
Página 4

Política
São Paulo, terça-feira, 08 de novembro de 2016

www.netjen.com.br

netjen@netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste 
jornal, consulte sua agência de confi ança, ou ligue para 3106-4171

Como já esclarecemos, 

a população envelhece 

e novas doenças 

aparecem. Um estudo 

levantado afi rma que 

em 20 anos a população 

idosa irá dobrar

“Uma vez aprovada à 
nova regra, caberá à 
sociedade, por meio 

de seus representantes no 
parlamento, alocar os recursos 
entre os diversos programas 
públicos, respeitando o teto de 
gastos. Vale lembrar que o des-
controle fi scal a que chegamos 
não é problema de um único 
Poder, ministério ou partido 
político. É um problema do 
país! E todo o país terá que 
colaborar para solucioná-lo”. 
Assim termina a proposta da 
PEC 241 pelo Henrique Meirel-
les (Fazenda) e Diego Oliveira 
(Planejamento).

O Conselho Deliberativo da 
Fiocruz, instituição estratégica 
do Estado para a ciência e a 
tecnologia em saúde, Instituto 
de Pesquisa Econômica Apli-
cada (Ipea), Rede Brasileira 
de Escolas de Saúde Pública 
(RedEscola), Secretaria de 
Saúde de inúmeros municí-
pios e estados, professores de 
Medicina de inúmeras univer-
sidades respeitadas no Brasil, 
como também o próprio ex-
ministro da saúde José Gomes 
Temporão, vetam a aprovação 
da PEC 241/16. 

Mas qual o motivo? 
A PEC 241/16 não tem como 

objetivo salvar a economia? 
Ocorre que, a austeridade na 
saúde não é uma novidade, isso 
já ocorreu em outros países, e 
inclusive foi alvo de inúmeros 
estudos internacionais, um de-
les famoso trabalho realizado 
pelo pesquisador David Stucler 
de Oxford, conhecido como 
Multiplifi cador Fiscal. Mas, o 
Governo Federal Brasileiro, 
realiza um questionamento 
importante, e todos podemos 
concordar que isso é o ideal em 
uma nação, que seus gastos não 
sejam maiores do que recolhe 
em tributos e impostos. 

Porém o mesmo não se aplica 
ao setor de saúde, pois nessa 
área há algo que é inevitável, 
imutável e não pode ser con-
trolado, o envelhecimento 
da população, esse elemento 
não está sendo colocado na 
equação da PEC 241. 

Pois as doenças, não apa-
recem em uma economia 
favorável ou desfavorável, elas 
não são concursos públicos que 
depende da necessidade do 
estado em criar dependendo 
dos fatores econômicos ou 
políticos, elas aparecem sem-
pre, não importa o tamanho 
de sua economia, ou de sua 
nação, o que muitos estudos 
vêm apontando inclusive para 

maior desgosto do estado, é 
que em um país em recessão 
econômica é onde a manifes-
tação de doenças e surtos mais 
ocorrem. 

O Brasil possui um sistema 
de saúde Universal replicado 
do modelo britânico (NHS- 
National Health Service), 
apesar de oferecermos um 
sistema semelhante de saúde, 
é muito difícil para o Brasil 
acompanhar o modelo clonado, 
uma vez que, o orçamento é 
cinco vezes menor do que 
a Inglaterra. Infelizmente, 
diferente que outras áreas, 
não é possível estabilizar um 
valor para a saúde, justamen-
te devido a população estar 
sempre adoecendo, é o destino 
da vida de todo homem, viver 
e morrer. Todos os países do 
mundo vêm aumentando com o 
decorrer dos anos o percentual 
do seu orçamento no setor de 
saúde. 

Como já esclarecemos, a 
população envelhece e novas 
doenças aparecem. Um estudo 
levantado afi rma que em 20 
anos a população idosa irá do-
brar. Isso implica em doenças 
crônicas, degenerativas, do 
coração, com os vários tipos de 
câncer. E essa é a preocupação 
de todos esses especialistas em 
saúde, a PEC 241 funcionaria 
muito bem em outros setores, 
mas é uma arma perigosa que 
coloca em risco o setor de 
saúde.

Se você trava o aumento do 
orçamento de saúde ou impõe 
seu crescimento conforme a 
infl ação nos próximos 20 anos, 
como está proposto, o gover-
no pressupõe que gastamos 
muito em saúde. Não porque 
a população necessita, mas 
porque a economia permitiu, 
pois, o tratamento das doen-
ças dessas pessoas só ocorreu 
porque havia dinheiro acima 
da infl ação e do planejado, se 
agora a economia não permitir 
mais, ou não permitir que di-
nheiro que não seja planejado 
anteriormente seja entregue, 
logo a população não irá mais 
adoecer.

