
QUARTA-FEIRA
13 DE NOVEMBRO DE 2019

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DA 
SAÚDE E DE LIVRE ADMISSÃO LTDA – UNICRED ALIANÇA.

CNPJ 70.937.271/0001-53

EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÕES

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Diretor Presidente da COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS 
PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE E DE LIVRE ADMISSÃO LTDA – 
UNICRED ALIANÇA, no uso da atribuição conferida pelo caput do artigo 19 
do Estatuto Social, convoca os senhores associados com direito a voto, os 
quais nesta data somam 8.460 (oito mil quatrocentos e sessenta) para se 
reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada 
no dia 26 de novembro de 2.019 (terça-feira), na Avenida João Pinheiro, nº 
639 – Centro (Anfiteatro da Unimed Uberlândia) nesta cidade, em primeira 
convocação às 17:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos 
associados com direito a voto; em segunda convocação às 18:00 horas, 
com a presença mínima de metade mais um dos associados, e, em terceira 
e última convocação às 19:00 horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) 
associados, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

1.Alteração dos artigos 1º, 6º, 7º, 10º, 19º, 22º, 24º, 26º, 28º, 29º, 30º, 31º, 
32º, 33º, 34º, 35º, 36º,37º, 38º, 39º, 40º, 41º, 42º, 43º, 51º e 54º do Estatuto 
Social.

2.Criação dos artigos 67º e 68º no Estatuto Social.

Uberlândia, 13 de novembro de 2.019.

Luiz Mauro Coelho Nascimento
Diretor Presidente

OBSERVAÇÃO: 1) A Assembleia não se realizará na sede social da 
Cooperativa por falta de acomodação.
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DESAFETO DE BOLSONARO

Fim do DPVAT atinge 
EMPRESA DE BIVAR 

O fim do seguro obri-
gatório a veículos no país, 
o DPVAT, anunciado pelo 
presidente Jair Bolsonaro 
(PSL), atinge diretamente os 
negócios de seu desafeto, 
o deputado Luciano Bivar 
(PE).

Bivar é presidente nacio-
nal do PSL e entrou numa 
escalada de hostilidade com 
o Presidente da República 
pelo controle do partido. 

Bivar é acionista e foi di-
retor presidente da Compa-
nhia Excelsior de Seguros, 
com sede no Recife e que 
tem 1% das ações da Segu-
radora Líder, que gerencia 
os recursos e administra o 
DPVAT. Na Junta Comercial 
de Pernambuco, a Excelsior 
é registrada com um capital 
de R$ 35 milhões. 

A seguradora, portanto, 
será diretamente atingida 
com o fim do seguro obri-
gatório anunciado ontem 
por uma Medida Provisória. 

Em dez anos, o seguro 
DPVAT foi responsável pela 
indenização de mais de 4,5 
milhões de acidentados no 
trânsito brasileiro (485 mil 
desses casos foram fatais). 
Além de indenizações por 
mortes, o seguro também 
cobre gastos hospitalares e 
sequelas permanentes. 

Bolsonaro justificou o fim 
do seguro mediante os altos 
índices de fraudes e os ele-

vados custos operacionais 
do seguro.

A gerenciadora do DP-
VAT, a Seguradora Líder, é 
formada por um consórcio 
de 73 empresas do ramo, 
entre elas a Mapfre, a Porto 
Seguro e as seguradoras 
dos bancos Caixa e Brades-
co, por exemplo. 

O fim do DPVAT foi feito 
por Medida Provisória, ou 
seja, tem força de lei a partir 
de sua edição. A nova regra 
deve ser votada pelo Con-
gresso, que pode modificá-
-la, em até 120 dias. Caso 
contrário, caduca; nesse 
caso, isso significa que vol-
taria a existir o DPVAT.

Recentemente Bolso-
naro tornou pública uma 
disputa interna de poder 
com Bivar pelo controle do 
partido.

A divergência dentro do 
PSL ficou evidente após 
Bolsonaro comentar com 
um de seus apoiadores que 
o presidente do partido esta-
va “queimado pra caramba”.

Na semana seguinte, a 
Polícia Federal deflagrou 
operação que teve o depu-
tado federal como alvo e 
que buscava provas em um 
inquérito sobre candidaturas 
de laranjas no partido, em 
caso revelado pela Folha de 
S.Paulo em fevereiro.

 � FOLHAPRESS

País desrespeita direitos 
BÁSICOS DE 27 MILHÕES
 | INDICADORES INFANTIS TÊM AVANÇADO, MAS HÁ ALERTAS PARA DOENÇAS E SUICÍDIOS

 � FOLHAPRESS

Ao mesmo tempo em 
que registrou avanços 
em indicadores da in-

fância nos últimos 30 anos, 
o Brasil ainda tem cerca de 
27 milhões de meninos e 
meninas de até 18 anos sem 
acesso a pelo menos um di-
reito básico.

Também vê risco de rever-
são de algumas conquistas, 
caso da queda recente em 
indicadores de vacinação, o 
que colaborou para o retorno 
do sarampo, e do aumento da 
mortalidade infantil.

Enquanto isso, vê surgir 
alertas sobre desafios não 
previstos em décadas ante-
riores, a exemplo do aumento 
do número de suicídios de 
crianças e adolescentes e 
problemas como bullying e 
cyberbullying.

A conclusão é de relatório 
da Unicef divulgado ontem so-
bre os 30 anos da Convenção 
sobre os Direitos da Criança, 
tratado que envolve 196 pa-
íses, entre eles o Brasil, e 
considerado como o acordo 
de maior adesão no mundo.

