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EDITORIAL
Enquanto as mensagens de Natal de 

Cristo em Belém deveriam nos propor-
cionar reflexões sobre nosso “ser”, os 
apelos do comércio e da mídia promo-
vem a onda do “ter” e nos fazem esque-
cer de que esta época deveria servir 
para refletir sobre nós mesmos, sobre 
nossa vida e nossa esperança para o 
ano que se inicia. Que o Natal nos pro-
porcione momentos de reflexão para, 
com sabedoria e coragem, enfrentar-
mos as dificuldades que teremos no 
próximo ano, sem perder a fé e a feli-
cidade!

A vocês caros associados e a seus fa-
miliares e amigos, desejamos um feliz 
Natal e maravilhoso Ano Novo!

Genésio Vegini
Presidente

Precisamos de você nesta ba-
talha. Temos de conversar com 

as pessoas, desmentir fake news, 
esclarecer dúvidas e falar com to-

dos para preservar uma instituição 
sólida, lucrativa e socialmente útil 

como o Banco do Brasil. 

O BANCO DO BRASIL 
É DO BRASIL

Feliz Natal
e Próspero
Ano Novo

CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA
Depois de um longo período, a AFA-

BB/SC voltou a reunir seus associados 
no Castelinho da AABB Florianópolis, no 
dia 1º de dezembro, para uma confra-
ternização natalina, observando as de-
terminações das autoridades sanitárias. 
Embora não tenha sido expressivo o nú-
mero de associados, em função de que 
muitos ainda não se sentem seguros em 
determinados tipos de aglomeração, o 
encontro foi marcado pela alegria, des-
contração e tranquilidade de um almo-
ço que aliviou muitas saudades.



PARA REFLETIR
Quando Deus fecha uma porta, ele pode 

estar abrindo uma janela. Portanto, jamais 
devemos acreditar que algo está perdido. 

Acredite que sempre haverá esperança. 

(Anônimo)

NOTICIAS DA CASSI

Avaliação
A CASSI está entre as melhores e 

mais bem avaliadas operadoras de 
planos de saúde do Brasil! É o que 
revela a pesquisa realizada entre 
2 e 17 de setembro pela empresa 
Opinião Consultoria. O resultado 
levou em consideração o NPS (Net 
Promoter Score), índice que analisa 
aspectos como desempenho geral 
e confiança no atendimento recebi-
do. Com índice geral de 41 pontos 
na escala de [-100 a +100], a Caixa 
de Assistência se destaca de opera-
doras importantes do mercado na-
cional. Na comparação, o segundo 
plano de saúde recebeu 25 pontos.

Coberturas
Para verificar se o procedimento 

que seu médico indicou é coberto 
pelo plano, acesse o site da CAS-
SI, escolha a opção COBERTURA 
DO SEU PLANO, no menu superior, 
e faça a busca de acordo com seu 
plano. A busca pode ser realizada 
por meio da descrição ou do códi-
go, disponível no pedido médico, 
em www.cassi.com.br. Fique aten-
to e verifique se o procedimento 
consta ou não da “DUT: Diretriz de 
Utilização da ANS”, que define o 
critério para assegurar a cobertu-
ra obrigatória, bem como se exige 

autorização prévia, que deverá ser 
feita pelo prestador antes do agen-
damento de seu atendimento. Você 
também pode acompanhar o status 
da autorização pelo APP. Se tiver 
dúvidas, procure a Unidade CASSI 
mais próxima ou contate a Central 
CASSI pelo fone 0800-729-0080.

Coparticipação
O acompanhamento da copar-

ticipação dos participantes é fun-
damental, acessando o “Extrato de 
Utilização”, disponível no APP CAS-
SI e no site www.cassi.com.br, área 
de Associados. Nesse ambiente é 
possível que cada participante faça 
a gestão dos seus gastos e identifi-
que eventuais cobranças indevidas. 
Para quem tem o APP CASSI insta-
lado em seu celular existe uma fun-
cionalidade adicional, o associado 
recebe um comunicado no ato em 
que o procedimento médico/labo-
ratorial for autorizado, com o valor 
do procedimento e respectiva co-
participação.

