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PLANEJAMENTO ABCDT 2019
ANO NOVO, PROBLEMAS ANTIGOS.

2018 chegou ao fim e 2019 pode ser um ano decisivo para o futuro da nefrologia no país. As clínicas de diálise estão enfrentando 
uma das maiores crises financeiras da história. A ABCDT espera que a nova Gestão Federal e as Gestões Estaduais enfrentem 
com seriedade e bom senso este problema. Sem a readequação da tabela SUS e o repasse em dia, por parte dos gestores aos 
prestadores, a qualidade do tratamento será prejudicada e milhares de pacientes deixarão de receber o atendimento adequado. 
A Bandeira da ABCDT para 2019 será pleitear junto ao Ministério da Saúde que o pagamento da Terapia Renal Substitutiva – TRS 
seja feito direto do Fundo Nacional de Saúde para as clínicas de diálise. Os gestores estaduais e municipais passarão a exercer 
apenas a atividade fiscal em relação à assistência prestada aos cidadãos.  A entidade também continuará lutando pelo reajuste da 
sessão de hemodiálise. Mostrando para o Ministério e para a sociedade que o financiamento da TRS está defasado, colocando 
em risco a continuidade dos serviços de diálise prestados à população, em especial aquela mais carente que depende exclusi-
vamente do SUS para manter-se viva.  Levantamento feito pela ABCDT demonstra a situação de subfinanciamento crônico para 
a TRS no Brasil.  O estudo abaixo baseado em dados do próprio Ministério da Saúde mostra a falta de investimentos no setor.
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SEGURANÇA DO PACIENTE EM 
SERVIÇOS DE DIÁLISE

Christian Hart, Diretor de 

Projetos e Novos Negócios 

do IBES

A Segurança do Paciente é fun-
damental para qualquer tipo de 
organização de saúde. Isso passa 
pela definição de uma política in-
stitucional, onde as diretrizes de 
segurança precisam estar sistema-
tizadas. Desta forma, permite-se 
que os processos funcionem de ma-
neira previsível e segura, todos os 
colaboradores possam cumprir as 
diretrizes, bem como o paciente e 
o familiar possam estar envolvidos.
No caso de serviços de diálise, 
muita coisa ainda precisa ama-
durecer. Ainda há poucas organi-
zações deste tipo com um sistema 
de gestão da qualidade estruturado, 
contemplando processos mapea-
dos, mapas de riscos que são ger-
enciados, bem como protocolos e 

procedimentos padroni-
zados. Serviços de diálise 
Acreditados ainda são raros.  
Até março de 2017, haviam 
apenas 15 serviços de Nef-
rologia e Terapia Renal Substitu-
tiva certificados pela ONA- Organi-
zação Nacional de Acreditação. 
Abaixo seguem os principais 
pontos de risco, usualmente iden-
tificados nas visitas de avaliação 
do IBES – Instituto Brasileiro para 
Acreditação  em Saúde, em nossas 
visitas de avaliação (de Diagnóstico 
Organizacional ou de Certificação):
- Identificação e Controle 
de Materiais, Soluções di-
alíticas e Medicamentos;
- Desinfecção de superfícies e 
equipamentos nas instalações;
- Cuidados para evitar a so-
roconversação de pacientes;
- Práticas de higiene das mãos;
- Cuidados com a fís-
tula arteriovenosa;
- Cuidados com o cateter de 
hemodiálise (às vezes, é clinica-
mente necessário usar um cateter 
para diálise; no entanto, os ca-
teteres podem levar a infecções 
graves e outros problemas. Fístu-
las e enxertos são mais seguros 
para a maioria dos pacientes);
- Controles de qualidade da água;
- Manutenção corretiva e preven-
tiva das máquinas de hemodiálise.
- Controles das medicações 
usadas pelo paciente em dom-
icílio (exemplo: eritropoetina).
- Preparação e admin-
istração de medicação;
Pacientes dialíticos correm o risco

