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“É mais fácil enganar 
as pessoas do que 
convencê-las de 
que elas foram 
enganadas”.
Mark Twain (1835/1910)
Escritor norte-americano
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O Brasil deve registrar 
quase 60 mil novos 
casos de câncer de 

mama em 2019, e a prevenção 
a consequências mais graves 
dessa doença com o diag-
nóstico precoce esbarra em 
desigualdades regionais e de 
escolaridade. Ao participar, 
ontem (7), do lançamento da 
campanha Outubro Rosa, do 
Instituto Nacional de Câncer 
(Inca), a chefe da Divisão 
de Pesquisa Populacional do 
instituto, Liz Almeida, pediu 
atenção a essa disparidade e 
apresentou dados.

A última Pesquisa Nacional 
de Saúde sobre o tema, de 

Desigualdades impactam 
diagnóstico precoce do 
câncer de mama no país

2013, mostra que, entre as 
brasileiras de 50 a 69 anos, 
passa de 80% o percentual das 
que fi zeram mamografi a nos 
últimos dois anos, se forem 
levadas em conta apenas as 
que têm nível superior. Entre 
as mulheres sem instrução ou 
com nível fundamental incom-
pleto, esse percentual cai para 
cerca de 50%, e chega a menos 
de 30% na Região Norte. “Em 
cada região precisamos dar 
uma atenção diferenciada a 
questões como grau de infor-
mação, qual é a possibilidade de 
acessar os exames preventivos 
e o tratamento”, explicou a 
pesquisadora. 

Mesmo entre as capitais há 
grande desigualdade na busca 
pela mamografi a. Dados de 
2018 da pesquisa Vigitel, do 
Ministério da Saúde, mostram 
que em Boa Vista, Rio Branco, 
Fortaleza e Macapá, menos de 
70% das mulheres de 50 a 69 
anos fi zeram mamografi a nos 
últimos dois anos. Já em Sal-
vador, esse percentual chega 
a 86%, e também superam os 
80% Curitiba, Porto Velho, 
Palmas, São Paulo Porto Alegre 
e Vitória. “O mais importante é 
estudar em cada região quais são 
os pontos mais críticos, e trazer 
essa população para também 
discutir soluções muito parti-

Quando diagnosticado em seu estágio inicial, o câncer de mama pode ter mais de 90% de chances 

de cura e maior possibilidade de preservação da mama.

culares”, disse a pesquisadora. 
“Não é tirar uma ideia mira-

bolante da carteira. É ver com 
a população quais são as mais 

prováveis soluções”, acrescen-
tou. Quando diagnosticado em 
seu estágio inicial, o câncer de 
mama pode ter mais de 90% 

de chances de cura, além de 
permitir tratamentos menos 
agressivos e maior possibilidade 
de preservação da mama (ABr).

Estudo da Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC) in-
dica que as vendas referentes 
ao Dia das Crianças deverão 
ter crescimento de 4,4% em 
relação a 2018, alcançando o 
terceiro ano consecutivo de 
alta, já descontada a infl ação. 
A data, a terceira mais impor-
tante do calendário do varejo 
nacional, atrás do Natal e Dia 
das Mães, deve movimentar R$ 
7,8 bilhões em 2019.

Entre os itens mais procu-
rados, brinquedos e eletroele-
trônicos deverão apresentar o 
melhor desempenho, com alta 
esperada de 8,2%. As peças de 
vestuário e calçados aparecem 
na segunda colocação (4,5%), 
seguidas por produtos adquiri-
dos em hiper e supermercados 
(3,5%). As livrarias e papela-
rias, que têm perdido espaço 
no varejo nos últimos anos, 

A data deve movimentar R$ 7,8 bilhões em 2019.

A produção de veículos caiu 
8,3% em setembro na compa-
ração com agosto. Segundo o 
balanço divulgado ontem (7), 
em São Paulo, pela Associação 
Nacional dos Fabricantes de 
Veículos Automotores (Anfa-
vea), foram fabricadas 247,3 
mil unidades em setembro, 
contra 269,8 mil de agosto. 
Em relação a setembro do ano 
passado, o número representa 
uma alta de 10,9%. 

