Economia

São Paulo, sexta-feira, 07 de fevereiro de 2020

www.netjen.com.br

Copom reduziu juros para 4,25%
ao ano, o menor nível da história

Crédito de
ICMS em caso
de mercadoria
devolvida

O Estado de São Paulo
editou decreto que altera
o Regulamento do Imposto
sobre Operações Relativas
à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e
de Comunicação - RICMS.
O decreto acrescentou a
permissão para que o estabelecimento que receber
mercadoria em devolução,
independentemente da razão pela qual a mercadoria foi
devolvida, receberá crédito
do valor do imposto anteriormente debitado por ocasião
de sua saída. O direito ao
crédito também independe
da devolução ter sido feita
por pessoa física ou jurídica,
contribuinte ou não do ICMS.
A alteração atendeu solicitação de diversos setores, pois, até então, nas
operações de devolução
efetuadas por consumidor
final não contribuinte do
ICMS, apenas era permitido
o crédito quando se tratasse de troca ou garantia. A
medida decorre do compromisso efetivo do Governo
do Estado em promover
iniciativas concretas de
aperfeiçoamento da legislação tributária, contribuindo
para melhoria do ambiente
de negócios (AC/SFP).

A Selic está no menor nível desde o início da série histórica do
Banco Central, em 1986.

zação monetária”, ressaltou
o texto.
Com a decisão, a Selic está
no menor nível desde o início
da série histórica do BC, em
1986. De outubro de 2012
a abril de 2013, a taxa foi

mantida em 7,25% ao ano
e passou a ser reajustada
gradualmente até alcançar
14,25% ao ano em julho de
2015. Em outubro de 2016, o
Copom voltou a reduzir os juros básicos da economia até

Brasil ativou
24 milhões de
novos celulares
4G em 2019
O Brasil ativou no ano
passado 24 milhões novos
chips 4G, o que representa
um crescimento de 18%
em relação a 2018. De
acordo com o balanço de
2019 da Telebrasil, foram
ativados 46 novos celulares 4G por minuto ao longo
do ano passado. Ao todo,
154 milhões de chips 4G
estão em operação no País.
O avanço também se deu
na cobertura. Ao todo já
são 4.777 municípios com
redes de quarta geração,
onde moram 97% da população.
Em 2019, 348 novos municípios brasileiros foram
conectados com a infra-

estrutura 4G, quase um
novo município por dia.
Essa cobertura está bem
acima do esperado, que era
alcançar 1.079 municípios,
em dezembro de 2017. A
obrigação foi cumprida um
ano antes. No total, o Brasil
conta com 197 milhões de
acessos à internet pela rede
móvel, em 3G e 4G. Considerados os acessos fixos
e móveis, o Brasil fechou
2019 com um total de 229
milhões de acessos no País.
Destes, 33 milhões são em
banda larga fixa.
A cobertura das redes
e o mapa de antenas por
município podem ser encontrados na página Fique

que a taxa chegasse a 6,5%
ao ano em março de 2018, só
voltando a ser reduzida em
julho de 2019.
Para 2020, o Conselho
Monetário Nacional (CMN)
estabeleceu meta de inflação
de 4%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual. O IPCA, portanto, não
poderá superar 5,5% neste
ano nem ficar abaixo de 2,5%.
A meta para 2021 foi fixada em
3,75%, também com intervalo
de tolerância de 1,5 ponto
percentual. A redução da taxa
Selic estimula a economia
porque juros menores barateiam o crédito e incentivam
a produção e o consumo em
um cenário de baixa atividade
econômica (ABr).
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Em 2019,
348 novos
municípios foram
conectados com a
infraestrutura 4G, quase um
novo município por dia.

Antenado!, que reúne conteúdos e dicas sobre a instalação de antenas de celular
e internet móvel, incluindo
estudos, entrevistas, vídeos, cartilha, gráficos,
legislação e os rankings das
Cidades Amigas da Internet
e de Serviços de Cidades
Inteligentes.
A página (http://bit.ly/
FiqueAntenado) objetiva
esclarecer a população,
prefeituras e vereadores e
de colaborar com o processo de atualização das leis
municipais de instalação
de antenas (AI/Telebrasil).