Reembolso Web 
(remédios de uso contínuo)
Sempre que o médico receitar re-

médios de uso contínuo, procure 
a CASSI, onde o médico de família 
autoriza o reembolso no sistema, 

de acordo com o receitado. É en-
tão emitida uma senha de libera-
ção, que será registrada no sistema, 
com validade de até um ano, a de-
pender da receita e da necessidade 
de continuar usando o medicamen-
to. A partir daí apenas acesse o site 
da CASSI, com seus dados e senha, 
clicando em ASSOCIADO e a seguir, 
o campo/menu na lateral esquerda 
da tela, o link “REEMBOLSO”, que 
abrirá mais dois links: “Manual Re-
embolso” (vale a pena ler todas as 
instruções) e “Reembolso Web”. Este 
último abrirá a página onde você 
fornecerá os dados referentes aos 
medicamentos autorizados (apa-
recerá à esquerda) e na sequência, 
você remeterá a nota fiscal, que já 
deverá estar digitalizada em seu 
computador ou fotografada em seu 
celular. Depois é só esperar o cré-
dito correspondente, que, segundo 
a CASSI, estando tudo certo, deve 
ocorrer em menos de uma semana.
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Lembre-se de que és tão bom como o 
que de melhor tiveres feito na vida.

     (Billy Wilder)

PARA REFLETIR

DOAÇÕES PARA FAMILIAS CARENTES

No dia 2 de dezembro, a AFABB/SC, 
através de seu presidente Genésio 
Vegini e da Vice-presidente de Ativi-
dades Socioculturais Maria Helena 
Possas Feitosa, efetuou a entrega de 

alimentos não perecíveis a duas en-
tidades carentes já previamente lista-
das no rol das que são atendidas pelo 
Grupo Amor Perfeito: Asilo Irmão Jo-
aquim e Casa dos Girassóis. Esses ali-

mentos foram obtidos como ingresso 
dos associados que participaram do 
encontro de final de ano promovi-
do pela associação no castelinho da 
AABB Florianópolis.

NOVAS MUDANÇAS NO PIX
O Banco Central (BC) anunciou que 

duas novas funcionalidades do Pix - sis-
tema de pagamentos instantâneos, já 
estão disponíveis ao público desde 29 
de novembro deste ano. São elas: o Pix 
Saque e o Pix Troco. Os recursos anun-
ciados fazem parte da agenda evolutiva 
do sistema criado pelo BC, ressaltan-
do que tanto a opção “saque” quanto a 
“troco” serão serviços adicionais para os 
cidadãos. “A ideia é dar mais conveniên-
cia, para que o cliente tenha acesso faci-
litado ao dinheiro em espécie”, afirmou 
um diretor do BC. Além disso, o BC acre-
dita que as novas funcionalidades do Pix 

são instrumentos que estabelecimentos 
podem trazer como diferencial em seus 
negócios, atraindo mais público. Confira 
como vai funcionar:

Pix Saque
O Pix Saque permitirá que todos os 

clientes de qualquer instituição partici-
pante do Pix realizem saques em dinhei-
ro em um dos pontos que ofertar o servi-
ço. O serviço vale para estabelecimentos 
comerciais, redes de caixas eletrônicos 
compartilhados e participantes do Pix 
com caixas eletrônicos próprios. Para ter 
acesso aos recursos em espécie, basta 
que o cliente faça um Pix para o agente 

de saque, em dinâmica similar à de um 
Pix normal, a partir da leitura de um “QR 
Code” mostrado ao cliente ou a partir do 
aplicativo do prestador do serviço.

Pix Troco
No Pix Troco, a dinâmica é bem similar. 

A diferença é que o saque de recursos 
em espécie pode ser realizado durante o 
pagamento de uma compra ao estabe-
lecimento. Nesse caso, o Pix é feito pelo 
valor total (compra + saque). No extrato 
do cliente aparecerá o valor correspon-
dente ao saque e ao valor da compra.