No acumulado de 2019, a 
produção automobilística re-
gistra um crescimento de 2,9%, 
com um total de 2,26 milhões 
de unidades em nove meses. 

As exportações acumulam queda de 35,6% de janeiro

a setembro.

O Governo do Estado de São 
Paulo entregou ontem (7) 180 
ônibus escolares que serão 
utilizados para o transporte 
escolar de 144 municípios em 
todo o Estado. Para aquisição 
dos 180 ônibus, foram investi-
dos cerca de R$ 40,7 milhões. 
O valor unitário de cada ônibus 
é R$ 226,5 mil. A compra faz 
parte do “Programa Caminho 
da Escola”, criado pelo Fundo 
Nacional do Desenvolvimento 
da Educação, vinculado ao 
MEC.

“Transporte escolar é um dos 
maiores desafi os que nós temos 
para os municípios e para esta-
dos. Por todos os aspectos, pelo 
fi nanceiro, mas também pela 
logística e pela responsabilida-
de de se transportar milhares 
e milhões de crianças todos 
os dias”, disse o Secretário da 

Educação, Rossieli Soares. Os 
veículos têm características 
que permitem circulação tanto 
em zonas urbanas quanto em 
zonas rurais, sob condições 
severas de operação. Eles 
comportam até 44 estudantes 
sentados, além do condutor.

Os ônibus também estão 
equipados com dispositivo de 
acessibilidade. Uma poltrona 
móvel, que pode ser deslo-
cada, garante o embarque e 
desembarque dos estudantes 
com defi ciência ou mobilidade 
reduzida.

Por meio da parceria com os 
municípios e o investimento 
no transporte escolar, o Go-
verno de São Paulo garante 
o acesso e permanência dos 
estudantes nas escolas e a 
segurança no deslocamento 
até elas (SEESP).

Os veículos têm características que permitem circulação tanto 

em zonas urbanas quanto em zonas rurais.
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Ceagesp na Desestatização
A Ceagesp foi incluída no Pro-

grama Nacional de Desestatização, 
conforme Decreto publicado no 
DOU de ontem (7). O documento 
designa o BNDES como responsá-
vel pela execução e acompanha-
mento dos atos necessários à sua 
desestatização. É uma empresa 
pública federal, sob a forma de 
S/A. Ela representa um importante 
elo na cadeia de abastecimento de 
produtos hortícolas.

O Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) e a Secretaria 
Nacional do Consumidor (Se-
nacom) lançaram ontem (7) 
um projeto-piloto que integra 
a plataforma (consumidor.
gov.br) ao processo judicial 
eletrônico (PJE). A ideia é 
que quem acionar o Judiciário 
para resolver uma disputa com 
alguma empresa, seja automa-
ticamente direcionado para o 
canal de conciliação mantido 
pela Senacom, de modo a tentar 
resolver o confl ito mais rápido, 
paralelamente à tramitação do 
processo judicial.

No (consumidor.gov.br), o 
consumidor pode tratar do pro-
blema diretamente com a em-
presa, sem que seja necessário 
um intermediador, acelerando 
a resolução de confl itos. Segun-
do dados da plataforma, há hoje 
574 empresas cadastradas e a 

Tomaz Silva/ABr

Dia das Crianças: CNC projeta maior 
alta de vendas em seis anos

destaca Fabio Bentes, econo-
mista da CNC. 

O primeiro semestre de 2019 
foi marcado pela difi culdade 
do setor em acelerar o ritmo 
das vendas - do ponto de vista 
das datas comemorativas. Para 
Bentes, “o resgate parcial do 
nível de atividade no varejo no 
Dia das Crianças é resultado 
da combinação entre infl ação 
baixa, parcelamentos mais 
longos e disponibilização de 
recursos extraordinários para 
o consumo”.

Dos 11 itens avaliados pela 
pesquisa, cinco estão mais ba-
ratos do que há um ano: roupas 
infantis (-4,0%), tênis (-3,0%), 
chocolates (-1,4%), bicicletas 
(-0,8%) e brinquedos em ge-
ral (-0,5%). Por outro lado, 
livros (+26,8%) e entradas de 
cinema (+14,3%) apresentam 
variações de preços acima da 
média (AC/CNC).

deverão faturar menos 4,1% 
com a data este ano. 

