 
pescoço longo, um crânio peque-
no e leve daria maior agilidade e 
mobilidade para movimentos de 
cabeça e pescoço, podendo ter 
sido importante para uma maior 
efi ciência na captura de presas.

“O crânio pequeno 
é característico da 
linhagem Sauropo-
domorpha, mas até 
então não havia con-
fi rmação de que isso 
também se aplicava 
para o Saturnalia“, 
diz Mario. Os novos 
dados também aju-
dam a consolidar a 
hipótese de que este 
traço esteja ligado à 
captura das presas, 
já que os dentes do 
dinossauro, serri-
lhados e curvados 
para trás, são co-
muns em animais 
que se alimentam de 

insetos e pequenos vertebrados. 
“Não é uma evidência defi nitiva, 
mas é um indício a mais de que essa 
característica poderia realmente 
estar ligada à predação”, completa 
o pesquisador.

Crânio do Saturnalia

Jornal O tempo

 O Saturnalia 
pertence à 
linhagem de 
dinossauros 
conhecida como 
Sauropodomorpha. 
Os representantes 
mais famosos 
deste grupo são 
os pescoçudos 
saurópodos, os 
maiores animais 
terrestres que já 
habitaram a Terra
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deliciosos pratos 
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Divirta-se com seus 
amigos em nosso Happy 

hour ou traga sua família 
para experimentar uma 

de nossas massas ou 
pizzas mais saborosas 

da região. Música ao vivo
aos Sábados

Caminhos para recuperar 
a saúde pública

Nelson Oliveira e Ana Luisa Araujo/Ag. Senado/Especial Cidadania

Não se sabe para onde foram, mas o resultado da mistura 
de álcool e volante pode ter sido um acidente com morte 
e lesão corporal.  Em casos como esses, as vítimas são 

atendidas por ambulância e unidade hospitalar do Sistema 
Único de Saúde (SUS). E, sendo assim, ocupam leitos e outros 
recursos que poderiam estar servindo a outros cidadãos. Muito 
provavelmente alguém fi cou sem acesso a remédios, aparelha-
gem de exames, médicos e enfermeiros.

Quando a segunda-feira raiou atrás da Praça dos Três Poderes, 
haviam se passado 7 anos, cinco meses e alguns dias desde que o 
senador Wellington Fagundes (PL-MT) apresentara um projeto 
de lei para punir, de maneira muito específi ca, os condutores de 
veículos responsáveis por machucar ou matar pessoas no trânsito, 
ao dirigirem sob o efeito de álcool ou outras drogas. Eles teriam que 
ressarcir o SUS das despesas com o tratamento de saúde das vítimas.

O projeto de Fagundes foi apresentado ainda durante seu 
mandato na Câmara dos Deputados, em 2012, mas tem enfren-
tado as reviravoltas usuais da tramitação legislativa: depois de 
anexado a projeto que também tratava de acidentes de trânsito, 
acabou sendo preterido por proposta substitutiva que mudou 
a chamada Lei Seca, de 2008.

No início de 2016, um ano depois de se eleger senador, Fagun-
des ressuscitou a proposta, aprovada em maio na Comissão de 
Assuntos Sociais (CAS). Atualmente, o Projeto de Lei 32/2016 
tramita na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), 
sob a relatoria do senador Fabiano Contarato (Rede-ES).

— O gasto com esses acidentes representa um prejuízo muito 
grande ao país por conta de um ato de irresponsabilidade. O 
projeto é importante para que possamos preservar a vida e 
parar de desperdiçar tanto recurso — explicou o parlamentar 
na apresentação da proposta.

Se aprovada na CCJ, e não havendo recurso para votação em 
Plenário, a matéria seguirá diretamente para Câmara.

Contarato antecipou à Agência Senado a conclusão do 
seu relatório. Entende que o projeto é constitucional, pois 
não implica qualquer prejuízo à garantia de atendimento 
universal e gratuito às vítimas do SUS. E em respeito a essa 
garantia, o relator vai apresentar emenda para suprimir do 
texto original apenas o ressarcimento dos custos com o tra-
tamento do próprio motorista infrator. Tal cobrança poderia 
ferir o direito que todos têm, indistintamente, de serem 
atendidos pelo sistema público de saúde sem qualquer ônus 
direto, já que o SUS é fi nanciado com dinheiro de impostos.