É um raciocino errado com 
aparência de verdadeiro, uma 
falácia, ninguém acredita que o 
governo está fazendo isso para 
prejudicar a vida das pessoas, 
ocorre que a ausência de de-
bate com especialistas no setor 
de saúde, e um estudo para 
averiguar as consequências ao 
longo prazo, não foi realizado 
ou se quer solicitado. Este é o 
grande impasse, especialistas 
de saúde apontam uma prio-
ridade, especialistas em eco-
nomia apontam outra e você 
se pergunta qual problema 
devemos resolver primeiro.

(*) - É sócio e diretor jurídico do 
aplicativo Docway e especialista na 

área de saúde.

David Stacciarini (*)

A PEC 241 e o futuro 
da saúde no Brasil

O presidente da Câmara, Ro-
drigo Maia, quer votar ainda esta 
semana o projeto - enviado pelo 
governo - que retoma as regras 
de revisão de auxílio doença e 
aposentadoria por invalidez, cria-
das pela MP 739/16, que perdeu 
validade na última sexta-feira 
(5). Segundo Maia, foi a Câma-
ra quem pediu para o governo 
enviar um texto com urgência 
constitucional para que o pente-
fi no tivesse continuidade. 

“É fundamental para o país 
porque gera, para o próximo ano, 
uma economia de R$ 8 bilhões. 
Precisamos votar”, explicou. 
Sem sessões na semana passada, 
o texto da MP editado em julho 
acabou caducando. Pelas regras 
legislativas, não é possível editar 
nova medida provisória com o 
mesmo teor e, para que as mu-
danças tivessem continuidade, só 
seria possível com a inclusão da 
proposta em um projeto de lei.

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia: “precisamos votar”.

O movimento de estudantes 
que tomou escolas pelo país 
levou ao adiamento do ENEM 
para parte dos estudantes. As 
provas foram marcadas para 
os dias 3 e 4 de dezembro. Já 
as escolas que não estão no 
alvo dos manifestantes rece-
beram mais de 8,5 milhões 
de candidatos. Os estudantes 
protestam contra a medida 
provisória que reformula o 
ensino médio e a proposta 
que estipula um teto para os 
gastos públicos.

Para o deputado Rogé-
rio Marinho (PSDB-RN), a 
ocupação das escolas pelos 
estudantes é uma invasão 
que tira o direito de milhares 
de estudantes, que deixaram 
de fazer o Enem no último 
fi m de semana. Segundo ele, 
o protesto está atrasado e 
deveria ter sido feito à época 
dos cortes de R$ 10 bilhões 
para a educação, impostos 
pelo governo Dilma no Orça-
mento de 2015.

“Toda manifestação públi-
ca é legítima, desde que se 
respeite o direito dos outros. 

Deputado Rogério Marinho (PSDB-RN).
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As comissões de Defesa dos Direitos das 
Pessoas com Defi ciência; de Seguridade 
Social e Família; e de Trabalho, de Adminis-
tração e Serviço Público realizam audiência 
pública conjunta amanhã (9) para debater 
políticas de inclusão no mundo do trabalho 
de pessoas com doenças musculoesquelé-
ticas, como as Lesões por Esforço Repeti-
tivo (LER) e as Doenças Osteoarticulares 
Relacionadas ao Trabalho (Dort). 

No requerimento em que pedem a 

audiência, os deputados destacam que o 
tema assumiu maior relevância, principal-
mente em face da epidemia mundial das 
doenças osteomusculares relacionadas ao 
trabalho. Em paralelo, e também como 
consequência disso, houve ainda aumento 
considerável no número de diagnósticos de 
outros quadros osteomusculares, como a 
fi bromialgia.

As doenças do aparelho locomotor, 
prossegue o documento assinado pelos 

parlamentares, implicam grave prejuízo 
na qualidade de vida de seus portadores 
e fazem com que sejam rotineiramente 
discriminadas no mercado de trabalho, 
seja com ameaça de demissão, seja com 
exclusão em processos seletivos. “Ainda 
pouco se logrou alcançar no que respeita 
à garantia de adequada inserção da pes-
soa com doenças musculoesqueléticas no 
mundo do trabalho”, relata o documento 
(Ag.Câmara). 