Antonio Carlos Lopes (*)

Hoje a questão
da qualidade de
atendimento à
saúde pauta muitas
polêmicas

A

p r e car ie d ad e d a
infraestrutura do
sistema público é
preocupante, mas se trata
apenas de um vértice do
problema. Outro grave é a
mercantilização do ensino
de Medicina. Assim, pululam faculdades criadas
indiscriminadamente, só
para enriquecer empresários sem civismo e qualquer
compromisso com a saúde.
Isso gera consequências
cada vez mais graves, pois
afeta a formação do médico
e, é claro, prejudica o usuário final: o paciente. Contrapondo os profissionais de
saúde que realizam seu trabalho com excelência, estão
aqueles que não possuem a
capacitação necessária para
a assistência a pessoas.
A raiz disso está no universo “acadêmico”. Faculdades
de Medicina que cobram
mensalidades caríssimas,
entretanto, a maioria funciona sem hospital escola,
com corpo docente de nível
contestável e falhas gritantes na grade pedagógica. Há
de se ressaltar que, além
de toda a estrutura física
imprescindível, a faculdade
de Medicina deve ter tradição para garantir formação
efetiva também do ponto de
vista ético.
Não é apenas transmitindo conhecimentos teóricos
e práticos que se consolida
o bom médico, é necessário
ensinar também a conduta
humanista, na qual a relação

médico-paciente é baseada
na confiança e respeito, e
não somente um atendimento frio e científico.
Medicina não é apenas
estudar a ação de substâncias no organismo, verificar
o funcionamento de órgãos
ou realizar cortes cirúrgicos
com precisão, é muito mais.
O médico deve amar a profissão e ter em mente que
seu foco não são doenças e
sim os doentes.
Valorizar o ser humano
é algo que os professores
devem frisar na faculdade.
Atender no hospital escola,
por exemplo, ajuda o estudante a ter essa percepção e
algumas instituições privam
seus alunos dessa experiência fundamental.
Enquanto a quantidade
de profissionais for o centro
da discussão, e não a qualidade da formação, teremos
médicos que enxergam seu
trabalho sob a mesma ótica,
fazendo com que pacientes
se tornem simples números
de quartos ou carteirinhas
de planos de saúde. A assistência à população deve ser
levada a sério, o especialista
deve saber o peso da responsabilidade que tem nas
mãos.
Nesses tempos em que
a mudança é palavra de
ordem, o Governo deve
atentar-se à saúde como
um todo, considerando
uma maior rigidez na autorização para a abertura de
escolas de Medicina. A saúde oferecida aos cidadãos
deve ser motivo de maior
preocupação de todos,
inclusive das instâncias
políticas, todas elas.
(*) - É presidente da Sociedade
Brasileira de Clínica Médica.

Pedidos de falência caem 2,7% no acumulado em 12 meses

Os pedidos de falência estão recuando 2,7% no acumulado em 12 meses,
segundo dados com abrangência nacional da Boa Vista. Mantida a base de
comparação, as falências decretadas
registraram queda de 13,4%, assim
como os pedidos de recuperação judicial
(8,2%) e recuperações judiciais deferidas (6,4%). Na comparação mensal, os
pedidos de falência recuaram 29,6% em

relação a dezembro, assim como os pedidos de recuperação judicial (-22,5%)
e as recuperações judiciais deferidas
(28,6%). No sentido contrário, as falências decretadas registraram alta de
14%. Ainda se observa a continuidade
da tendência de queda nos pedidos de
falência e recuperação judicial.
Esse movimento está atrelado à melhora nas condições econômicas desde

2017, que permitiu às empresas apresentarem sinais mais sólidos nos indicadores de solvência. De maneira geral, o
desempenho da situação financeira das
empresas somado à expectativa de uma
leve melhora da atividade econômica
neste começo de ano apontam para
a continuidade dessa tendência nos
indicadores para os próximos meses
(AI/Boavista).

