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D - Limite de Financiamento
O Santander Brasil passa a financiar até 90% do valor de imóveis residen-
ciais na modalidade de parcelas atualizáveis (SAC). Antes, as cartas de 
crédito cobriam até 80% do preço do bem. Na prática, o mutuário terá o 
benefício de desembolsar uma entrada menor. Ou seja, o aporte inicial 
para a aquisição de imóvel, que era de no mínimo 20%, foi reduzido para 
10%. Os financiamentos são parceláveis em até 420 meses, ou 35 anos, 
e a taxa mínima de juros pode chegar a 7,99% a.a., mais a TR. As condi-
ções são válidas para a aquisição de unidades a partir de R$ 90 mil. Os 
interessados poderão simular por meio do site (www.santander.com.br).

E - Inovação para o Cooperativismo
O ISAE Escola de Negócios, uma das principais instituições de ensino 
do país, está com as inscrições abertas para o primeiro Programa de 
Inovação para o Cooperativismo Paulista, uma iniciativa da escola 
em conjunto com o Sescoop/SP. O programa chega com mais de 500 
oportunidades identificadas e 100 ferramentas de estímulo à inovação 
ensinadas às cooperativas participantes. Inovação é a palavra-chave para 
as cooperativas aprimorarem seus negócios, melhorarem o retorno aos 
cooperados e conquistarem mais espaço na sociedade. Os gestores das 
cooperativas terão acesso a uma formação capaz de fazer a diferença na 
gestão e nos resultados. Saiba mais em: (www.inova.isaebrasil.com.br/sp). 

F - Capacitações On-line 
A Blue Tree Hotels anuncia a “Academia de Excelência”, plataforma 
on-line educacional, intuitiva e moderna, direcionada a capacitação 
de 1250 colaboradores. O projeto de qualificação, com cerca de 4 mil 
certificados emitidos e mais de 4 mil acessos, atinge um novo patamar 
tecnológico, objetivando facilitar o alcance de informações cruciais para 
o desenvolvimento de cada funcionário. A pessoa que acessar a plata-
forma poderá participar de treinamentos técnicos ou de temas livres. 
A ferramenta possui mais de 85 cursos dos segmentos de Alimentos e 
Bebidas, Controladoria, Departamento Pessoal, Esporte e Lazer, Even-
tos, Governança, Infraestrutura, Recepção, Recursos Humanos, Venda 
e Treinamentos para Lideranças. Para mais informações, acesse: (www.
bluetree.com.br). 

A - Colheita da Uva
A Vinícola Góes preparou atrações diferenciadas para quem participa da 
tão aguardada Vindima. Com o propósito de festejar a colheita da uva, os 
visitantes revivem as antigas tradições realizando a colheita e pisando as 
uvas. A Vindima ocorre em quatro finais de semana entre os dias 18 de 
janeiro e 9 de fevereiro, sempre aos sábados e domingos, com horários 
das 10h, 11h30 e 13h, na Estrada do Vinho Km 9, Canguera, município 
de São Roque Os participantes colhem as uvas com tesouras e colocam 
nas cestas, como os antigos camponeses faziam. Em seguida conhecem 
todo o processo da elaboração dos vinhos. Vídeo sobre o evento em: 
(https://www.youtube.com/watch?v=cGFdFQnfDrc).

B - Energia Solar
Nos dias 14 e 15 de maio, Florianópolis será palco de um dos maiores 
eventos no País de energia solar e as aplicações nas tecnologias do 
futuro, como casa inteligente, veículos elétricos, armazenamento por 
baterias e redes inteligentes de distribuição de energia. Organizado pela 
ElektSolar, especializada em treinamentos para profissionais do merca-
do fotovoltaico, o evento, intitulado “360 Solar: Conectando a Energia 
Fotovoltaica com o Futuro”, contará com a presença de autoridades 
nacionais e internacionais, que debaterão o futuro da energia solar em 
áreas como mobilidade urbana, internet das coisas e inovação. Outras 
informações: (https://360solar.com.br/).