O governo federal anunciou 
ontem (7) a retomada nos pró-
ximos quatro meses de 1.110 
obras inacabadas por todo o 
país que, de acordo com as 
estimativas iniciais, vão gerar 
45 mil empregos. A informação 
foi dada pelo presidente Michel 
Temer, durante reunião com di-
versos ministros para detalhar 
as ações. Ao todo, cerca de 1,6 
mil obras que estão paralisadas  
serão retomadas.

Temer disse que a meta é que 
os 1.110 empreendimentos se-
jam reativados nos próximos 90 
a 120 dias, em mais de mil cida-
des dos 26 estados e do Distrito 
Federal. Segundo ele, a maioria 
das obras envolve necessidades 
básicas dos municípios como 
creches, pré-escolas, postos de 
saúde e aeroportos.

“Esta tese de prosseguir nas 
obras que estão paralisadas tem 
em vista o que o governo quer. 
Gerar empregos. Estas obras 
terão como critério a transpa-
rência e inaugura o Governo 
Digital por meio do aplicativo 
Desenvolve Brasil, que será 
pioneiro na governança digi-
tal. Qualquer cidadão poderá 
acompanhar as ações e fazer 
sugestões”, afi rmou Temer.

De acordo com o presidente, 
o custo total será uma “impor-
tância razoável”, em torno de 
R$ 2 bilhões. O anúncio ocorre 
após uma série de reuniões 
em que o governo discutiu os 
empreendimentos considera-
dos prioritários em cada um 
dos ministérios e cujos gastos 
giram entre R$ 500 mil e R$ 10 
milhões cada (ABr).

Em Custódia (PE), viaduto inacabado da Transnordestina.

Hans von Manteuffel/O Globo

A avaliação foi feita ontem 
(7) pelo jamaicano Alton 
Grizzle, da Divisão de 

Liberdade de Expressão da 
Unesco, durante seminário 
promovido pelo Conselho de 
Comunicação do Senado.

Segundo Grizzle, todos ci-
dadãos precisam desenvolver 
habilidades e competências para 
entender o papel da mídia e ser 
capaz de utilizar ferramentas 
de comunicação para articular 
processos de desenvolvimento 
e mudança social. A Unesco 
recomenda que a Alfabetização 
Midiática e Informacional (AMI) 
seja incorporada nas escolas. 
AMI tem como objetivo permitir 
aos alunos que tenham uma 
aprendizagem mais autônoma 
e para que possam “utilizar as 
mídias e as comunicações tan-
to como ferramentas, quanto 
como uma maneira de articular 
processos de desenvolvimento 
e mudança social”.

Também participaram do 

Conselho de Comunicação Social: debatedores sugerem aulas 

sobre mídia e novas tecnologias nas escolas.

Senador chama 
atenção para 
o elevado 
índice de 
criminalidade 

O senador Armando Monteiro 
(PTB-PE) chamou a atenção para 
os índices alarmantes de crimina-
lidade no Brasil, onde só no ano 
passado, segundo dados ofi ciais, 
58 mil pessoas foram assassina-
das. Foram 29 mortes por 100 mil 
habitantes, ressaltou o senador, 
classifi cando essa realidade como 
autêntica tragédia nacional. Isso 
signifi ca, disse ele, uma pessoa 
morta a cada 9 minutos e essas 
mortes, acrescentou, represen-
tam 10% do total de homicídios 
em todo o mundo. 

É um índice muito alto, 
afi rmou, lembrando que a po-
pulação brasileira constitui 2% 
cento da população mundial. 
Além dos alarmantes índices 
de assassinatos no ano passado, 
Armando Monteiro citou os 45 
mil estupros e os 500 mil veícu-
los roubados, o que prova, disse 
ele, que a política pública no 
setor de segurança é inefi ciente 
e inefi caz. Mas se em nível na-
cional o quadro já é dramático, 
quando se olha a realidade das 
regiões a situação pode ser pior, 
disse o senador. 

Conforme dados ofi ciais, en-
quanto a cidade de São Paulo tem 
12 mortes por 100 mil habitantes, 
Recife, que é menor, tem 57 assas-
sinatos por 100 mil habitantes ao 
ano. Monteiro disse que os índices 
revelam que no Norte, Nordeste e 
no Centro-Oeste a violência mata 
mais do que no Sul e no Sudeste. 
E em Pernambuco, em particu-
lar, a tragédia só aumenta. No 
ano passado, foram registradas 
3,5 mil mortes violentas e este 
ano, a previsão é que passe das 
4 mil, além do aumento também 
de assaltos a ônibus, roubos de 
carros e explosões de caixas 
eletrônicos.

