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D - Leilão de Imóveis
Na próxima terça-feira (28), às 11h, a Frazão Leilões será a responsá-
vel por leiloar 15 imóveis, entre eles salas comerciais, apartamentos 
e casas do Banco Inter. Alagoas, Minas, Rio, Sergipe e São Paulo são 
os cinco estados brasileiros que contam com lotes e apresentam a 
possibilidade de serem parcelados em até 240 vezes. A casa locali-
zada no Recanto dos Colibris, em Itapecerica da Serra, São Paulo, é 
um dos destaques deste leilão. Já a sala comercial situada na Av.Rio 
Branco, no Rio está avaliado bem abaixo do preço. O leilão está aberto 
e quem se interessar por algum imóvel pode dar um lance. Confira 
no link: (http://www.frazaoleiloes.com.br/leiloes/1593189288-leilao-
de-imoveis-banco-inter). 

E - Blindagem Segura
A Combat Armor Defense do Brasil, empresa de origem norte-ame-
ricana, com sede em Idaho, se dedica há mais de 20 anos a garantir 
a segurança pessoal e patrimonial. A empresa desenvolveu a Blin-
dagem 360° para nível IIIA (armas de mão), que protege todos os 
pontos vulneráveis (gaps) do veículo. A Blindagem 360° garante 
100% de proteção, selando totalmente o habitáculo do veículo. 
Diferentemente das blindagens atuais, possui algumas caracterís-
ticas importantes: a blindagem do painel frontal, teto, Overlap de 
porta e de carroceria, reforço nas dobradiças de porta e reforço da 
suspensão. A tecnologia oferece total segurança, ao mesmo tempo 
em que proporciona leveza ao veículo. Mais informações: (http://
combatarmordefense.com/). 

F - Camiseta Especial
Para muitos, o Dia dos Pais deste ano será diferente. Devido às medidas 
de segurança muitos pais e filhos não passarão a data juntos. Para 
minimizar o impacto, a Reserva, marca de roupas masculinas, acaba 
de lançar a “Camiseta que Fala”, uma peça que permite que o filho 
grave uma mensagem de áudio de até um minuto no site, e o papai 
que receber, ouvirá a mensagem por meio da leitura do QR Code, 
código de barras bidimensional. A intenção foi criar uma peça que 
ajudasse as pessoas a ficarem mais próximas nessa data especial. A 
camiseta de  já está disponível no site (https://www.usereserva.com/
camisetaqfala/p/camiseta-que-fala/prodcqfala?prodc=040). 

A - Educação de Adolescentes
O Laboratório de Psicologia Social da UFSCar busca voluntários para 
participar da pesquisa intitulada “Pensar e conversar: estratégias e 
dificuldades na educação dos filhos”. O estudo investiga pensamentos 
de pais e mães sobre questões da adolescência e os relacionamentos 
familiares neste período da vida dos filhos. Podem participar pais e 
mães que residam com ao menos um filho, com idade entre 10 e 14 
anos. Será online, em duas etapas: preenchimento de um questionário 
(com duração aproximada de 15 a 30 minutos) e realização de uma 
entrevista por chamada de vídeo (entre 30 e 60 minutos). Pessoas 
interessadas em participar podem acessar o questionário no link 
(https://bit.ly/2VjnoMk). 

B - Celular Ideal
No Brasil, existem grandes operadoras de telefonia móvel que oferecem 
inúmeras opções de planos para atender seus consumidores. Porém, 
o importante é entender o que o plano contratado oferece e escolher 
realmente aquele que cabe no bolso e que resolve nossos problemas 
de comunicação. O site Portal de Planos (https://portaldeplanos.com.
br/) foi criado para facilitar essa jornada. A plataforma reúne todos os 
planos de internet, celular, TV e telefone que, além de apresentar os 
benefícios e condições de todos os serviços de telecomunicações, ofe-
rece ferramentas como o Comparador de Plano, teste de velocidade da 
internet, artigos, dicas, entre outras facilidades. 