Divulgação

P

or unanimidade, o
Comitê de Política
Monetária (Copom)
reduziu a taxa Selic para
4,25% ao ano, com corte
de 0,25 ponto percentual.
A decisão era esperada
pelos analistas financeiros,
segundo a pesquisa Focus
do BC.
O BC indicou que pretende
interromper os cortes de
juros. “O Copom entende
que o atual estágio do ciclo
econômico recomenda cautela na condução da política
monetária. Considerando os
efeitos defasados do ciclo de
afrouxamento iniciado em
julho de 2019, o comitê vê
como adequada a interrupção do processo de flexibili-

Foto: Arquivo/ABr

Pela quinta vez seguida, o Banco Central (BC) diminuiu os juros básicos da economia

Os males incuráveis da
formação médica de
baixa qualidade

G - Gibi Sobre o Islam

A - Comunicação e Cidadania

O Projeto Redigir da ECA/USP iniciou o período de matrículas para o
Curso de Comunicação e Cidadania com Ferramentas da Língua Portuguesa. As aulas apresentam conceitos de gramática e redação, além de
debates sobre temas atuais, durante um semestre. O objetivo é tornar
a comunicação dos alunos mais eficiente. Há turmas durante a semana
e aos sábados. É voltado para jovens e adultos que tenham concluído o
Ensino Fundamental e não tenham estudado em universidades públicas.
A idade mínima para a inscrição é de 16 anos e o curso é gratuito. Para
participar, comparecer ao CJE da ECA e preencher uma ficha de inscrição.
Informações tel. (11) 3091-1499 e-mail (projetoredigir@gmail.com).

B - Tecnologia e Inovação

A 3ª edição do Startup Summit, maior evento de tecnologia promovido
pelo Sebrae, em parceria com a Associação Catarinense de Tecnologia,
está com as inscrições abertas. O evento, que reunirá ecossistemas de
inovação de todo o país, acontece nos dias 20 e 21 de agosto, em Florianópolis. São esperados 5 mil participantes, entre CEOs, investidores
(anjos, venture capital e aceleradoras) e empresários para conexão,
oportunidade de negócios e debates sobre inovação e tecnologia. Serão dois dias de conexão e troca de ideias, com realização de painéis,
workshops, mentorias, feira de negócios para startups, além doze trilhas
de conteúdo e um palco principal onde mais de 120 palestrantes se
revezarão. Mais informações no site: (https://summit.sebrae.com.br/).

C - Contabilidade e Empreendedorismo

A Omie anuncia as últimas vagas para inscrições no primeiro prêmio a
unir contabilidade e empreendedorismo. Com o objetivo de reconhecer
ações inovadoras por parte de estudantes de contabilidade, empresários contábeis e empreendedores, a scale-up criou o Prêmio Omie de
Inovação Empreendedora, que distribuirá mais de R$ 50 mil para os
vencedores das três categorias. O objetivo é recompensar ideias e ações
inovadoras que tenham impacto real nos negócios. Estudantes poderão
submeter TCCs, relatos técnicos e monografias; enquanto empresários
contábeis devem inscrever cases demonstrando os resultados práticos
da implementação de projetos inovadores em suas empresas. Saiba mais
em: (www.omie.com.br).

D - Fornecedora de Tecnologia

A Pixeon foi considerada a melhor fornecedora de tecnologia para
saúde da América Latina. O reconhecimento veio através do prêmio
2020 Best in KLAS for PACS Latin America, realizado pela instituição
norte-americana KLAS, que destaca as mais bem avaliadas empresas
do segmento. A premiação foi baseada no desempenho do PACS, sistema de comunicação e arquivamento de imagens da Pixeon, que a fez
alcançar 91.0 pontos, a maior pontuação do subcontinente e superior
também à pontuação da própria Pixeon em 2019. O KLAS entrevista
anualmente mais de 30 mil empresas de saúde em todo o mundo para
condecorar as que apresentam melhores notas. Mais informações:
(www.pixeon.com).