As causas de tanta violência, 
disse o senador, são atribuídas ao 
aumento do consumo de drogas, 
à difusão de armas de fogo e às 
lacunas na Justiça criminal. “O 
Brasil precisa de uma política 
nacional de segurança pública 
em que possamos valorizar a co-
operação federativa no combate 
à criminalidade, melhorar e am-
pliar o nosso sistema penitenci-
ário e proteger nossas fronteiras 
do tráfego de drogas e armas”, 
afi rmou (Ag.Senado).
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Especialistas defendem inclusão de 
‘alfabetização midiática’ nas escolas
Capacitar os jovens para o uso crítico novas tecnologias e para a produção de conteúdo é um caminho 
necessário ao fortalecimento do uso livre e democrático da mídia

de acordo com Sandra Zita 
Silva Tine, assessora técnica do 
Ministério da Educação. Para 
Raquel Paiva, pesquisadora 
do Laboratório de Estudos em 
Comunicação Comunitária da 
UFRJ, e Ismar de Oliveira Soa-
res, do Conselho de Comunica-
ção Social do Congresso, está na 
hora de avançar em uma política 
pública sobre Alfabetização 
Midiática e Informacional.

“Quem sabe, a partir de agora, 
nós tenhamos a oportunidade 
de dialogar com o MEC, com o 
Senado e com a Câmara, para 
podermos avançar, com passos 
bem dados, em torno da execu-
ção deste direito: o direito de 
45 milhões de crianças e jovens 
do Brasil terem acesso a essa 
prática, a esse conhecimento. 
Isso será muito bom para a 
mídia, será muito bom para os 
profi ssionais, será muito bom 
para os educadores e, especial-
mente, para os jovens”, afi rmou 
(Ag.Senado).

Seminário sobre Educação 
Midiática e Informacional no 
Brasil - um olhar a partir da 
perspectiva da Unesco - as 
estudantes Clarice Villarim e 
Maria Eduarda Silva de Oliveira. 
As duas apresentaram os resul-
tados de um trabalho conjunto 
de “prática educomunicativa 
pioneira” de análise e produção 

midiática. Os estudantes pro-
duzem vídeos, áudios e textos, 
além de ofi cinas de análise de 
mídia.

Hoje apenas 4 milhões, dos 
mais de 38 milhões estudan-
tes que frequentam escolas 
públicas, estão envolvidos com 
alguma atividade relacionada 
à comunicação e tecnologias, 

Protesto de estudantes e 
escolas fechadas

Invasão de escolas é uma 
agressão ao direito da maio-
ria. Os estudantes que estão 
contrários a PEC 241 ou a MP 
poderiam perfeitamente fazer 
sua manifestação nas ruas das 
cidades. Mas estão proibindo 
que outros estudantes possam 
estudar”, disse o parlamentar. 
E que muitas dessas manifes-
tações em escolas do país estão 
sendo “instrumentalizadas por 
entidades não governamentais 
e partidos políticos com claro 

viés ideológico, o que retira a 
legitimidade do movimento”. 

Na sua opinião, “há uma clara 
confusão entre o que é público 
e o privado. Há segmentos da 
sociedade que se acham donos 
das escolas, das universidades, 
do espaço público. Eles dizem 
que os estudantes estão em 
um espaço público, que é 
deles, as escolas. Esse espaço 
é da sociedade brasileira que 
paga um imposto alto por isso” 
(psdbnacamara).

Projeto pente-fi no no INSS 
deve ser votado esta semana

Maia deve fazer um apelo na 
reunião do Colégio de Líderes 
agendada para hoje (8) para 
que a urgência seja votada em 
plenário. “Na quarta-feira esta-
ria pronto para votar. Votamos 
na quarta ou quinta-feira”, 
acrescentou.

Além da urgência constitu-
cional, o presidente da Câmara 

espera que deputados também 
consigam concluir na sessão 
de hoje (8) a votação de des-
taques ao projeto que altera o 
regime de partilha do pré-sal 
e o substitutivo à MP 742, que 
fl exibiliza o horário de veicu-
lação do programa A Voz do 
Brasil, da Empresa Brasil de 
Comunicação - EBC (ABr).

Governo anuncia retomada 
de 1,6 mil obras inacabadas

Em debate a inclusão profi ssional de pessoas com LER


