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A opinião, 
e o dr. morte...

Faz algumas décadas 
que dedico parte 
expressiva de minha 
vida à Medicina, à 
assistência em saúde

Minha entrega aos 
pacientes e a cum-
plicidade só têm 

paralelo em meus fami-
liares. São os amores que 
carrego para sempre: minha 
família e a prática médica. 
É de minha compreensão, 
desde sempre, a relevância 
de zelar pela boa Medicina. 

É um ofício a ser desen-
volvido obrigatoriamente 
dentro dos mais nobres 
princípios éticos, humanos 
e morais. Há certo tempo, 
respondo pela presidência 
da Sociedade Brasileira de 
Clínica Médica (SBCM), que 
representa alguns milhares 
de especialistas. Dissemina-
mos atualização científica 
continuada de excelência, 
entre diversas missões. 

Nossa SBCM, assim como 
o conjunto de entidades de 
especialidades e a Associa-
ção Médica Brasileira, olha 
para o paciente como sua 
razão de existência. É meta 
maior entregar atendimento 
digno, baseado nas mais 
consistentes evidências de 
eficácia e efetividade da 
Ciência. 

Lamentavelmente, hoje, 
vemos em nosso meio al-
guns indivíduos desqualifi-
cados usando o diploma de 
médico para jogar contra 
a saúde dos brasileiros. 
Entre tantas perversidades 
e crimes, neste grave mo-
mento de crise sanitária da 
Covid-19, eles plantam fake 
news contra a imunização 
de crianças de 5 a 11 anos.

Um desses indivíduos 
ocupou tribuna pública 
recentemente, em Brasília. 
Simples bacharel médico, o 
tal se aventura a indicar o 

caminho do perigo e até da 
morte aos mais desavisados 
cidadãos. Não só por igno-
rância e incompetência, mas 
também por má fé. Pessoas 
como ele, que, aliás, tem 
histórico de péssimo aluno, 
jamais entrou em residência 
médica alguma e muito me-
nos possui título de especia-
lista, deveriam ser punidas 
exemplarmente pelo nosso 
Conselho de classe e pela 
Justiça. 

Não fosse por jogar contra 
a saúde pública, deveriam 
ser rigorosamente senten-
ciadas por divulgarem títu-
los e formação que nunca 
tiveram, com o intuito de 
ludibriar os outros. É as-
sustador e mancha a repu-
tação de todos nós, os bons 
médicos, ver um individuo 
sem nenhuma credibilidade 
em nosso meio, dizendo-se 
criador dessa ou daquela 
prática. O que ele faz é 
colocar em risco os nossos 
pacientes. Lembremos que 
todos somos pacientes!

Médico de verdade honra 
a Medicina, a Ciência. Está 
sempre ao lado do doente.

Certamente não o são 
aqueles que entram em 
esquemas políticos e/ou 
saem por aí vendendo “tra-
tamentos“ com base em 
água, repouso, vitamina D 
e zinco! Esses são larápios, 
só estão de olho em tungar 
dinheiro dos outros. Enti-
dades médicas e cientificas 
contestamos informações 
sem fundamento científico. 

Os conselhos sabem quem 
são esses tipos e precisam 
agir. Não deixaremos jamais 
que os brasileiros sejam 
tomados por cobaia por 
profissionais de má-fé. O 
remédio para essa gente se 
chama cassação do diploma 
de bacharel. É tiro e queda!

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

Antonio Carlos Lopes (*)

Limited, dona do rum Bacardi líder em vendas e premiações ao redor 
do mundo, completa 160 anos de história. A companhia teve seu início 
com a compra de uma pequena destilaria, em Santiago de Cuba no ano 
de 1862, e revolucionou o processo de fabricação do rum para criar um 
produto leve e suave, que mudou para sempre o mercado. O emblema 
da marca, no qual aparece um morcego, hoje é muito mais do que um 
símbolo universal. Ele sintetiza o legado família Bacardi que continua, há 
sete gerações, à frente da maior empresa privada de bebidas destiladas 
do mundo (https://www.bacardilimited.com/).

E - Calçadão na Tiers
O tradicional bairro paulistano do Brás, maior centro comercial do 
Brasil, receberá uma grande obra este ano, um Calçadão na Rua Tiers, 
exclusivo para pedestres, com paisagismo e cobertura para proteger 
as pessoas do sol e da chuva. A obra está prevista para começar em 
abril e será financiada por lojistas filiados à Federação dos Varejistas e 
Atacadistas do Brás (Fevabrás). O custo será cerca de R$ 15 milhões. 
“É um projeto de requalificação para o bairro, que proporcionará mais 
conforto e segurança ao comércio e aos clientes”, ressalta o presidente 
da Fevabrás, Gustavo Dedivitis, entidade que representa 20 associações 
do Brás e região, com cerca de 10 mil lojistas filiados. 