(Informações mais detalhadas
no site do BC)

NOTÍCIAS DO BB
Sistema de cobrança bancária por 

chat é pioneiro no Brasil - Os clientes 
do Banco do Brasil (BB) agora podem 
emitir, consultar e alterar boletos ban-
cários pelo WhatsApp. Pioneiro no 
Brasil, o sistema de cobrança bancária 
por chat foi lançado recentemente e, 
segundo a instituição financeira, bene-
ficiará principalmente pequenos em-

preendedores. Para usar a ferramenta, 
o cliente deve acessar o WhatsApp do 
BB e iniciar uma conversa com o espe-
cialista PJ, o assistente virtual do banco 
no aplicativo, digitando “#PJ”. Em segui-
da, basta escrever “Preciso registrar um 
boleto” para aparecerem instruções na 
tela de conversas. O aplicativo pedirá 
as informações do pagante (CPF, nome, 
endereço, complemento) e os detalhes 
de pagamento (valor, vencimento). O 
boleto é gerado assim que as informa-
ções forem confirmadas, com o cliente 
podendo encaminhá-lo ao destinatá-
rio. O recurso também permite a rea-
lização de consultas, quando o usuário 
digita “Preciso consultar um boleto. Os 

documentos podem ser alterados com 
o comando “Preciso alterar um boleto”. 
As duas opções permitem a geração 
de um PDF para compartilhamento. 
No ano passado, o BB foi o primeiro 
banco a oferecer um assistente espe-
cializado em pessoa jurídica no What-
sApp. Além das transações da cobran-
ça, o assistente faz atendimentos sobre 
crédito, capital de giro, desconto de 
títulos, desconto de cheques, folha de 
pagamentos, conta corrente, cartão de 
crédito e suporte técnico. A ferramen-
ta também permite consultas de saldo, 
de extrato e de limite do cartão. 

(Mais informações no site do BB)
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A liberdade de fracassar é vital se você 
quer ser bem sucedido. As pessoas bem 
sucedidas fracassam repetidamente, e uma 
medida de sua força é o fato de o fracasso 
impulsioná-las a alguma nova tentativa de 
sucesso.        (Michael Korda)

PARA REFLETIR

DECIFRE SE PUDER
Qual é a diferença entre o 

dinheiro e o segredo?

(Resposta na última página)

AGENDA 
SEMESTRAL

O QUE PASSOU 
(para não esquecer)

NOVEMBRO: 
02 - Dia de Finados: Saudades; 
15 - Dia da Proclamação da República:
Reforço do patriotismo;
19 - Dia da Bandeira: 
Honra ao símbolo nacional; 
20 - Dia da Consciência Negra: 
Uma profunda reflexão; 
25 - Dia de Santa Catarina: 
Homenagem a uma santa cujo nome foi adotado pelo 

Estado.

O QUE ESTÁ PASSANDO
(para viver)

DEZEMBRO: 
21 - Início do Verão: Veranear; 
25 - Dia de Natal: Festejar; 
31 - Reveillon 2022: 
Esperança de um ano melhor.

O QUE IRÁ PASSAR
(para se precaver)

JANEIRO:
Mês inteiro: Veraneio;  
24 - Dia do aposentado: E viva nós. 
FEVEREIRO: 
Mês inteiro - Continua o Veraneio; 
27 - aniversário da CASSI (78 anos): 
Salve a CASSI para nosso bem.
MARÇO: 
01- Carnaval: Se o Corona permitir; 
08 - Dia internacional da mulher: 
Nossa maior homenagem.

NOTICIAS DA PREVI

Empréstimo Simples (ES)
Tem novos limites de concessão vi-

gentes desde 9 de novembro do cor-
rente ano. Os tetos são de R$ 120 mil 
para o Previ Futuro e de R$ 220 mil 
para o Plano 1. A elevação dos valores 
foi aprovada pela Diretoria Executiva 
da Previ em 03/11/2021. As mudan-
ças dos parâmetros do ES se baseiam 
em estudos técnicos que são realiza-
dos periodicamente para adequar os 
valores à realidade de cada plano de 
benefícios. Os encargos do ES são os 
menores previstos na legislação. O au-
mento dos limites de concessão está 
em consonância com o propósito da 
Previ, de cuidar do futuro das pessoas, 
assim como com a missão da Entidade, 
de garantir o pagamento de benefícios 
a todos nós, associados, de forma efi-
ciente, segura e sustentável.