C - Telefonia Móvel
A operadora brasileira Oi, que está em recuperação judicial, fechou 
um acordo para negociar a venda de sua unidade de telefonia móvel 
para a empresa Highline do Brasil. A decisão frustrou os desejos de 
TIM, Claro e Vivo, que haviam feito uma oferta conjunta pela mesma 
fatia da Oi. Segundo a operadora, a Highline apresentou a melhor 
proposta acima do preço mínimo de R$ 15 bilhões fixado para sua 
unidade de telefonia móvel. A Highline do Brasil é uma empresa de 
infraestrutura para telecomunicações fundada em 2012 pela gestora 
Pátria Investimentos, que a vendeu em dezembro de 2019 para a firma 
americana de private equity Digital Colony. Se a oferta pela Oi for 
aceita, a operação marcará a entrada da Highline no serviço direto 
ao consumidor final (Ansa).

G - Ciências Contábeis 
As inscrições para o processo seletivo da turma especial do curso de 
Ciências Contábeis para graduados, na Universidade Presbiteriana Ma-
ckenzie, continuam abertas até o próximo dia 30. O curso é reconhecido 
pelo mercado, com alta taxa de empregabilidade, e toda a sua estrutura 
didático-pedagógica é adaptada às normas internacionais. No período 
letivo, os alunos têm a oportunidade de dupla titulação com o Instituto 
Politécnico da Guarda, em Portugal. Para formados em Administração, 
Ciências Econômicas ou Direito, há possibilidade de conclusão do curso 
em dois anos. Mais informações e inscrições:  (https://www3.mackenzie.
br/cursoEspCC/).

H - Comércio Exterior 
A Associação de Comércio Exterior do Brasil realiza, na próxima 
terça-feira (28), das 9h às 17h, em evento virtual, o 11º Encontro 
Nacional de Comércio Exterior de Serviços - o ENASERV 2020, que 
tem como tema “Novos Horizontes no Comércio Exterior de Servi-
ços”. Objetiva propor sugestões e estimular debates para ampliar 
e tornar mais competitivo o comércio internacional de serviços, 
especialmente neste momento de crise, bem como discutir um tema 
de extrema relevância para economia do país. O evento reunirá um 
time de especialistas da área privada e do governo para discutir as 
principais questões que envolvem o setor. A inscrição é gratuita e 
aberta a todos em: (www.enaserv.com.br).  

I - Comunicação e Marketing
O Grupo Comunique-se anuncia que vai apresentar ao mercado sua 
nova plataforma de comunicação e marketing, o ‘Comunique-se 360’. O 
lançamento será realizado em uma live na próxima terça-feira (28), às 
11h, no canal oficial da companhia no YouTube. Com o título “É hora do 
show”, a participação será gratuita e, na ocasião, o CEO e Founder do 
grupo, Rodrigo Azevedo, apresentará, em detalhes, a nova tecnologia e 
os impactos que a plataforma pode gerar na indústria da comunicação e 
do marketing, já que reúne inovações e funcionalidades que visam trazer 
mais produtividade aos usuários e, até mesmo, opção de novas receitas 
ao mercado. Inscrições: (www.comunique-se.com.br/lancamento). 

J - Longo Amanhecer
Celso Furtado foi um dos intelectuais de maior destaque no Brasil do 
século XX. Neste domingo (26), data em que ele completaria cem anos, 
o canal Curta! celebra a sua memória com a exibição do documentário 
“Longo Amanhecer”, de José Mariani, uma cinebiografia do economista, às 
21h. O filme reconstitui a atuação de Furtado, através de um rico material 
de arquivo e, principalmente, de uma entrevista dada pelo economista 
cinco meses antes de morrer, em 2004. Entre os temas abordados, está 
a urgência da superação das desigualdades sociais no Brasil. 

Qual o plano futuro 
para o setor de saúde 
depois da pandemia?

A Covid-19 
impulsionou 
algumas mudanças 
no setor de saúde 
como reorganização 
da assistência, 
atualização de 
protocolos, cuidados 
com a força de 
trabalho, imagem da 
empresa

Os setores, privado 
e público, unem 
forças e conheci-

mentos para “sobreviver”, 
mas e depois que a pande-
mia passar, como deverão 
organizar-se? Ainda irá 
funcionar de forma passiva 
no estado, a espera do pa-
ciente? Gestores públicos 
na luta com o distancia-
mento social e as medidas 
restritivas da sociedade, o 
setor de saúde esmagado 
pela demanda que já era 
insuportável, e agora está 
acrescida das novas de-
mandas da pandemia.