F - Cidades Inteligentes 
Terceira edição do maior evento brasileiro de cidades inteligentes, o 
Smart City Expo Curitiba 2022, que acontece entre dias 24 e 25 de 
março, acaba de confirmar seus primeiros speakers. Organizado desde 
2018 pelo iCities Smart Cities Solutions – hub de negócios e soluções 
em cidades inteligentes pioneiro no Brasil – o evento deve reunir 10 
mil pessoas de todo o mundo nos dias 24 e 25 de março – somando os 
públicos presencial e remoto. Um dos urbanistas mais importantes do 
mundo, Gil Peñalosa estará presente. Assim, também, Piero Pelizarro, 
Diretor de Resiliência da cidade de Milão. A edição terá como temática 
“Society Leading the Urban Future” (O Futuro Urbano Liderado pela 
Sociedade, em livre tradução). Mais informações: (https://smartcityex-
pocuritiba.com/).

G - Acima da Média
A Peugeot conquista já no primeiro mês de 2022 um resultado de ven-
das bem acima da média do setor, se posicionando entre as 10 marcas 
que mais vendem no Brasil. A empresa atingiu seu maior crescimento 

A - Portal Único 
O Sisu, o Prouni e o Fies estão reunidos agora em um Portal Único de Acesso 
ao Ensino Superior. O site, lançado pelo MEC, reúne informações sobre o 
processo seletivo dos três programas e encaminha o candidato para a página 
de inscrição de cada um deles. Com a novidade, interessados nos programas 
poderão inserir as informações cadastrais uma única vez. O portal faz parte 
de um projeto do mesmo nome que objetiva segurança digital, modernidade, 
transparência, participação do usuário, integração, inteligência, monitoramen-
to e economicidade. Anote: (https://acessounico.mec.gov.br/).

B - Jogos Digitais
Na indústria mundial de games, o Brasil consolida-se cada vez mais 
entre os protagonistas do jogo. Em 2020, o país exportou mais de US$ 
53 milhões em games, com faturamento total de US$ 2,18 bilhões em 
receita. Com o crescimento de usuários de jogos digitais em 2021, a 
expectativa é que os números sejam ainda maiores e que o segmento 
comece 2022 com alta de 5% em receita.  Para uma inserção internacional 
segura da indústria que só cresce, a Apex-Brasil e a Abragames desen-
volvem juntas o projeto setorial Brazil Games, com foco em capacitar 
empresas de todos os portes, desde grandes produtoras até estúdios 
independentes, para exportar seus produtos e serviços de forma segura. 
Outras informações: (https://www.abragames.org/).

C - Cidade Virtual 
Você já se imaginou em uma cidade construída para um evento e partici-
par dele sem sair de casa? Essa experiência foi criada pela RD3 Digital, 
uma das pioneiras do Brasil em Realidade Aumentada (RA). A empresa 
desenvolveu uma plataforma online, em parceria com a Omega House, 
e um app para o Inovamos Expo, a primeira semana de inovação da 
Neoenergia, maior grupo privado do setor elétrico brasileiro em número 
de clientes, que construiu um ambiente metaverso 100% virtual, com 
experiências em RA. Utilizando o aplicativo oficial para ler os QR Codes 
espalhados pela cidade virtual, os participantes conseguiam, pela tela 
do celular ou tablet, reproduzir elementos 3D no ambiente real, com 
interação por parte do usuário e explicação em áudio, tudo com recursos 
visuais. Saiba mais em: (https://www.rd3.digital/).

D - História e Tradição
Reconhecida por um portfólio que combina tradição e inovação, com 
marcas icônicas e líderes de categoria em âmbito global, a Bacardi 

em volume absoluto com 4.083 unidades comercializadas em janeiro e 
3,5% de participação de mercado, seu melhor resultado desde o ano 
de 2008. A Marca registrou aumento de 163% nas vendas em janeiro, 
na comparação a igual período de 2021, enquanto o mercado nacional 
teve retração de 28,3%. “Esses resultados confirmam a sólida estraté-
gia de crescimento da Peugeot no Brasil, sustentada na experiência e 
satisfação do consumidor brasileiro”, explica André Montalvão, Head 
de Operações Comerciais Peugeot Brasil.