de contrair infecções graves. 
Apenas nos EUA, cerca de 75.000 
pessoas recebem hemodiálise 
através de uma linha central. As 
linhas centrais apresentam maior 
risco de infecção do que uma fís-
tula ou enxerto. O CDC estima 
que 37 mil infecções sangüíneas 
associadas à linha central podem 
ter ocorrido em pacientes com 
hemodiálise nos EUA em 2008.
É importante que médicos, enfer-
meiros, técnicos de diálise e todos 
os profissionais de saúde enten 
dam e sigam procedimentos ad-
equados de controle de infecção. 
Os centros de diálise devem 
educar e capacitar os pacientes 
para ajudar a prevenir infecções 
e apoiar um ambiente seguro. 
Os pacientes devem ser encora-
jados a falar quando vêem uma 
prática que consideram inapro-
priada (por exemplo, um membro 
da equipe que não lava as mãos).
É essencial que todos os pacientes 
recebam as vacinas necessárias 
para prevenir doenças (como 
Hepatite B, gripe sazonal, pneumo-
nia e outras, de acordo com a reco-
mendação médica). Os funcionári-
os devem ser vacinados para ajudar 
a evitar a propagação de doen-
ças, conforme o PCMSO (Plano 
de Controle Médico e de Saúde 
Ocupacional) da organização.
O controle alimentar e o acom-
panhamento nutricional também 
são de grande importância no 
monitoramento destes pacientes.
Avaliações frequentes do sis-
tema de gestão da qualidade de 
serviços de diálise podem agregar 
valor, no sentido de que buscam 
a identificação de pontos de fra-
gilidade (assistencial ou não) 
que precisam ser melhorados. 

.
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PRÓ-RIM É ELEITA EM 1º LUGAR NO 
SEGMENTO SAÚDE

 PREMIAÇÃO É DO GUIA DAS MELHORES EMPRESAS PARA SE TRABALHAR NO 
BRASIL DA VOCÊ S/A - EDITORA ABRIL

 A Fundação Pró-Rim, referência 
nacional no tratamento de pacientes 
renais, em diálise e transplantes 
renais, foi avaliada como a melhor 
empresa para se trabalhar no Brasil 
no segmento saúde.  A entrega da 
premiação aconteceu em 06 de no-
vembro/2018 no Teatro Alfa, em São 
Paulo. A instituição filantrópica catarin-
ense está há 10 anos consecutivos 
no Guia Você S/A da Editora Abril.  
O Guia ainda levou em conta a satisfa-
ção dos funcionários em vários aspec-
tos, incluindo benefícios e assistência 
em diversas áreas. A Fundação atingiu 
este ano a nota na avaliação dos fun-
cionários de 88,9, a maior da história. 

A nota final da revista ficou em 83,9. 
Os funcionários avaliaram o quesito 
Gestão Estratégica e Objetivos em 
93,9. Já a Gestão do Conhecimento 
e Educação recebeu a nota de 90,0.
 A publicação destacou a preocupação 
com a formação dos profissionais, 
que faz com que a entidade tenha 
taxa de mortalidade inferior que a 
média nacional e o fato de 90% dos 
estagiários técnicos em enfermagem 
serem contratados pela instituição.
 De acordo com o Presidente da Pró-
Rim, Dr. Marcos Alexandre Vieira, o 
mais importante deste resultado é o 
engajamento e a demonstração do 
propósito de Salvar Vidas. “Em nossa 
equipe, é evidente o orgulho de pert-
encer a uma verdadeira missão. 
Quando nos unimos em torno desta 
causa, as ações surgem espontanea-
mente e atingimos a felicidade no tra-
balho.” E completou dizendo “a conse-
quência é o auxílio na transformação 
da sociedade, pois, quando estamos 
felizes, tratamos melhor o paciente”.
Para o diretor de RH, Maycon Trup 

 pel Machado, este prêmio consolida um 
trabalho de excelência em que a enti-
dade se propõe a fazer constantemente. 
“Nossos colaboradores são conhecidos 
como ‘gente com amor’, porque o en-
gajamento pela causa está presente 
em todos os setores e nosso tratamento 
humanizado com os pacientes renais 
é reflexo desta dedicação”. E finaliza, 
“sermos os primeiros no Brasil no seg-
mento saúde nos deixa cheios de or-
gulho, principalmente por tratarmos gra-
tuitamente nossos pacientes pelo SUS”.
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ASSOCIAÇÃO RENAL VIDA GANHA 
PRÊMIO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