Muitos estão focados 
nas estratégias para o 
enfrentamento neste mo-
mento. Mas, temos que 
nos preocupar com o fu-
turo também e fazer um 
planejamento estratégico 
de médio e longo prazo. 
Então, como organizar 
o setor após pandemia? 
Quais os aprendizados de-
vemos incorporar na rotina 
de nossos serviços?

Primeiro devemos en-
tender que a forma como 
as pessoas irão “con-
sumir” saúde será dife-
rente, quais os critérios 
de escolha dos serviços 
pelo cliente? Como diz o 
médico psiquiatra, Antô-
nio Quinto Neto, em seu 
blog sobre Qualidade e 
Segurança Assistencial 
“atender toda a população 
através dos modelos tradi-
cionais de cuidado exige 
uma quantidade infinita 
de recursos. 

A medicina digital –  
promessa da Quarta Re-
volução Industrial – surge 
como base para que as 
ferramentas da inteligência 

artificial e outros recursos 
informacionais transfor-
mem os cuidados de saúde 
e proporcionem a incom-
parável oportunidade de 
acesso a todos em suas 
próprias casas”.

O atender tradicional, 
restrito às paredes dos 
serviços de saúde, exigirão 
mudanças na biossegu-
rança, nos processos de 
trabalho, investimento na 
estrutura física, espaça-
mento dos atendimentos, 
a lógica da produção em 
escala não fará mais sen-
tido. Por tudo isto, manter 
as estruturas custará mais 
caro. Como podemos alte-
rar a dialética do antes da 
Covid-19? Quando os ser-
viços ficam na espera dos 
clientes, na busca por suas 
necessidades sentidas, 
com transferência total 
da responsabilidade pela 
procura para o paciente.

Em todos os setores que 
prestam serviços, a lógica 
mudou, em plena pande-
mia vemos que o futuro 
chegou mais cedo e de um 
jeito trágico.

A Associação Nacional 
de Hospitais Privados 
(ANHP) aponta que o “de-
safio agora é aproveitar a 
oportunidade para tornar 
o exercício da medicina, 
através da utilização de me-
todologias interativas de 
comunicação audiovisual e 
de dados, uma realidade no 
Brasil quando a pandemia 
passar. 

Para isso, será preciso 
se adequar para oferecer 
serviços seguros e de 
qualidade para um grande 
número de pessoas”. O 
setor de saúde deverá se 
reinventar, assim como 
vários setores da economia 
que fazem prestação de 
serviços. Haverá necessi-
dade de mudanças estru-
turais de forma radical no 
investimento em pesquisa, 
tecnologia, qualificação e 
oferta de serviços de saúde.  

(*) - É doutora em Odontologia, 
coordenadora dos Cursos de 

Tecnologia em Gestão Hospitalar e 
Gestão de Saúde Pública do Centro 
Universitário Internacional Uninter.

Ivana Maria Saes Busato (*)

Expectativa de 
Inflação registra 
novo mínimo

A expectativa mediana de 
inflação dos consumidores 
brasileiros para os próximos 12 
meses registrou queda no mês 
de julho de 0,3 ponto percen-
tual, para 4,5%, novo mínimo 
histórico desde setembro de 
2005. Em relação ao mesmo 
mês do ano anterior, houve 
redução de 0,8 ponto percen-
tual. “O cenário de atividade 
econômica fraca, preços em 
geral bem controlados e ex-
pectativas de mercado anco-
radas possibilitam que a média 
da expectativa de inflação dos 
consumidores convirja cada 
vez mais para o consenso de 
mercado e centro da meta. 

Para os próximos meses, na 
ausência de choques, é plausí-
vel que haja espaço para novas 
quedas, considerando que a 
demanda deve voltar a aumen-
tar de forma lenta mantendo 
os preços em patamar mais 
baixo”, afirma Renata de Mello 
Franco, Economista do FGV 
IBRE.  Em julho, 17,0% dos 
consumidores projetaram va-
lores abaixo do limite inferior 
da meta de inflação (abaixo 
de 2,5%), a maior parcela nos 
últimos seis meses, enquanto 
a proporção de consumidores 
projetando acima da meta de 
inflação para 2020 diminuiu 
2,0%, de 44,8% para 42,8%, 
a menor parcela nos últimos 
seis meses (AI/FGV).