"O direito ao atendimento universal e gratuito vale para todos 
aqueles que batam às portas do SUS. Assim, o tratamento do mo-
torista infrator, enquanto vítima de seu erro, deve permanecer 
gratuito, em nossa opinião, sob pena de violarmos a garantia de 
gratuidade. O mesmo raciocínio se aplica em relação aos seus 
dependentes econômicos", argumenta Contarato no relatório.

Assim como o autor da matéria, ele considera que os aci-
dentes de trânsito têm sido historicamente responsáveis por 

Na noite de domingo (1º) dois homens se embriagavam 
no estacionamento de um supermercado de Brasília, 
a cerca de 8 quilômetros do Congresso Nacional. Eles 
apoiavam os copos no teto do veículo enquanto faziam 
piadas e passavam mensagens por celular. Estavam 
para sair, conforme disseram aos amigos do outro lado 
da linha

enormes gastos no âmbito do 
SUS e que a medida procura 
fazer justiça, ao impor ao 
motorista criminoso um ônus 
atualmente suportado por toda 
a sociedade.

No Senado, a ideia de cobrar a conta pelo atendimento no SUS 
até agora recebeu mais apoios do que reações contrárias em 
enquete disponibilizada pelo canal e-cidadania, mas 302 pessoas 
ainda consideram justo que a saúde pública arque com os custos 
de danos causados por motoristas e motociclistas infratores, um 
fardo de R$ 2,9 bilhões entre 2009 e 2018.

No seu relatório à CAS, a senadora Mailza Gomes (PP-AC) 
não deixou dúvida quanto à ação danosa dos que dirigem sob 
o efeito de álcool ou outras substâncias psicoativas: “O trân-
sito mata mais de 40 mil pessoas por ano no país. De acordo 
com o Ministério da Saúde, entre 70% e 80% das vítimas de 
acidentes de trânsito são atendidas pelo SUS. Esses acidentes 
são a segunda causa mais frequente de atendimento nos ser-
viços públicos de urgência e emergência”. Daí, segundo ela, 
ser "razoável" a cobrança.

— Apoio integralmente esse projeto. Que os motoristas 
irresponsáveis, assassinos do asfalto, eximam o SUS de pagar 
essas contas. Isso se chama responsabilidade social — diz o 
engenheiro Fernando Diniz, presidente da Trânsito Amigo, 
organização não governamental dedicada à causa das vítimas 
de trânsito e seus parentes.

O fi lho dele, Fabrício Diniz, morreu exatamente em uma 
colisão na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em março de 
2003. Era passageiro de um carro dirigido por motorista sob 
a infl uência de drogas. Duas passageiras, ambas com 18 anos, 
também morreram no acidente. Segundo Diniz, Marcelo Hen-
rique Negrão Kijak, que andava em alta velocidade e fazendo 
zigue-zagues, ainda hoje está foragido da Justiça.

Tabagismo. Outro fator externo a perturbar o dia a dia do 
SUS é o das moléstias causadas por maus hábitos. O tabagismo, 
por exemplo, causa doenças pulmonares (câncer e enfi sema), 
bucais (tumores) e circulatórias (pressão alta, aterosclerose e 
infarto). Segundo o doutor em cirurgia bucal e especialista em 
Planejamento de Sistema de Saúde, Eugênio Vilaça, o custo 
para aumentar um ano de vida de um usuário de cigarro com 
cirurgia por revascularização do miocárdio é de US$ 25.000. 
Taxar a venda de cigarros tem um custo infi nitamente inferior: 
entre US$ 3 e US$ 50. O cálculo é parte de um amplo estudo 
sobre redes de atenção em saúde feito por Vilaça para a Orga-
nização Pan-Americana de Saúde (Opas) e o Conselho Nacional 
de Secretários de Saúde (Conass). 