“Foi um tratado que passou 
a considerar a criança como 
sujeito de direitos. Antes, era 
vista como propriedade do pai 
ou objeto de caridade”, afirma 
Florence Bauer, representan-
te da Unicef no Brasil.

Segundo ela, o Brasil teve 
avanços significativos no 
período, caso da redução 
da mortalidade infantil e do 
aumento do acesso à escola. 

Mas também enfrenta desa-
fios - que não são poucos.

Um exemplo elencado no 
relatório é que, de cerca de 
57 milhões de crianças e ado-
lescentes no país, 27 milhões 
não têm todos os seus direitos 
respeitados, como o acesso a 
educação, informação, água, 
saneamento, moradia e prote-
ção contra o trabalho infantil.

Também é alto o número 
de homicídios de crianças e 
adolescentes. A cada dia, 32 
meninos e meninas de 10 a 
19 anos são assassinados 
no país. Em 2017, ano dos 
dados mais recentes dispo-
níveis, foram 11.800 mortes. 
A maioria das vítimas são 
meninos negros, pobres, que 
vivem nas periferias e áreas 
metropolitanas de grandes 
cidades. “É uma das áreas 
em que não houve avanço”, 
diz Bauer.

Só nos últimos dez anos, 
foram 191 mil vidas de crian-
ças e adolescentes perdidas 
por homicídios, de acordo 
com cálculos inéditos do 
Unicef.

“Temos uma situação no 
Brasil que é mais perigoso 
ser adolescente que adulto. 
Tem mais probabilidade de 
ser morto se for adolescente”, 
afirma Bauer, para quem os 
números mostram um cená-
rio alarmante. “É um número 
maior do que em países em 
situação de guerra”, compara.

Para a Unicef, a situação 
deixa claro como é preciso in-
vestir em políticas integradas, 
com foco sobretudo em áreas 

mais vulneráveis.
Outros indicadores ex-

pressam esse desafio. Apesar 
de avanços, como o aumento 
na faixa etária escolar, o Bra-
sil ainda soma 2 milhões de 
crianças e adolescentes fora 
da escola -destes, a maioria 
vem de famílias de baixa 
renda.

“Precisamos valorizar e 
capacitar o professor. E ter 
uma escola mais atrativa, com 
currículo que seja adaptado 
ao que o adolescente precisa 
para entrar no mundo do tra-
balho”, sugere Bauer.

Na saúde, o recente au-
mento nas taxas de morta-
lidade infantil e a queda em 
índices de vacinação também 
voltaram a acender um alerta 
para o risco de reversão de 
conquistas do período.

Entre 1990 e 2017, a taxa 
de mortalidade infantil pas-
sou de 47,1 casos a cada 1 
mil nascidos vivos para 13,4 
casos a cada mil nascidos 
vivos. No último ano, porém, 
um “repique” nessa curva de 
dados chamou a atenção de 
especialistas.

O mesmo ocorreu para 
as taxas de vacinação, o que 
levou ao retorno do sarampo. 
O Ministério da Saúde diz que 
dados de 2018 já apontam 
sinais de melhora, mas que o 
desafio persiste.

 � NOVOS DESAFIOS

O relatório chama a aten-
ção ainda para desafios emer-
gentes e não previstos no tra-

tado que marca a Convenção 
sobre os Direitos da Criança, 
adotada em 1989.

Um dos principais está 
relacionado à saúde mental 
de crianças e adolescentes. 
Nos últimos dez anos, houve 
aumento nos registros de sui-
cídio entre esse grupo no país 
-passou de 714, em 2007, 
para 1.047, em 2017.

“O aumento de suicídios é 
a parte mais visível e trágica 
de um problema que é muito 
mais amplo. Precisamos de 
mais dados e estudos para 
saber quais são as causas”, 
diz Bauer. “Precisamos tam-
bém de profissionais mais 
preparados para identificar 
os sinais.”

A Unicef também elenca 
entre os pontos que precisam 
de maior atenção questões 
como bullying e cyberbullying.

“É um desafio novo que 
não existia no momento em 
que foi estabelecida a con-
venção”, diz a representan-
te, que também recomenda 
estudos e ações para evitar 
outros problemas, como abu-
sos e exploração de crianças 
online.

O aumento no número de 
migrações e a proteção da 
infância nesse cenário é outro 
desafio emergente, segundo 
o relatório.

O documento cita como 
exemplo o fato de que, até 
julho de 2019, 200 mil vene-
zuelanos haviam procurado 
refúgio no Brasil -destes, 
30% eram crianças e adoles-
centes.

CRIANÇAS

SAIBA MAIS

O que é o Dpvat?

O Dpvat (Danos Pessoais por Veículos Automotores 

Terrestres) é um seguro obrigatório pago anualmente por 

todos os donos de veículos do Brasil. Seus recursos são 

destinados ao SUS (Sistema Único de Saúde), ao Dena-

tran (Departamento Nacional de Trânsito) e à organiza-

ção do seguro em si, ou seja, o pagamento de indeniza-

ções em caso de acidentes de trânsito. 

Quem tem direito a ser indenizado?

Qualquer pessoa que sofra um acidente no país pode 

pleitear uma indenização do Dpvat, seja em casos de 

morte, de invalidez permanente ou de reembolso de 

despesas médicas ou hospitalares. O seguro cobre in-

clusive pedestres ou ciclistas que, na prática, não pagam 

pelo seguro. Pedestres, aliás, são 24% dos indenizados.
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Relatório da 
Unicef ainda 

coloca trabalho 
infantil como 

ponto de alerta 
para o Brasil