Papo PREVI
Você quer saber mais sobre o relacio-

namento da Previ com os seus partici-
pantes? Quer ficar por dentro de todas 
as formas para entrar em contato com 
a Entidade, esclarecer uma dúvida, 
resolver um problema, contratar um 
plano ou serviço? E que tal acompa-
nhar de forma atualizada e ainda mais 
detalhada os resultados do seu plano? 
Então confira o Papo Previ, a live da 
Diretoria que já vem acontecendo no 
decorrer de 2021. A live conta com o 
bloco “Previ, responde aí”, no qual os 
associados enviam perguntas sobre o 
tema da vez. Além disso, o papo Previ 
mostra o resultado mais atualizado de 
cada um dos planos e abre espaço para 
responder a perguntas da audiência ao 
final da apresentação. Para participar, 
os associados podem enviar seu vídeo 

(vide orientação no site da Previ) até a 
data estipulada no agendamento, que 
separa os atendimentos por tema e 
indica a previsão de duração do aten-
dimento. Em cada agendamento, só é 
possível selecionar um assunto. Caso 
precise falar sobre mais de um assun-
to, você pode agendar quantos atendi-
mentos forem necessários. No dia e ho-
rário agendados, o atendente entra em 
contato por telefone com o associado. 
O Papo Previ, além de ser um meio im-
portante para os participantes acom-
panharem de perto a gestão de seu 
plano de benefícios, é uma excelente 
oportunidade de esclarecer dúvidas 
com os membros da Diretoria Executi-
va. Participe!

Resultados do terceiro trimestre
A PREVI divulgou em live para os as-

sociados que o resultado acumulado 
do PLANO 1 no terceiro trimestre foi 
superavitário em R$ 2,9 bilhões, mos-
trando que na realidade houve um dé-
ficit de 23,4 bilhões. Esse resultado de-
ficitário foi decorrente da volatilidade 
observada no mercado de “marcação 
a mercado de títulos públicos”, que 
se desvalorizaram e principalmente, 
pelo fato de que não foram aprovei-
tadas as melhores oportunidades em  
relação aos investimentos na VALE em 
2020 e 2021, que é o principal ativo de 
renda variável do PLANO 1. O site da 
PREVI apresenta de forma detalhada 
os resultados e a rentabilidade dos 
investimentos do PLANO 1. Agora é 
aguardar o fechamento do ano e tor-
cer para que haja uma recuperação do 
mercado para que a PREVI continue a 
manter sua missão com os participan-
tes e assistidos.

DICAS PARA
SER FELIZ

A felicidade consiste em dar passos na direção 
de si próprio e ver o que se é. Aprender com a 
experiência dos outros é menos penoso do que 
aprender com a própria. 

(José Saramago)
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Aqueles que estão a frente de grandes 
assuntos não deparam com menos difi-
culdades no seu partido  que no dos seus 
inimigos.

(Cardeal de Retz)