C - Prêmio República
As inscrições para o VIII Prêmio República de Valorização do Ministério 
Público Federal estão abertas e vão até o próximo dia 24. A premiação, 
realizada pela Associação Nacional dos Procuradores da República, visa 
identificar a atuação dos membros do MPF, além de reconhecer iniciati-
vas da sociedade civil, da imprensa e de advogados que comungam do 
mesmo ideal da instituição na luta pelos direitos humanos, cidadania e 
no combate ao crime. A novidade é o lançamento da categoria Práticas 
Inovadoras, que premiará iniciativas que contribuam para a melhoria do 
atendimento humanizado e imediato nos sistemas de saúde, assistência 
social e segurança pública. Regulamento em: (http://bit.ly/regPremio-
Republica2020).

G - Compras Públicas
No próximo dia 16, é comemorado o ‘Dia do Licitante’ e para celebrar a 
data a Effecti, empresa de tecnologia para o setor, reune especialistas 
no assunto para trazer o que há de mais atual e relevante no universo 
das compras públicas na Semana do Licitante. O novo decreto do pregão 
eletrônico, Compras Públicas 4.0, boas práticas dos licitantes, o que espe-
rar para 2020, as mudanças nas leis, ferramentas de apoio aos licitantes 
e planejamento serão alguns do temas debatidos. Os licitantes fazem 
parte da transformação do Brasil. Serão mais de 5 horas de conteúdo 
gratuito online entre os  dias 13 e 17. As inscrições estão abertas no site 
(https://www.effecti.com.br/landing/semana-do-licitante/). 

H - Bandas e Artistas
O Governo do Estado da Bahia realiza concurso, por meio da Bahiatursa, 
para a contratação de bandas e artistas que vão se apresentar no Carnaval. 
As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 3 de fevereiro, quando 
serão abertos os envelopes com as propostas, às 10h30min, na Rua das 
Laranjeiras, 2, 1º andar, Centro. O edital e seus anexos são obtidos em 
(www.bahiatursa.ba.gov.br). Os interessados podem entrar em contato 
pelo e-mail (concurso2020@bahiatursa.ba.gov.br), telefone (71) 3115-
6165, ou presencialmente de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h, na 3ª 
Avenida, nº 390, 2º pavimento, Ala Norte, Centro Administrativo da Bahia.

I - Mármore e Granito 
Entre os dias 11 e 14 de fevereiro, acontece a 49ª Vitoria Stone Fair/ Marmo-
mac Latin America, em Vitória/ES. Com as exportações brasileiras de rochas 
ornamentais atingindo a marca de US$ 1 bilhão e projeções de aquecimento 
no mercado da construção civil em 2020, grandes nomes do setor de rochas 
ornamentais e suas tecnologias já confirmaram presença no evento. Serão 
mais de 200 expositores, com uma previsão de público visitante de 18 mil 
pessoas, de 50 países. Exibindo os mais diversos materiais, entre quartzitos, 
mármores e granitos, as opções expostas na feira vão do mais básico até o 
super exótico. Informações:(www.vitoriastonefair.com.br).

J - Programa de Estágio
A Porto Seguro está com inscrições abertas para o programa de estágio. 
São mais de 18 vagas disponíveis para atuação na Matriz, em São Paulo. 
O processo seletivo é dividido em quatro etapas: inscrições, testes on-
-line, entrevista com a Cia de Talentos e, por fim, etapa presencial na 
Porto Seguro. Para participar, os candidatos devem preencher alguns 
pré-requisitos como, por exemplo, ter disponibilidade semanal de 30h 
e conclusão do curso prevista para dezembro 2020 ou 2021. Com du-
ração de até dois anos, o programa de 2020 oferece oportunidades em 
áreas técnicas, administrativas, de investimentos e de gestão de risco. 
Inscrições (http://estagioportoseguro2020.com.br/).

A era dos protocolos

A prática médica 
exige um conjunto 
de qualidades e 
habilidades

Em todos os momen-
tos, deve-se pautar 
a assistência no 

humanismo, adotando 
condutas focadas realmen-
te na saúde e bem-estar 
do paciente. Um bom 
médico não abre mão de 
uma anamnese apurada, 
de ouvir atentamente, de 
investigar, além de um 
minucioso exame físico. 
São premissas essenciais 
à Medicina; isso desde os 
tempos dos filósofos. 

Todo o restante é com-
plementariedade: exames 
de imagem, novas tecnolo-
gias etc. Tem de ser utili-
zados quanto realmente há 
necessidade. O problema é 
que, em regra, protocolos 
foram institucionalizados 
indiscriminadamente na 
rede hospitalar. Quando 
um paciente entra, é im-
posto que uma série de 
condutas, exames e avalia-
ções sejam realizadas, de 
forma a possibilitar mais 
ganho. 