A Associação Renal Vida recebeu no 
dia 03 de dezembro de 2018, pelo 
terceiro ano consecutivo, o prêmio 
de Responsabilidade Social 2018 
promovido pela ALESC - Assembleia 
Legislativa do Estado de Santa Cata-
rina. O certificado tem a finalidade de 
reconhecer e destacar as empresas e 
entidades que apresentaram o balanço
social e a comprovação de sua publi-
cidade, promovendo a transparência

e o comprometimento de todos com 
o bem-estar da sociedade. A parceira 
Associação dos Pacientes Renais de 
Santa Catarina - APAR esteve pre-
sente prestigiando a premiação.
A Renal Vida
A Associação Renal Vida foi fundada 
em 06 de fevereiro de 2003, como 
uma entidade filantrópica, sem fins 
lucrativos, de utilidade pública munici-
pal, estadual e federal. O patrimônio da 
Associação foi constituído por quatro 
clínicas instituidoras: Clínica de Rins do 
vale do Itajaí, Unidade Renal de Itajaí, 
Centro de Doenças Renais do Alto Vale 
do Itajaí e Instituto Renal de Timbó 
que iniciaram o atendimento nefrol-
ógico no estado há mais de 45 anos.
Com unidades em Blume-
nau, Itajaí, Rio do Sul e Timbó

e parceria com a APAR, em Flori-
anópolis, atualmente a Associação 
atende pacientes  de 67 municípios 
na região de Santa Catarina, com at-
endimento humanizado e de quali-
dade. São cerca de 700 pacientes em 
hemodiálise e diálise peritoneal, com 
aproximadamente 7.500 sessões de 
hemodiálise por mês. Destes, 94% 
dos atendimentos são via SUS. A 
Renal Vida também já acompanhou 
mais de 1.500 transplantes renais 
(realizados no Hospital Santa Isabel).
Com cerca de 270 colaboradores, a 
Associação conta com uma equipe 
assistencial formada por médicos, 
enfermeiros, nutricionistas, farmacêu-
tica, psicólogos e assistentes sociais, 
para proporcionar o melhor atendi-
mento aos pacientes e seus familiares.

Dr. José Aluísio Vieira (médico nefrologista e fundador da 
Pró-Rim); Dr. Marcos Alexandre Vieira (médico nefrolo-
gista e presidente da Pró-Rim); Dr. Hercilio Alexandre da 
Luz Filho (médico nefrologista e fundador da Pró-Rim) e 
Maycon Truppel (Diretor de Recursos Humanos)

Representantes da Renal Vida e Apar na premiação da ALESC.

Dr. José Aluísio Vieira (médico nefrologista e fundador da 
Pró-Rim) e Dr. Hercilio Alexandre da Luz Filho (médico 
nefrologista e fundador da Pró-Rim)
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REPORTAGEM SOBRE COMÉRCIO 
DE RINS GANHA PRÊMIO

E o que mais chamou a atenção foi 
a forma como os responsáveis pelo 
esquema tratam a vida de um ser 
humano, sendo comparada a simples 
mercadorias dentro de um sistema que 
tem suas próprias regras, sendo muito 
bem fiscalizado”, declarou Renato.
Não existe um levantamento preciso 
sobre a movimentação financeira desse 
comércio, por se tratar de um mercado 
ilegal, mas estima-se que chega a 
milhões de reais. Segundo levantado 
pela reportagem, um rim pode variar 
de R$ 30.000,00 a R$ 100.000,00. 
E a motivação/necessidade dos “doad-
ores/vendedores” variam, como por 
exemplo, para pagar uma faculdade, 
comprar a casa própria... “O tema já 
tinha sido abordado pela Rádio de ma-
neira mais superficial. Mas por meio 
desta reportagem, acabamos desco-
brindo e revelando a situação com 
maior profundidade e cuidado que a 
pauta merece”, completou Renato.
Realizado pela Federação Brasileira 
de Hospitais – FBH, o Prêmio Syn-
apsis FBH de Jornalismo 2018 se 
encontra em sua quarta edição.

José Renato Ribeiro, da Rádio Santa 
Cruz – RS, foi um dos ganhadores 
do prêmio Synapsis FBH de Jornal-
ismo 2018. A reportagem ‘Comér-
cio de Rins’ desvenda um esquema 
de comércio ilegal de rins que segue 
crescendo no Brasil. Por meio de 
apuração jornalística, o repórter lo-
calizou e coletou depoimentos de en-
volvidos no comércio ilícito do órgão. 
De acordo com Renato, as principais di-
ficuldades para produzir a reportagem 
foram identificar os personagens en-
volvidos no caso e detalhar o “mapa” do 
esquema para reunir informações que 
pudessem ilustrar a gravidade do tema. 
“O tema foi escolhido devido as diver-
sas denúncias recebidas pela Rádio. 