A pesquisa mensal da 
Associação Paulista de 
Supermercados (Apas) 
junto a seus associados 
aponta um aumento na 
neutralidade - de 31% em 
junho para 46% em julho 
- como os supermerca-
distas enxergam o futuro 
do segmento. O fator que 
causou maior impacto foi a 
expectativa de uma baixa 
atividade econômica do 
PIB no segundo semestre.

Apesar dos supermercados 
liderarem as vendas no varejo 
desde o início da pandemia, 
o setor enxerga uma esta-
bilização e até queda nas 
vendas devido ao aumento 
de desemprego prejudicando 
o consumo familiar. “Para 
muitos, o cenário ainda é 
nebuloso. Principalmente 
quanto ao comportamento 
do consumidor frente à 
abertura de outros varejos 
e o fim a da ajuda financeira 
do governo”, explica o presi-
dente da Apas, Ronaldo dos 
Santos.

Sobre emprego, 89% dos 
supermercadistas acreditam 
que neste momento devem 
manter o quadro de funcio-
nários. Porém, a intenção 
de demitir aumentou 11%. 

O setor enxerga uma estabilização e até queda nas vendas devido 
ao aumento de desemprego prejudicando o consumo familiar.
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“O 5G trará para a 
realidade a tele-
medicina, veícu-

los autônomos, cirurgia à 
distância. Ele vai mudar a 
vida do cidadão, não apenas 
com velocidade de downlo-
ad. O impacto na economia 
será muito forte. Vários 
investimentos de fora virão 
para o Brasil”, afirmou. 

Faria argumentou ainda 
que o avanço na discussão 
do 5G trará, inevitavel-
mente, um aumento na 
cobertura e no uso da rede 
para as camadas mais ca-
rentes da população, que 
ainda permanecem sem 
acesso, que chamou de 
“órfãos da internet”. “Se 
as pessoas estão em casa, 
ansiosas com a pandemia, 

Ministro das Comunicações, Fábio Faria.
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“Tecnologia 5G será o 
assunto de 2021”

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, falou sobre o que acredita que será um dos assuntos mais 
discutidos em 2021: a tecnologia 5G

o Centro Regional para o 
Desenvolvimento de Es-
tudos sobre a Sociedade 
da Informação (Cetic.br) 
- será feito pelo governo, 
que busca parcerias para 
viabilizar e melhorar o 
acesso à rede em todas as 
regiões. 

O ministro revelou tam-
bém que há uma iniciativa 
dentro do governo federal 
para ampliar e divulgar 
dados e números positivos 
sobre o Brasil para a mídia 
internacional. “Estamos 
fazendo uma nova medi-
da provisória (MP) para 
divulgar a verdade do que 
está acontecendo no Brasil. 
Temos que melhorar muito 
a imagem brasileira lá fora”, 
salientou (ABr).

mas têm internet, imagine 
as pessoas que não têm 
[acesso]. Imagine uma vida 
sem estudo, sem trabalho, 
sem telemedicina, sem 
contato com os parentes”, 
argumentou.

Segundo Faria, todo o es-
forço possível para ampliar 
a atual rede de cobertura 
e de acesso à internet no 
Brasil - estima-se que o 
acesso esteja em 74% da 
população, de acordo com 

Supermercadistas creem 
em futuro nebuloso

Vale lembrar que o setor 
ainda lida com a necessidade 
de readequação do plantel de 
colaboradores em que muitos 
precisaram contratar tempo-
rários para atender aumento 
na demanda e repor colabora-
dores pertencentes ao grupo 
de risco que foram afastados. 

Para os empresários, a ex-
pectativa de vendas para o Dia 
dos Pais será de crescimento 
de 0,5% em comparação ao 
ano passado. 

Historicamente, mais da 
metade das vendas ocorrem 
no período próximo à data 

que ocorre no domingo con-
figurando uma celebração 
em família. Em tempos de 
afastamento social e ‘lem-
brancinhas’, os supermer-
cados apostam em vinhos 
e kits de cerveja, utilitários 
de churrasco, perfumaria, 
eletrônicos e vestuário em 
geral. “Durante a pandemia, 
nos meses anteriores, a ven-
da de vinhos chegou a subir 
60% no volume de vendas. 
A popularização torna o lí-
quido um presente cada vez 
mais viável”, destaca Santos 
(AI/Apas).