São Paulo (R$ 2,2 bilhões), 
Minas Gerais (R$ 772 milhões), 
Rio de Janeiro (712 milhões) 
e Rio Grande do Sul (R$ 611 
milhões) deverão responder 
por mais da metade (55%) do 

total movimentado em 2019. 
“Medidas de estímulo à eco-

nomia, como a liberação de 
saques no FGTS e PIS/Pasep, 
além dos juros básicos em 
novo piso histórico, tendem 
a favorecer as datas do varejo 
nesta segunda metade de ano”, 

Os cientistas Willian Kailin, 
Peter Ratcliffe e Gress Semenza 
venceram ontem (7) o Nobel de 
Medicina, que premiou pesqui-
sas responsáveis por descobrir 
o modo como as células usam 
o oxigênio.

Esse mecanismo é crucial para 
manter a célula em boa saúde, 
e sua descoberta abre caminho 
para a compreensão de doenças 
que vão de anemia a tumores.

O mais velho dos três ven-
cedores é o britânico Ratcli-
ffe, de 65 anos, egresso da 
Universidade de Cambridge 
e especialista em nefrologia 
pela Universidade de Oxford. 
Atualmente, dirige o Centro de 
Estudos Clínicos do Instituto 
Francis Crick, de Londres, e é 

membro do Instituto Ludwig 
para Pesquisas sobre o Câncer.

Já o americano Semenza, 63, 
estudou biologia em Harvard e 
na Universidade da Pensilvânia. 
Especializou-se em pediatria 
na Universidade Duke e, desde 
1999, dá aulas na Universidade 
Johns Hopkins, onde também 
dirige um programa de pesqui-
sas vasculares.

O também americano Kailin 
tem 62 anos e é professor de 
Harvard, após ter se formado na 
Universidade Duke e se espe-
cializado em medicina interna 
e oncologia na Johns Hopkins. 
O trio dividirá um prêmio de 
9 milhões de coroas suecas, o 
equivalente a cerca de R$ 3,7 
milhões (ANSA).

Peter Ratcliffe, Gregg Semenza e Willian Kailin, vencedores do 

Nobel de Medicina em 2019.

EPA

Nobel de Medicina premia 
pesquisas sobre células

Governo entrega 180 ônibus 
para transporte escolar

Reclamação de consumidor 
será direcionada a canal

de conciliação

Produção de veículos
teve queda de 8,3%

em setembro
taxa de sucesso chega a 80%, 
com média de sete dias para a 
solução dos problemas.

De início, o projeto piloto irá 
integrar o (consumidor.gov.br) 
aos PJEs do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região (TRF1) 
e Do Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal e Territórios 
(TJDFT).

Segundo o presidente do 
CNJ, ministro Dias Toffoli, a 
meta é reduzir a judicialização 
das relações de consumo, que 
hoje chegam a representar 10% 
de todas as ações judiciais. “O 
foco não deve ser vencer ou 
perder, quem está certo e quem 
está errado, mas a pacifi cação 
do confl ito da maneira que 
melhor atenda aos interesses 
de todos os envolvidos”, disse 
o ministro no lançamento do 
projeto, ontem, no Supremo 
Tribunal Federal (STF) (ABr).

As vendas tiveram queda de 
3,3% em setembro em relação 
a agosto, com a comercialização 
234,8 mil unidades. O número 
signifi ca um aumento de 10,1% 
sobre as vendas de setembro 
de 2018. No acumulado dos 
primeiros nove meses, foram 
comercializados 2,03 milhões 
de veículos, uma alta de 9,9% 
em relação ao mesmo período 
do ano passado.

As exportações acumulam 
queda de 35,6% de janeiro a 
setembro, com 337,5 mil uni-
dades vendidas para o exterior. 
Em comparação com setembro 
de 2018, os 36,6 mil veículos 
exportados no último mês sig-
nifi cam uma retração de 7,1% 
na comercialização no mercado 
externo. O setor anotou em se-
tembro uma queda de 3,4% no 
número de postos de trabalho 
em comparação com o mesmo 
mês de 2018. Atualmente, 
127,9 mil pessoas trabalham 
na indústria automotiva, uma 
retração de 0,2% em relação a 
agosto (ABr).
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