O Prêmio reconhece a importância 
da imprensa na discussão dos prob-
lemas do setor e premia trabalhos 
que contribuam de forma proposi-
tiva para o debate da Saúde no país.
Com esta iniciativa, a FBH recon-
hece e valoriza profissionais que se 
destacam com trabalhos que propon-
ham análises, reflexões relevantes 
e ideias inovadoras para a melho-
ria do sistema de saúde brasileiro.
“A FBH luta por uma política hospita-
lar adequada, capaz de fazer frente às 
necessidades da sociedade e o Prêmio 
Synapsis FBH de Jornalismo nasceu 
com o propósito de estender o debate 
sobre a temática. Também, de recon-
hecer, valorizar e difundir trabalhos in-
éditos de jornalismo”, ressalta o presi-
dente da Federação, Luiz Aramicy Pinto.
A lista de vencedores desta edição 
inclui, ainda, profissionais da revista 
Piauí (Impresso), do Intercept Brasil 
(Internet) e TV Brasil (TV). A cerimônia 
de premiação foi realizada no dia 27 
de novembro de 2018, no Espaço 
Unique, em Brasília. Cada vencedor 
ganhou um prêmio de R$ 10.000,00. 
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FUNDAÇÃO PRÓ-RIM E HOSPITAL SÃO 
JOSÉ DE JOINVILLE FAZEM SEIS TRANS-
PLANTES EM CINCO DIAS
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Criando um futuro que vale a pena viver, 
todos os dias.

A cada 0,7 segundos realizamos uma sessão de diálise pelo mundo
A Fresenius Medical Care é líder mundial em produtos e serviços para diálise. Com produtos e serviços 
inovadores, definimos os mais altos padrões de tratamento para milhares de pacientes ao redor do mundo.

SAC 0800 012 3434
www.fmc-ag.com.br

Renato Ribeiro recebe troféu e cheque de R$ 10.000,00.
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FINANCIAMENTO PARA CLÍNICAS DE 
NEFROLOGIA: CONHEÇA AS OPÇÕES

Quem é empreendedor sabe que 
no Brasil, uma das maiores dificul-
dades para expandir seus negócios 
ou, até mesmo, sanar as dificuldades 
financeiras é a obtenção de crédito.
O mercado da saúde também sofre 
com as burocracias para o que 
quer buscar um financiamento. Os 
grandes bancos possuem proces-
sos complexos e exigência de fatura-
mentos altíssimos, o que acaba tor-
nando o acesso ao crédito restrito a 
grandes hospitais e laboratórios. 
Para te ajudar, listamos quatro linhas de 
financiamento acessíveis para peque-
nas e médias empresas de saúde: 

Os recursos da conta garantida 
podem ser usados para qualquer fi-
nalidade. Para contratar a conta ga-
rantida é preciso ter o aval dos prin-
cipais sócios e uma garantia (caução 
ou alienação fiduciária). Além disso, 
essa modalidade possui incidência 
de IOF (Imposto sobre Operações Fi-
nanceiras) em cada saque feito. 

O cheque especial é um tipo de 
empréstimo bastante conhecido e 
traiçoeiro. Afinal, é comum as pes-
soas físicas e jurídicas se endi-
vidarem com essa modalidade.
A razão para esse descontrole é a 
aparente facilidade em contratá-lo. 
O limite é variável de acordo com 
as suas movimentações e o banco 
deixa disponível certa quantia para 
que você usufrua, é um tipo de con-
trato automático entre a instituição 
financeira e o cliente. Contudo, toda 
essa facilidade possui um custo bem 
alto. No ano passado, a taxa média 
dos juros desse tipo de emprésti-
mo estava próxima a 14% ao mês, 
uma das maiores do mercado. 

CHEQUE ESPECIAL

CONTA GARANTIDA
A conta garantida corresponde a uma 
linha de crédito rotativo semelhante 
ao cheque especial, embora tenha 
taxas um pouco menores do que ele. 
Além disso, o limite disponível geral-
mente é colocado em uma conta dis-
tinta da conta corrente da empresa.