PARA REFLETIR

O CÉREBRO DO IDOSO

O diretor da Escola de Medicina da 
Universidade George Washington 
argumenta que o cérebro de uma 
pessoa idosa é muito mais prático do 
que normalmente se acredita.  Nessa 
idade, a interação dos hemisférios di-
reito e esquerdo do cérebro torna-se 
harmoniosa, o que expande nossas 
possibilidades criativas.  É por isso 
que entre as pessoas com mais de 
60 anos você pode encontrar muitas 
personalidades que acabaram de ini-
ciar suas atividades criativas. Claro, o 
cérebro não é mais tão rápido como 
na juventude. No entanto, ele ga-
nha em flexibilidade. Portanto, com 
a idade, temos mais probabilidade 
de tomar as decisões certas e me-
nos expostos a emoções negativas. 
O pico da atividade intelectual hu-
mana ocorre por volta dos 70 anos, 
quando o cérebro começa a funcio-
nar com força total. Com o tempo, a 
quantidade de mielina aumenta no 
cérebro, uma substância que facilita 
a passagem rápida de sinais entre os 
neurônios. Devido a isso, as habilida-
des intelectuais são aumentadas em 
300% em relação à média. Também 
interessante é o fato de que após 
60 anos, uma pessoa pode usar dois 
hemisférios ao mesmo tempo. Isso 
permite que você resolva problemas 
muito mais complexos. O professor 
Monchi Uri, da Universidade de Mon-
treal, acredita que o cérebro do idoso 

escolhe o caminho que consome me-
nos energia, elimina o desnecessário 
e deixa apenas as opções corretas 
para resolver o problema. Foi realiza-
do um estudo no qual participaram 
diferentes faixas etárias. Os jovens fi-
cavam muito confusos ao passar nos 
testes, enquanto aqueles com mais 

de 60 anos tomavam as decisões cer-
tas. Agora, vamos examinar as carac-
terísticas do cérebro na idade de 60 a 
80 anos. Eles são realmente rosados.

CARACTERÍSTICAS DO CÉREBRO 
DE UMA PESSOA IDOSA.

1. Os neurônios no cérebro não 
morrem, como dizem todos ao seu 
redor. As conexões entre eles simples-

mente desaparecem se a pessoa não 
se envolver em trabalho mental.

2. A distração e o esquecimento 
aparecem devido a uma superabun-
dância de informações. Portanto, não 
é necessário que você concentre toda 
a sua vida em ninharias desnecessá-
rias.

3. A partir dos 60 anos, uma pessoa, 
ao tomar decisões, não utiliza um he-
misfério ao mesmo tempo, como os 
jovens, mas ambos.

4. Conclusão: se uma pessoa leva 
um estilo de vida saudável, se move, 
tem uma atividade física viável e tem 
plena atividade mental, as habilida-
des intelectuais NÃO diminuem com 
a idade, elas só CRESCEM, atingindo 
um pico na idade de 80-90 anos.

Portanto, não tenha medo da ve-
lhice. Esforce-se para se desenvol-
ver intelectualmente. Aprenda no-
vos trabalhos manuais, faça música, 
aprenda a tocar instrumentos musi-
cais, pinte quadros! Dança! Interesse-
-se pela vida, encontre-se e comuni-

que-se com amigos, faça planos para 
o futuro, viaje o melhor que puder. 
Não se esqueça de ir a lojas, cafés, 
shows.  Não se cale sozinho, é destru-
tivo para qualquer pessoa. Viva com 
o pensamento: todas as coisas boas 
ainda estão à minha frente! 

(Fonte: New England Journal of 
Medicine)

CURIOSIDADES (do Brasil)

Ao contrário do que se pensa, o Brasil 
não é o maior exportador de castanha-
-do-pará. A maior exportadora da fa-
mosa castanha-do-pará, ou castanha-
-do-brasil não é o Brasil, mas sim a 
Bolívia.
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PARA REFLETIR
As vitórias intelectuais e morais são as 

únicas que deixam o vitorioso arruinado 
e espiritualmente desolado quando a 
meta é atingida.

(George Russel)

Os equipamentos da AFABB/SC, con-
tinuam disponíveis para atender os 
associados interessados em iniciar ou 
complementar suas atividades na área. 
Basta entrar em contato com a secre-
taria e agendar horário, em função das 
recomendações decorrentes da pande-
mia do Coronavirus.

