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Dasa compra o grupo Boris Berenstein
A rede comanda 80unidades demedicina diagnóstico emPernambuco, onde tambémédona dos laboratórios Cerpe eGilsonCidrim

PRESENÇA
Na região Nordeste, a Dasa, de
capital 100% nacional, comanda
marcas em Pernambuco, Bah-
ia, Ceará e Maranhão. O Labo-
ratório Pasteur e Unimagem
têm atuação no Ceará; o Leme
Imagem, na Bahia; e o Labora-
tório Gaspar, no tMaranhão. A
rede também possui unidades
no Sul, Sudeste e Centro-Oes-
te. Fora do país atua na Argen-
tina e Uruguai.

Ao todo, a rede, considerada a
maior do país no ramo de saú-
de integrada, conta com 59 mar-
cas entre medicina diagnóstica e
hospitais, distribuídas em mais
de 900 unidades. E o corpo técni-
co supera os 40 mil colaborado-
res e 250 mil médicos parceiros.

A
rede em saúde integra-
da Dasa está amplian-
do sua atuação em Per-

nambuco. Proprietária das mar-
cas Cerpe e Gilson Cidrim, ela
anunciou ontem a aquisição de
100% do Centro Diagnóstico Bo-
ris Berenstein. Com o fechamen-
to do negócio, a Dasa incorpora
seis unidades de medicina diag-
nóstico à rede que possui no es-
tado, totalizando agora 80. O va-
lor da transação não foi revelado.

Assim como o Cerpe e Gilson
Cidrim, a Dasa manterá a mar-
ca Boris Berenstein, que tem as
unidades distribuídas na Região
MetropolitanadoRecife.Amanu-
tenção do nome se justifica pela
boa aceitação da marca no mer-
cado local. Duas das seis unida-

des do centro diagnóstico, fun-
dado em 1988 pelo médico Boris
Berenstein, ficam nos bairros do
Derby e Boa Viagem, na capital
pernambucana. As outras qua-
tro funcionam em Olinda, Pau-
lista, Jaboatão dos Guararapes e
Cabo de Santo Agostinho

“A aquisição do Centro Diag-
nóstico Boris Berenstein diver-
sifica o nosso portfólio no Reci-
fe”, disse Raphael Lucchesi, di-
retor de Operação de Diagnósti-
co da Dasa. O negócio, segundo
ele, cumpre o propósito da rede
de oferecer ao paciente um cui-
dado integral e atuar em toda
a sua jornada de saúde. O Boris
tem 290 funcionários. Por ano,
realiza 330 mil exames de cer-
ca de 400 categorias.

WELLINGTON NEMETH/DIVULGAÇÃO

Lucchesi: negócio diversifica o portfólio da Rede Dasa
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IPTUvai
subir 10,67%
em2022
As prefeituras do Recife,
Jaboatão dosGuararapes
e Paulista anunciaramum
reajuste de 10,67%para o
IPTU de 2022. O aumento
é baseado no Índice
Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo
(IPCA), quemede a
inflação oficial do país, dos
últimos 12meses. A
exemplo de anos
anteriores, osmunicípios
vãomanter a política de
descontos para os
contribuintes que optarem
por quitar o imposto em
parcela única. NoRecife, o
desconto previsto para a
cota única será de 10%
sobre o valor total,
enquanto Jaboatão
dosGuararapes vai
reduzir em30%
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EURO INFLAÇÃOúltimas cotações (em R$)

Turismo, venda (em R$)Comercial, venda (em R$)

DÓLAR
Novembro/2021: O,95
Outubro/2021: 1,25
Setembro/2021: 1,16
Agosto/2021: 0,87

BOLSAS (em %)

IBOVESPA

-0,72
DOW JONES

90,42

28/dezembro: 5,640
27/dezembro: 5,639
23/dezembro: 5,663 6,6835,693

CDB

Prefixado, 30 dias (em % ao ano)

11,81

SELIC

Em% ao ano

9,25

POUPANÇA
ANTIGA NOVA

Taxa (%)

0,6319 0,6319
(0,95%)

IPCA do IBGE (em%)