E - Carro Elétrico

A Unidas acaba de anunciar a inclusão de carros elétricos - Kangoo
Z.E. Maxi - em sua frota para terceirização de veículos. Com o
lançamento, a companhia se torna a primeira do país a viabilizar a
oferta de veículos sustentáveis no mercado nacional. A novidade,
que já está disponível no portfólio da locadora, tem como objetivo focar no desenvolvimento de tecnologias sustentáveis, aliado
à expansão da companhia no setor de mobilidade urbana. Além
da locação dos carros, a Unidas oferece ainda uma consultoria
aos clientes para instalação de estações próprias de recarga dos
veículos, operação e manutenção dos mesmos. Saiba mais em:
(www.unidas.com.br).

F - Cursos de Gelato

A multinacional italiana MEC3, especializada em produtos alimentícios, oferece cerca de 20 cursos de gelato artesanal, confeitaria e
decoração. As aulas ocorrem na Casa Optima, cozinha-escola dentro
da sede da MEC3, em Cotia, e abrangem desde técnicas de preparo
até dicas de empreendedorismo e orientações para montagem de
vitrines. Além do ramo de gelateria, a empresa é fornecedora de
ingredientes para confeitaria e cafeteria. Seu carro-chefe é a pasta
“Quella”, de creme de cacau e avelã, utilizada por grandes nomes da
confeitaria e gelateria. A agenda completa de cursos e eventos da
Capa Optima pode ser acessada em (https://www.mec3.com/en/pt).

Para tornar mais eficiente sua missão de combater a islamofobia sem
qualquer proselitismo, a Federação das Associações Muçulmanas do
Brasil achou indispensável criar uma ação voltada às crianças e adolescentes. Seguindo esta ideia, nasceu, em agosto de 2018, “Khalil’, o
primeiro gibi nacional que fala sobre o Islam - e que acaba de chegar
à sua quinta edição. Khalil é um pré-adolescente brasileiro que adora
jogar futebol e se divertir com os amigos do bairro. Descendente de
árabes, o menino é muçulmano e segue o que sua religião professa com
bastante alegria. Para ler a última edição, basta acessar (http://www.
ebookfambras.org.br/khalil_005).

H - Liderança Jovem

O Fórum Nacional de Líderes acontece nos próximos dias 15 e 16, no
Hotel Crystal, em Londrina. Organizado pela JCI Brasil, o evento objetiva
inspirar e capacitar o público em geral, com cases, ferramentas e troca
de experiências, de forma a despertar lideranças. Além de capacitar,
o evento promove networking com líderes de todo o Brasil para criar
parcerias, trocar experiências e adquirir novos conhecimentos sobre
liderança e se inspirar a impactar positivamente diferentes comunidades.
As vagas são limitadas e a inscrição pode ser realizada no Sympla pelo
link (http://bit.ly/2020-FNL).

I - Empreendedorismo em Boston

O programa intensivo “Inovação e Empreendedorismo”, organizado pelo
Centro Universitário Internacional Uninter, em Boston, chega à sua segunda edição em 2020. Serão sete dias de atividades para empreendedores
e estudantes que aspiram aperfeiçoar o modo como fazem negócios. Os
alunos brasileiros poderão contar com tradução simultânea e com uma
equipe de suporte (também com brasileiros em sua composição) ao
longo de toda a estadia. As palestras serão ministradas na Lasell University por professores de renome em inovação e empreendedorismo.
As inscrições estão abertas e podem ser feitas no link (www.uninterusa.
com). Vagas limitadas.

J - Agroecologia em Parelheiros

A Prefeitura de São Paulo abriu as inscrições para o Ecoa Sampa, programa
de qualificação profissional nas áreas de sustentabilidade, agroecologia,
permacultura, jardinagem e cooperativismo. Inicialmente, o projeto
atenderá a região de Parelheiros e posteriormente será levado para os
outros cantos da cidade. Turmas de jardinagem; permacultura; manejo
de áreas verdes; produção de alimentos em agroecologia e tecnologias
sustentáveis. A carga horária de cada curso varia entre 27 e 72 horas, as
primeiras turmas serão realizadas na escola de agroecologia localizada
no Parque Nascentes do Ribeirão Colônia. Os interessados podem se
inscrever até 14 de fevereiro pelo telefone (11) 5921-3027.
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