H - Educação Executiva 
A Universidade Presbiteriana Mackenzie, possui programas de atualização 
com cursos de curta duração nacionais e internacionais (Exchanging 
Hemispheres), de aperfeiçoamento, com cursos de média duração, além 
de especializações, com cursos de pós-graduação Lato Sensu que também 
contam com opções internacionais, todos voltados para educação corpo-
rativa. A pós Lato Sensu está com processo seletivo aberto para MBA’s, 
MBI’s e LLM’s, os quais fornecem aos executivos, de diferentes áreas, fer-
ramentas, estrutura e aprendizado para liderar e se destacar no ambiente 
corporativo. As aulas são estruturadas por sessões interativas a partir da 
aplicação do conhecimento em tempo real, conduzidas por professores 
com conhecimento prático e acadêmico. Informações: (https://www.ma-
ckenzie.br/educacao-executiva/universidade/lato-sensu-premium-ead).

I - LGPD e Outras Normas 
Para as organizações que atuam a nível internacional, os desafios que 
envolvem a proteção de dados são primordiais. Na Europa, existe a 
General Data Protection Regulation (GDPR). Já nos Estados Unidos, 
na California, vigora a California Consumer Privacy Act (CCPA). Para 
facilitar o entendimento sobre as diferenças entre LGPD, GDPR e CCPA, 
os advogados da Drummond Advisors, especializada em consultoria 
jurídica e financeira para operações cross border, criaram o guia “Go 
Global: a proteção de dados no ambiente internacional”. O Guia da 
Drummond Advisors traz informações comparativas entre a GDPR, a 
CCPA e a LGPD. O material está no site (https://drummondadvisors.
com/lp/guia-comparativo/), disponível para download 

J - Educação e Tecnologia
Entre os dias 10 e 13 de maio, no Transamerica Expo Center, acontece 
a Bett Educar 2022, o maior evento de educação e tecnologia da Amé-
rica Latina. O evento visa inspirar, discutir o futuro do segmento e o 
papel da tecnologia e da inovação na formação de educadores e alunos. 
Acontecerá de forma híbrida, com palestras, conteúdos e exposição de 
produtos e serviços tanto no presencial como no ambiente digital. In-
teressados em fontes sobre o setor de educação, soluções tecnológicas 
e de gestão de escolas, tendências em metodologias e novidades desse 
mercado poderão contar com os profissionais idealizadores e com as 
empresas expositoras para compor pautas, consultar e fornecer infor-
mações pertinentes ao segmento de abrangência. Saiba mais em: (www.
bettbrasileducar.com.br).

A Caixa Econômica Federal divulgou 
as ações adotadas pelo banco para de-
mocratizar o acesso ao crédito no país, 
ao lançar sua mais nova linha de crédito: 
o Giro Caixa Transportes. Essa linha de 
crédito. é exclusiva para antecipação do 
pagamento de custos de frete aos cami-
nhoneiros e vai beneficiar toda a cadeia 
de transporte rodoviário de carga, ao 
disponibilizar os recursos diretamente 

na conta dos transportadores autôno-
mos com até 120 dias de antecedência. 
Já disponível para todos os clientes do 
banco, a linha de crédito tem taxa de 
juros a partir de 1,99% ao mês. 

As empresas de transporte de cargas 
que contratam serviço de frete a prazo 
podem solicitar ao banco que antecipe 
seu pagamento diretamente ao trans-
portador autônomo (caminhoneiro), 

que recebe o valor à vista por meio de 
crédito em conta da Caixa. Podem ser 
antecipados os fretes com registro no 
sistema da Secretaria da Fazenda a partir 
da emissão do Manifesto Eletrônico Fis-
cal (MDF- e), documento amplamente 
utilizado pelas empresas do ramo, que 
armazena informações sobre a carga e 
os responsáveis pelo transporte.  

A amortização do empréstimo é feita 

em parcela única, cujo vencimento será 
na mesma data estipulada pelo trans-
portador no MDF-e para o pagamento 
do frete. Para contratação, as empresas 
devem solicitar a habilitação do limite em 
qualquer agência da Caixa, mediante ava-
liação de crédito. Após a disponibilização 
do limite, a operacionalização do crédito 
é realizada digitalmente pelo Gerenciador 
Financeiro do banco (AI/Caixa).