AULAS DE 
INFORMÁTICA

MARAVILHAS DO MUNDO

A Basílica de Santa Sofia, também co-
nhecida como Hagia Sophia, é um im-
ponente edifício construído entre 532 
e 537 d.C. pelo Império Bizantino para 
ser a catedral de Constantinopla. Uma 

das construções mais espetaculares do 
mundo, situada na parte europeia de 
Istambul. A magnífica igreja de Santa 
Sofia encontra-se em frente da Mesqui-
ta Azul. Seu exterior é de uma monu-

mentalidade assombrosa, entretanto, 
o interior é surpreendente, maravilhoso 
e impressionante, por se tratar de uma 
igreja do século VI, da época do impera-
dor bizantino Justiniano.

DICAS ÚTEIS
Para acabar com baratas, coloque 

cascas de pepino fresco nos lugares 
onde costumam andar durante a noite 
e repita isso alguns dias seguidos.
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As façanhas enchem o coração de presun-
ção perigosa; os erros obrigam o homem a re-
colher-se em si mesmo e devolvem-lhe aquela 
prudência de que os sucessos o privaram. 

(Fenelon)

PARA REFLETIR

CONVÊNIOS E PARCERIAS

ATIVIDADES FESTIVAS
Obedecendo as recomendações 

das autoridades, em função da pan-
demia, continuam suspensas as ati-
vidades festivas na sede da AFABB/
SC. Entretanto, reuniões e eventos 

com até 15 pessoas, obedecendo as 
recomendações de distanciamen-
to, higienização das mãos e uso de 
máscara, podem ser realizadas. As-
sim que a situação estiver contro-

lada retornaremos a tão agradáveis 
encontros. 

E já estamos tomando providen-
cias para que isso possa acontecer 
muito em breve.

CONVENIADOS TELEFONES

Áudioprev – Audiometria/fonoaudiologia (48) 3025-2815 Florianópolis

BRP Advogados Associados (48) 3224-7060

Juarez Nogueira - Advogados (48) 3224-7000

Maus, Cunha & Ulbricht – Advogados (48) 3375-5507

Valmor Vitorino Filippin - Baião & Filippin Adv.Assoc. (048) 3224-3522

Otovida - Florianópolis (48) 3223-6060

Pilates Márcio Ouriques (48) 3024-8227

Rede de Hotéis Dall`Onder (54) 3455-3555 Bento Gonçalves–RS

Veratur Turismo – Florianópolis - SC (48) 3247-8286

Vital Ó�ca – Tubarão (SC) (48) 3622-3395

ELEIÇÕES NA 
COOPERFORTE
A COOPERFORTE encerrou a eleição 

para escolha dos 32 (trinta e dois) De-
legados Seccionais Titulares e seus res-
pectivos suplentes para mandato de 4 
(quarto) anos, de 1° de janeiro/2022 a 
31 de dezembro/2025. Em Santa Ca-
tarina foi reeleito delegado, o colega 
Bruno da Silva Filho, com 173 votos, Na 
suplência ficou o colega Antonio João 
Furquim Pereira, com 169 votos. Para-
béns aos colegas pelo êxito alcançado. 

NOTA DE FALECIMENTO
João Antonio Ferreira Leite 
(dia 26/10/2021)
Com profundo pesar, registramos a au-

sência desse colega que sempre esteve 
presente nos acontecimentos desta AFA-
BB. Participante ativo nos Conselhos Deli-
berativo e Fiscal, sempre contribuiu para 
o desenvolvimento de nossas causas.

DICAS DE 
SAÚDE

Ao correr, respire quando o pé es-
querdo pisar o chão. Isto irá prevenir 
sentimento de comichão no peito, 
porque se você respirar quando colo-
ca o pé direito, fará pressão no fígado.

GRUPO AMOR 
PERFEITO

As atividades do Grupo Amor Perfei-
to deverão retornar presencialmente a 
partir de março de 2022.

PARA OS 
MAIORES DE 60
Memorize textos à noite: Tudo o que 

você ler antes de dormir, é mais fácil de 
lembrar.