ANTECIPAÇÃO DE 
RECEBIVEIS
Muito popular no setor de varejo, a an-
tecipação de recebíveis permite que o 
empreendedor receba à vista um valor 
que foi negociado à prazo. Felizmente, 
no mercado da saúde também já 
existe essa possibilidade de antecipar 
parte do faturamento para ter o capi-
tal necessário em mãos. Hoje, o maior 
prestador de crédito não-bancário para 
o setor é o Mais Saúde Crédito desti-
nado a clínicas, hospitais e laboratórios 
de gestão privada em todo o Brasil. 
A garantia das operações do Mais 
Saúde Crédito são apenas os próprios 
recebíveis do estabelecimento, difer-
entemente de outras linhas de finan-
ciamento que exigem garantias físicas.
O capital pode ser utilizado de di-
versas maneiras, como por exem-
plo, na compra de novos equipa-
mentos, reforma/ampliação das 
instalações físicas ou evitar proble-
mas de descasamento de caixa. 
Alguns bancos também oferecem o 
serviço para grandes hospitais que 
prestam serviço ao Sistema Único 
de Saúde (SUS). Contudo, os crité-
rios de elegibilidade são bastante com-
plexos e burocráticos. 
 

LINHA MICRO, PEQUENAS 
E MÉDIAS EMPRESAS DO 
BNDES 
A linha de crédito do BNDES (Banco 
Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social) é válido para 
micro e PMEs com faturamento anual 
de até R$ 90 milhões. Para ser el-
egível ao financiamento, é necessário 
apresentar um projeto de investimento.
O capital é para quem busca expandir 
os negócios ou investir na compra 
de novos equipamentos. Para solici-
tar o crédito, é preciso buscar uma 
instituição credenciada ao BNDES.

SOBRE O MAIS SAÚDE 
CRÉDITO 

O Mais Saúde Crédito oferece capi-
tal para clínicas, hospitais e laboratóri-
os de gestão privada de todo o Brasil. 
Por meio de antecipação dos recebíveis 
junto ao SUS e planos privados parcei-
ros, os estabelecimentos conseguem 
recursos para diversas finalidades (am-
pliação e/ou reformas das instalações 
físicas, pagamento de dívidas, compra 
de equipamentos, entre outras).
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RECADASTRAMENTO

O Ministério da Saúde publicou em 23 de 
novembro de 2018 a portaria nº 3.603, 
que estabelece que os procedimentos 
relacionados à Terapia Renal Substitu-
tiva - TRS, cobrados por meio de Au-
torização de Procedimentos Ambulatoriais 
- APAC, sejam financiados, em sua TO-
TALIDADE por meio do Fundo de Ações 
Estratégicas e Compensação - FAEC.
Os recursos financeiros serão trans-
feridos mensalmente aos Estados, 
Distrito Federal e Municípios, após a 
apuração da produção registrada no Sis-
tema de Informações Ambulatoriais - SIA.
Os efeitos financeiros desta portaria 
começam a valer a partir da competência 
dezembro de 2018, que será paga em 
janeiro de 2019.Esta foi, sem dúvida, mais 
uma conquista da ABCDT que trabalhou 
arduamente mostrando para o Ministério 
da Saúde a necessidade de revisão e atual-
ização do teto financeiro para a nefrologia. 
*A   portaria   está   disponível    no     site     
da    ABCDT – www.abcdt.org.br 

ANUNCIE NA ABCDT

ESPAÇO DO LEITOR

A partir desta edição, a ABCDT está abrin-
do um espaço para o leitor do jornal enviar 
matérias, sugestões, projetos e denúncias. 
Envie um email para ass.imprensa@abcdt.
org.br (não esqueça de informar seu nome, 
telefone e local de trabalho. Se desejar 
anonimato, favor informar) e sua sugestão 
será avaliada e publicada nas próximas 
edições.