Sendo objetivo: a saúde 
pouco importa para certos 
hospitais. Os pacientes são 
simplesmente ferramentas 
para fazer mais dinheiro. 

O resultado é que, atual-
mente, convivemos inclu-
sive com óbitos originados 
pela falta de análise clínica, 
pela aberração de priorizar 
interesses outros que não 
o atendimento qualificado 
e a vida humana.

Aliás, faz algumas déca-
das, os valores da Medicina 
têm sido vilipendiados. 

Também por responsabi-
lidade de escolas médicas 

mercantilistas, sem estru-
tura adequada à formação, 
a começar pela carência de 
um corpo docente de ex-
celência. Sempre destaco 
que só existe uma maneira 
de formar bons profissio-
nais em nossa área. É pelo 
exemplo, é à beira do leito, 
transferindo saberes. Ao 
fugir desse caminho, pou-
co a pouco, abrimos frente 
para o malfeito. 

Como constatamos agora 
nesta era de protocolos 
abusivos, de ostentação 
da tecnologia. Tecnologia, 
obviamente, vira ameaça à 
saúde e à vida, se usada por 
instituições oportunistas e 
médicos incompetentes. 
O risco é agravado pela 
cultura do dr. Google, com 
milhões de informações 
equivocadas, errôneas e 
sem fundamento cientí-
fico. 

O Brasil precisa abrir 
os olhos e todos devemos 
compreender que é obriga-
ção se contrapor à inversão 
de princípios. Na saúde, 
aliás, como em todos os 
campos, a competência, a 
dignidade, a honestidade 
e a transparência têm de 
ser regra. Apenas com 
essa visão e com muito 
trabalho iremos mudar e 
conseguiremos deixar de 
ser um país promessa e nos 
tornar uma grande nação. 

Prática médica exige 
raciocínio clínico, hipo-
tético, dedutivo. Cada 
paciente é único e assim 
deve ser encarado, analisa-
do e tratado. Não existem 
iguais entre pessoas. Nem 
os gêmeos intrauterinos. 
Nessa área, o médico é e 
sempre será soberano.

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

Antonio Carlos Lopes (*)

Um levantamento re-
alizado pela Confe-
deração Nacional de 

Dirigentes Lojistas (CNDL) 
e pelo Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC Brasil) 
mostra que apenas 11% dos 
consumidores brasileiros 
têm condições de pagar as 
despesas sazonais deste 
período, como IPTU, IPVA 
e material escolar, com os 
próprios rendimentos, sem 
que seja necessário fazer 
uma economia ou reserva 
financeira ao longo do ano. 

A pesquisa ainda mostra 
que 22% dos entrevistados 
não fizeram qualquer pla-
nejamento para pagar esses 
compromissos em 2020. 
A maior parte (26%) dos 
entrevistados teve de eco-
nomizar nas festas e com 
as compras de Natal para 
conseguir pagar as despesas 
de início de ano. Outros 21% 
guardaram ao menos parte 

Apenas 11% dos consumidores conseguem pagar as despesas sazonais deste período.

Inflação na saída 
das fábricas fica em 
0,91% em novembro

O Índice de Preços ao 
Produtor (IPP), que mede 
a variação de preços de pro-
dutos na saída das fábricas, 
registrou inflação de 0,91% 
em novembro de 2019, taxa 
superior ao 0,60% de outu-
bro. O IPP acumula taxa de 
4,55% de janeiro a novembro 
de 2019 e de 2,92% em 12 
meses. Os dados foram divul-
gados ontem (8) pelo IBGE. 

Altas de preços foram 
observadas em 15 das 24 
atividades industriais pes-
quisadas em novembro, com 
destaque para os alimentos 
(3,48%) e indústrias extrati-
vas (4,86%). Das nove ativi-
dades com queda de preços 
em novembro, destacam-se 
metalurgia (-1,41%) e outros 
produtos químicos (-0,81%).

Entre as grandes categorias 
econômicas, a principal alta 
de preços foi observada nos 
bens de consumo semi e não 
duráveis (2,11%). As demais 
categorias registraram as 
seguintes taxas: bens de con-
sumo duráveis (0,45%), bens 
de capital, isto é, máquinas e 
equipamentos usados no setor 
produtivo (0,38%), e bens 
intermediários - os insumos 
industrializados usados no se-
tor produtivo (0,34%) (ABr).