SABEDORIA
São fúteis e cheias de erros as ciências que não 

nasceram da experimentação, mãe de todo conheci-
mento (Leonardo Da Vinci)
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Diretoria Executiva  - Presidente - Genésio Vegini - Vice-presidente Adminis-
trativo - Onildo Miguel Borba - Vice-presidente Financeiro - Luiz Bento Isense - 
Vice-presidente de Atividades Socioculturais - Maria Helena Possas Feitosa - 1° 
Vice-presidente Suplente - Carlos Francisco(Chico) Pamplona - 2ª Vice-presi-
dente Suplente - José Decker - Diretor Jurídico - Valmor Vitorino Filippin - Diretor 
Regional de Blumenau - Norber to Antônio Koerich Jr.

Conselho Deliberativo - Efetivo - José Martin Greve - Maria Elisabet Winter Pasto-
re - Lucas Cardoso da Silva Filho - Altamir Fornazari de Paula - Marco Aurélio Lopes 
Coelho - Asta Isoldi Bassani - Suplentes - Rubens Santello - Jorge Luiz Ceretta 
- Sérgio Pires Ferreira  - Conselho Fiscal - Efetivos - Romero de Carvalho Lima - 
José Rui Cabral Soares - João Mergino dos Santos - Suplente - Leo Moraes Soares

Associação dos Funcionários Aposentados e Pensionistas 
do Banco do Brasil em Santa Catarina

Resposta do teste:  Ambos são 
difíceis de guardar

DECIFRE SE PUDER

Dificilmente encontramos pessoas de 
bom senso a não ser aqueles que concor-
dam conosco. 

 
(La Rochefoucauld)

PARA REFLETIR

SAÚDE

Consumo vai crescer 40% nos pró-
ximos 5 anos - Nelson Wolosker, livre-
-docente e doutor em Cirurgia Vascu-
lar e Endovascular pela Universidade 
de São Paulo (USP) e vice-presidente 
do Hospital Albert Einstein, abordou 
como a tecnologia na área da saúde 
é capaz de melhorar a qualidade de 
vida dos pacientes, durante Seminá-
rio Lide Saúde, ocorrido no auditório 
da GOCIL, em São Paulo. 

No encontro, que contou com 120 
médicos e empresários, Wolosker ex-
plicou que a tecnologia faz parte não 
só da medicina, mas do cotidiano das 
pessoas. “São aplicativos, microchips 
e também robôs que se tornaram 
uma realidade, capazes de ajudar 
desde uma cirurgia até ao retorno 
da locomoção de um paciente”, afir-
ma. “Existe um mercado gigantesco 
para o investimento, com o objetivo 
de atuar cada vez mais nas fases ini-

ciais do tratamento, em prol sempre 
da cura”, falou o especialista. “Hoje 
temos a Smart Health, com o acesso 
móvel de todos, tanto de crianças 
quanto jovens, adultos e idosos. A 
tecnologia está aí e precisamos saber 
utilizá-la da melhor forma”, comple-
mentou João Doria, presidente do 
LIDE - Grupo de Líderes Empresariais. 

Porém, os custos da saúde são al-
tos e se continuarmos tratando este 
tema como temos feito hoje no Bra-
sil, em 2060 será a saúde inviável no 
país. “O consumo de saúde vai cres-
cer 40% nos próximos cinco anos 
e precisamos encontrar uma saída 
para a redução de custos e aumento 
de investimentos”, disse. 

Giovanni Cerri, presidente do Con-
selho Diretor do Hospital das Clíni-
cas e ex-secretário da Saúde de São 
Paulo, ressaltou que a saúde está 
nas mãos da pessoa. “A alavanca da 

saúde está na educação. Um povo 
educado vai saber preservar a vida e 
para isso precisa gritar para que te-
nham profissionais bem formados e 
atualizados”. 

A solução está em desenvolver a 
“big data”, termo que define o pron-
tuário eletrônico. Com isso é possí-
vel desenvolver uma interatividade 
entre o médico e o paciente, sendo 
que o beneficiado fica com a base 
de todos os seus dados. “O prontuá-
rio eletrônico é um documento que 
registra de forma real os dados do 
paciente”, disse Claudio Lottenberg, 
presidente do Hospital Albert Eins-
tein e do LIDE Saúde. 

(Jornal Monitor Mercantil)