MAIO/2019

CONFIRA OS PRINCIPAIS 
CONGFRESSOS DE
 NEFROLOGIA EM 2019

7ABCDT6| ABCDT

INFORMES

02 A 04 DE MAIO DE 2019
VIII CONGRESSO SUL BRA-
SILEIRO DE NEFROLOGIA
HOTEL MASTER PREMIUM – 
GRAMADO/RS
O VIII Congresso Sul Brasileiro de 
Nefrologia – 2019 ocorrerá em 
Gramado, no Hotel Master Premium.
INFORMAÇÕES:
https://fellinievents.com.br/br/even-
tos/viii-congresso-sul-brasileiro-de-
nefrologia/ 
(51) 3216-6300 / (51) 98117-
8888
(21) 97186-2670
(11) 97164-7399
eventos@felliniturismo.com.br 

23 A 25 DE MAIO DE 2019
XIII CONGRESSO MINEIRO 
DE NEFROLOGIA 
SANTÍSSIMO RESORT – RUA DOS 
INCONFIDENTES, 140 – CENTRO – 
Tiradentes/MG TIRADENTES/MG
INFORMAÇÕES:
ATMA EVENTOS
(31) 2510.1012 
mineironefro@atmaeventos.com.br 
http://www.smn.org.br/congresso/

SETEMBRO/2019
25 A 28 DE SETEMBRO DE 2018
XX CONGRESSO PAULISTA DE 
NEFROLGIA
Bourbon Atibaia Convention Center 
– Atibaia/SP
INFORMAÇÕES:
(11) 5579-1242
sonesp@sonesp.org.br
(11)5081-7028 / 5084-4246
nefro@fernandapresteseventos.com.
br
paulistanefro2019.com.br 

7| ABCDT

A ABCDT solicita aos associados que aces-
sem o website: www.abcdt.org.br e se reca-
dastre, informando seus dados atualizados 
e criando um login e senha para acessar as 
áreas exclusivas para os associados. Se sua 
clínica ainda não é associada, confira as 
vantagens de ser um associado e faça já a 
sua inscrição.
http://www.abcdt.org.br/cadastro/

AGRADECIMENTO - CAMPANHA DE 
VALORIZAÇÃO VIDAS IMPORTAM: A 
DIÁLISE NÃO PODE PARAR
A Associação Brasileira dos Centros de 
Diálise e transplante – ABCDT vem agra-
decer a todas as clínicas associadas que 
fizeram sua doação financeira para reali-
zação da Campanha de Valorização Vidas 
Importam: A Diálise Não Pode Parar. A se-
mente foi plantada, mas para dar frutos é 
preciso continuar esse trabalho, mantendo 
a campanha viva. É preciso continuar ger-
ando conteúdos para alimentar a imprensa, 
que consequentemente irá pressionar o 
Governo em busca de soluções para a grave 
crise financeira que assola o setor. Porém, 
para continuar mobilizando a imprensa 
é preciso manter a contratação da asses-
soria de comunicação. Essa contratação 
tem um valor mensal que infelizmente não 
cabe no orçamento da ABCDT e, portanto, 
é muito importante que as clínicas que 
não contribuíram com a primeira etapa da 
campanha, façam agora com o valor de R$ 
1.000,00. Mas aqueles que já contribuíram 
e queiram ajudar novamente, também 
podem. O boleto deve ser solicitado por 
email: abcdt@abcdt.org.br ou pelo telefone 
(61)3321-0663.É importante ressaltar que 
o tema nefrologia nunca esteve tão em evi-
dência na mídia, como nos últimos meses, 
seja na imprensa nacional ou regional.  O 
objetivo desta segunda etapa da campanha 
é mostrar à sociedade a necessidade de um 
financiamento adequado para a realização 
e manutenção do tratamento de qualidade 
e acesso a todos os pacientes. E, princi-
palmente, cobrar do Governo o reajuste do 
valor da sessão de hemodiálise para a ma-
nutenção do tratamento e abertura de novas 
vagas, para suprir a fila de espera, que só 
cresce em todo o país. Juntos somos mais 
fortes! A Diálise não pode parar!

ANUNCIE AQUI E EM NOSSAS 
MÍDIAS DIGITAIS

MINISTÉRIO DA SAÚDE PUBLICA 
PORTARIA QUE ESTABELECE O FIM 
DO TETO PARA A NEFROLOGIA

Em 2019 a ABCDT terá um site totalmente 
reformulado, facilitando o acesso às in-
formações e com novas áreas para anun-
ciantes, com mais destaque. Ainda são 
disponibilizados espaços publicitários no 
Facebook, APP e E-mail Marketing. Entre 
em contato pelo telefone (61)3321-0663; 
abcdt@abcdt.org.br; ass.imprensa@abcdt.
org.br e veja qual proposta melhor se en-
caixa à sua empresa.

ESPAÇO DO LEITOR