O Índice Geral de Preços 
– Disponibilidade Interna 
(IGP-DI), calculado pela 
Fundação Getulio Vargas 
(FGV), fechou 2019 com 
taxa de inflação de 7,70%. 
A taxa é superior aos 7,10% 
registrados em 2018.

Em dezembro, o índice 
ficou em 1,74%, superior 
ao registrado em novembro 
(0,85%). A alta da taxa foi 
puxada pelo atacado, pelo 

varejo e pela construção.
O Índice de Preços ao 

Produtor Amplo, que mede 
o atacado, subiu de 1,11% 
em novembro para 2,34% 
em dezembro. O Índice 
de Preços ao Consumidor, 
que mede o varejo, cresceu 
de 0,49% para 0,77%. Já o 
Índice Nacional de Custo 
da Construção passou de 
0,04% para 0,21% no período 
(ABr).

As vendas de carne 
suína do Brasil alcança-
ram volume recorde em 
2019, é o que mostra os 
números divulgados pela 
Associação Brasileira de 
Proteína Animal (ABPA).  
Ao todo, foram embarca-
das 750,3 mil toneladas. 
O saldo é 16,2% superior 
ao registrado em 2018, 
quando foram embarcadas 
646 mil toneladas. 

Apenas em dezembro, 
foram embarcadas 76 mil 
toneladas, volume 35,1% 
maior em relação ao mes-
mo período de 2018, com 
56,2 mil toneladas. É o 
maior embarque mensal já 
registrado na história do 
setor. Em receita, o saldo 
das vendas alcançou US$ 
1,597 bilhão, número 31,9% 
maior que o resultado de 
2018, com US$ 1,2 bilhão.   
Em dezembro, as vendas 
chegaram a US$ 183,6 mi-
lhões – maior saldo mensal 
já alcançado pelo setor.

As vendas para a Ásia – 
região fortemente impac-
tada por focos de Peste 

A China assumiu o primeiro lugar nas importações.
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Minoria consegue quitar despesas 
sazonais sem ter que parcelar

Passada a euforia das compras de Natal e das comemorações de Réveillon, chega o momento de reflexão 
e de organização com o pagamento das tradicionais contas de início de ano

do 13º salário para honrar os 
compromissos, ao passo que 
17% disseram ter montado 
uma reserva ao longo de 
2019 para cobrir os gastos 
no futuro. Outra descoberta 
é que 14% passaram a fazer 
algum bico para acumular 
uma renda extra.

Na avaliação da economista-
-chefe do SPC Brasil, Marcela 
Kawauti, quem já se organizou 
para este momento está em 
situação mais confortável 
do que aqueles que terão de 
parcelar as despesas. “O reco-
mendável é que o consumidor 
separe mensalmente uma 

quantia para essa finalidade”. 
Na média, o brasileiro que par-
celou suas compras natalinas 
vai terminar de pagar essas 
prestações somente no mês 
de abril, o que sinaliza um or-
çamento comprometido para 
além do primeiro trimestre 
(AI/CNDL/SPCBrasil).

Carne suína bate recorde 
de exportação em 2019

Suína Africana - foram o 
grande impulso das expor-
tações de 2019.  A China, 
que assumiu o primeiro 
lugar nas importações já no 
primeiro mês do ano pas-
sado, importou 248,80 mil 
toneladas, volume 61% su-
perior ao total embarcado 
em 2018. O Vietnã aumen-
tou suas importações em 
82,6%, com total de 13,54 
mil toneladas em 2019.

“A crise sanitária na Ásia 
reconfigurou o comércio 
internacional de proteína 
animal.  A China, que foi a 

maior afetada, ampliou sua 
capacidade de importação 
de carne suína brasileira 
com a habilitação de novas 
plantas em novembro de 
2019. Este é um dos fato-
res que devem favorecer 
o aumento das vendas 
brasileiras em 2020, já que 
os indicadores de institui-
ções como o Rabobank 
demonstram que este 
quadro deve perdurar no 
mínimo ao longo do ano”, 
analisa Ricardo Santin, 
diretor-executivo da ABPA 
(Fonte: Redação SI).

IGP-DI fecha 2019 
com taxa de 7,7%