É a quarta vez que se 
projeta alta da infla-
ção para 2022. Há 

uma semana, a estimativa 
do mercado era de que a 
inflação terminasse o ano em 
5,38%. Há quatro semanas a 
previsão era de 5,03%.

Para 2023, analistas man-
tiveram a expectativa da 
semana passada em relação 
ao IPCA. A projeção desta 
semana aponta uma inflação 
de 3,50%. Há duas semanas, 
o cálculo era de 3,40% no 
próximo ano. Em 2024, a 
projeção é a mesma das 
últimas semanas: inflação 
de 3%. O boletim reúne a 
estimativa para os principais 
indicadores econômicos do 
país. Na projeção, a previsão 
do PIB é de 0,30% em 2022. 

É a quarta vez que se projeta alta da inflação para 2022.

A
nd

re
yP

op
ov

_C
A

N
VA

M
ar

ce
llo

 C
as

al
 J

r/A
B

r

Mercado financeiro projeta 
inflação de 5,44% para este ano
O mercado financeiro aumentou mais uma vez a previsão de inflação para este ano. Segundo projeção do 
Boletim Focus, divulgado ontem (7), em Brasília,  pelo Banco Central, o Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) - a inflação oficial do país - deve fechar 2022 em 5,44%

pela primeira vez desde julho 
de 2017, quando estava em 
10,25% ao ano. 

Esse foi o oitavo reajuste 
consecutivo na taxa Selic. 
Em comunicado, o Copom 
indicou que continuará 
elevando os juros básicos 
até que a inflação esteja 
controlada no médio pra-
zo. Para o fim de 2023, a 
estimativa do mercado é de 
que a taxa básica de juros 
caia para 8% ao ano. E para 
2024, a previsão é de Selic 
em 7% ao ano, cálculo que 
repete o das semanas an-
teriores. A expectativa do 
mercado para a cotação do 
dólar em 2022 também se 
manteve igual ao projeta-
do na semana passada: R$ 
5,60 (ABr).

Há quatro semanas o merca-
do previa um crescimento 
da economia brasileira de 
0,36%.

A previsão do mercado 
para a taxa básica de juros, 
a Selic, em 2022, também 
ficou estável pela quarta vez 

em relação ao divulgado na 
semana passada: 11,75% ao 
ano. Na semana passada, o 
Copom aumentou a taxa de 
juros de 9,25% para 10,75% 
ao ano. A decisão era espera-
da por analistas financeiros. 
A taxa atingiu os dois dígitos 

Após 13 meses de alta, o número de famílias que relata-
ram ter dívidas apresentou a primeira redução. De acordo 
com a pesquisa realizada pela Confederação Nacional do 
Comércio (CNC), o total de endividados no país alcançou 
76,1% em janeiro, representando uma queda de 0,2 ponto 
percentual em relação ao mês anterior. Já na comparação 
anual, o indicador teve aumento de 9,6 p.p.  

Segundo a análise, a retração pode ser explicada pelo 
encarecimento dos juros, que acabou freando a contra-
tação de dívidas neste início de ano. Os dados recentes 
disponibilizados pelo Banco Central (BC), em dezembro 
de 2021, apontaram aumento de 37,2% para 45,1% nas 
taxas médias das linhas de crédito com recursos livres às 
pessoas físicas. Além disso, de novembro para dezembro, 
as concessões de crédito tiveram queda de 22,2% na 
média diária.

O presidente da CNC, José Roberto Tadros, avalia que, 
apesar da pequena queda mensal, a situação ainda merece 
atenção. “O endividamento segue em patamar elevado, e 
essa redução é reflexo de um cenário desfavorável, em que 
o encarecimento do crédito pelos juros mais altos afeta a 
dinâmica de contratação de dívidas dos consumidores”, 
observa.

Na contramão do endividamento, a taxa de inadimplên-

cia apresentou alta. O indicador registrou crescimento 
mensal, atingindo 26,4% do total de famílias no país, o 
maior nível desde agosto de 2020 e a maior proporção 
para meses de janeiro observada na série histórica da Peic. 
A parcela das famílias que declararam não ter condições 
de pagar suas contas ou dívidas em atraso e, portanto, 
permanecerão inadimplentes também apresentou leve 
expansão (Gecom/CNC).

Encarecimento do crédito freia 
contratação de dívidas

A retração pode ser explicada pelo encarecimento dos juros, 
que acabou freando a contratação de dívidas.

Antecipação 
de frete 

para 
caminhoneiros