O reforço à luta contra os custos extras da Saúde foi oferecido 
em maio pela Advocacia-Geral da União, que protocolou ação 
cobrando dos fabricantes de cigarro o custeio de gastos com 
doenças relacionadas ao tabagismo. “Nos EUA, essas mesmas 
empresas já pagam essa conta há 20 anos. Já pagaram mais de 
US$ 160 bilhões, mas no Brasil ainda não foram responsabiliza-
das”, afi rmou Adriana Carvalho, diretora jurídica da Aliança de 
Controle do Tabagismo, depois de reunião com advogado-geral 
da União, André Luiz Mendonça, no último dia 21.

Se conseguir aliviar as pressões externas, o SUS terá caminha-
do um bom trecho em direção aos seus objetivos primordiais: 
a universalidade, a equidade e a integralidade.

Em agosto, depois de seis anos, pesquisadores do IBGE 
voltaram a campo para perguntar aos brasileiros sobre seus 
problemas de saúde e sobre o atendimento no SUS. Sonda-
gens menos amplas têm confirmado a visão negativa captada 
nos chamados protestos de junho de 2013: 55% dos entre-
vistados em 2018 pelo Instituto Datafolha, por demanda do 
Conselho Federal de Medicina (CFM), consideravam ruim a 
oferta em saúde, ainda que defendessem a manutenção do 
serviço (88%).

Equipe médica presta socorro em acidente de trânsito.

Tarsila Pereira/Prefeitura de Porto Alegre

Fruto da Constituição de 1988, o SUS é considerado a 
maior iniciativa política de inclusão do mundo. Entretanto, 
por ter objetivo tão grandioso, comporta difi culdades de igual 
 magnitude.  Os problemas cotidianos enfrentados por seus 
usuários são bastante conhecidos: demora na marcação de 
consultas e realização de exames, fi las para conseguir cirurgias 
e lentidão no atendimento emergencial. Uma das causas são 
os equipamentos não inaugurados ou quebrados.

Outra, a principal, na opinião de especialistas, foi aponta-
da em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos 
(CDH) do Senado em junho passado: a má distribuição dos 
profi ssionais pelas regiões brasileiras e sua concentração nas 
grandes cidades.

A disparidade na alocação de profi ssionais de saúde foi objeto 
do polêmico projeto Mais Médicos, que trouxe profi ssionais de 
Cuba para atuarem no Brasil durante o governo Dilma Rousseff. 
Contrária a esse modelo, a administração Bolsonaro baixou a 
Medida Provisória 890/2019 que institui o programa Médicos 
Pelo Brasil. A MP está, neste momento, na Comissão Mista 
Provisória que avalia se a medida tem urgência e relevância, 
dois requisitos para que possa tramitar nas duas Casas do 
Congresso Nacional.

Apesar da gravidade do quadro, no interior e nos grandes 
centros, e da importância do SUS para um contingente de apro-
ximadamente 200 milhões de pessoas, o senador Paulo Paim 
(PT-RS) não vê os problemas do sistema sendo priorizados por 
governantes e parlamentares.

"A pauta do Congresso, quem decide é o Congresso e os milhões 
de brasileiros que nos elegeram. E esses brasileiros gostariam 
que recolocássemos esse assunto de volta no centro do palco", 
anunciou o senador em discurso no Plenário. Ele se disse assus-
tado com a disparada nas mensalidades dos planos de saúde.

O ponto de vista de Paim é corroborado pela mais recente 
pesquisa do DataFolha sobre a avaliação do governo federal.

Para 18% dos entrevistados, a área mais problemática é a da 
saúde. Educação e desemprego aparecem em segundo lugar, 
com 15% cada. A segurança pública, um dos assuntos mais 
controversos em destaque no noticiário, foi citada por 11% 
entrevistados em agosto, quando em julho tinha sido apontada 
por 19% das 2.878 pessoas ouvidas em 175 municípios de todas 
as regiões do país.

No entender de Fábio Gomes, consultor da Câmara dos 
Deputados, a preocupação da sociedade com a saúde pública 
é um dado inegável e deve ter resposta à altura. Não há como 
adiar uma condução fi rme e articulada do SUS que substitua o 
corre-corre atrás de soluções emergenciais, locais e episódicas.
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