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Quando se dará atenção 

real e objetiva para a 

solução do transporte e 

do trânsito nesse país?

Ações coordenadas do 
governo precisam de 
maior legitimidade. 

Leis complementares, reso-
luções, parecem desarticular 
o conjunto de necessidades 
para solução do problema. A 
necessidade de mobilidade 
do ser humano leva-o a situ-
ações confl itantes. Busca por 
todos os meios o transporte 
individual, porque é privado 
do transporte coletivo diante 
do volume de passageiros, do 
“empurra empurra” para aces-
sar um ônibus, um trem, van 
ou qualquer outro meio.

Ir e vir são direitos asse-
gurados pela Constituição, 
mas com muitas limitações 
na prática. O transporte hoje 
é, nas grandes metrópoles, a 
difi culdade maior. Perdem-se 
horas seguidas para o embar-
que, para transitar e chegar 
a um destino. A gestão, o 
planejamento e projetos estão 
distantes do objetivo da socie-
dade como um todo. Vítimas 
deste trânsito louco crescem 
de maneira assustadora. 

O último levantamento es-
tatístico mostrou existirem 54 
mil óbitos e 330 mil incapacita-
dos. Não foram computados os 
óbitos tardios. Parece incrível, 
mas nem nas estatísticas temos 
dados reais e atualizados. É 
mostrado um panorama as-
sustador, caracterizando um 
problema de saúde pública, 
são 154 óbitos por dia. O Ins-
tituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea) estimou em 
40 bilhões de reais os custos 
com os acidentes de trânsito 
no Brasil.

O governo estimula a compra 
de veículos retirando impos-
tos. Legaliza uma atividade de 
altíssimo risco quando libera 
a profi ssão de mototaxista. 
Tramita no parlamento projeto 
permitindo que, aos 16 anos, 
o jovem possa ser portador da 
CNH. Não são criados espaços 
para o trânsito dos veículos em-
placados a cada dia. Milhares 
de novas carteiras são emitidas 
diariamente. Qual a intenção 
do governo: piorar o caos 
já existente, popularidade, 
aumentar confl itos, mostrar 
crescimento econômico? Mas o 
custo de tudo isso, atualizado, 
já alcança cifras que dariam 
para construir quarenta es-

tádios do Corinthians ou um 
milhão de casas populares.

O governo transita na 

contramão do fenômeno 

social e da saúde pública

A formação do motorista é 
precária, com ensinamentos 
elementares para fazer o veí-
culo andar e estacionar. Nada é 
feito com relação a treinamen-
to para os riscos em condições 
adversas como as condutas a 
serem tomadas com chuva, 
névoa, neblina, na área urbana, 
na rodovia, dia, noite e outras 
situações. Como frear com 
freios comuns e ABS, com piso 
seco e molhado. Desviar de 
um obstáculo em emergência. 
Manipular todos os acessórios 
do veículo em situação normal 
e emergência e tantos outros.  
A direção preventiva, defen-
siva, evasiva parecem não ter 
importância.

A avaliação psicológica é 
muito superfi cial, com tempo 
limitado, não permitindo um 
estudo aprofundado do perfi l 
do futuro motorista. Liberam-
se indivíduos pouco respon-
sáveis, compulsivos, com 
distúrbios comportamentais 
e até portadores de doenças 
psiquiátricas. Não vemos 
direcionamento para uma 
qualifi cação mais adequada e o 
impedimento para acessar uma 
atividade de risco na direção 
veicular.

Todos, aos 18 anos, querem 
portar a carta de motorista. 
Esse é o passaporte para a 
liberdade, mesmo que não 
tenha condição para aquisição 
de um veículo. É a necessidade 
de, portando tal documento, 
ter “status” junto à sua galera. 
É o momento de poder dar 
uma voltinha no veículo de 
um colega. E, mal formado, 
desinformado, sem conhecer 
riscos, sem o aprendizado de 
situações de emergência, que-
rer experimentar as emoções 
da velocidade, das frenagens 
bruscas, do cantar pneus, de 
chamar a atenção com som em 
nível alto, de fazer “pega” e 
muitas outras condições.

As autoridades são respon-
sáveis por essa anarquia e 
precisam de atitudes severas 
para tornar a nossa mobilidade 
segura. A participação da so-
ciedade se faz necessária.

(*) - É Diretor de Comunicação e 
do Departamento de Medicina de 

Tráfego Ocupacional da ABRAMET - 
Associação Brasileira de Medicina de 

Tráfego.

Dirceu Rodrigues Alves Júnior (*)

Trânsito, fenômeno 
social e de

saúde pública

A grande diferença no preço 
de medicamentos vendido pela 
indústria e nas farmácias para 
o consumidor fi nal foi tema da 
reunião de audiência pública 
na Comissão de Seguridade da 
Câmara. Autor do requerimento 
propondo essa reunião, o depu-
tado Marcus Pestana (PSDB-
MG) questiona o valor até 20 
vezes a mais cobrado. “Como é 
possível sair um preço de fábrica 
e chegar no distribuidor ou na 
rede de farmácias com desconto 
de 85%?”, questiona.

O parlamentar avalia que para 
dar essa enorme diferença de 
preços  a margem de lucro dos 
distribuidores e redes de farmá-
cia é escandaloso. Ele destaca 
os remédios destinados a hi-
pertensos e diabéticos que nem 
sempre têm acesso aos preços 
mais baratos. “A Câmara de Re-
gulação (CMED) fi xa um preço 

totalmente defasado, descolado 
da realidade”, alerta. 

“Por que dona Maria e seu 
José, que vão lá na ponta 
comprar o remédio, não con-
seguem se apropriar desse 
desconto, que fi ca no meio do 
caminho? Tudo indica que tem 
uma gordura enorme e não é 
o povo brasileiro que está se 
alimentando dessa gordura”, 
ponderou. 

Marcus Pestana diz que com 
essa variação de preços tão 
grande fi ca difícil até se explicar 
para os sistemas de controle. O 
remédio para hepatite C, por 
exemplo, tem uma variação 
tão grande de preço – entre R$ 
1.800,00 a R$ 1.330,00, enquan-
to o Ministério da Saúde compra 
a R$ 350,00. “É importante 
adequar essa legislação, espe-
cialmente na área de saúde”, 
defendeu (psdbnacamara).

Deputado Marcus Pestana (PSDSB-MG).

Balanço divulgado ontem 
(14) pelo Ministério da Saúde 
aponta que 63% dos municí-
pios brasileiros ainda não uti-
lizam o prontuário eletrônico 
para atendimento no SUS. Os 
números revelam que somente 
2.060 cidades aderiram ao sis-
tema até o momento. O prazo 
de dois meses foi defi nido pelo 
governo federal para que todos 
os cerca de 5,5 mil municípios 
do país implementassem o 
prontuário eletrônico ou en-
viassem justifi cativas. Nesse 
período, mais de 5,4 mil cida-
des acessaram o sistema. 

O ministro Ricardo Barros 
informou que a pasta realiza 
uma espécie de busca ativa 
desses municípios para que 
todos passem a prestar contas 
e para que não seja necessária a 
interrupção do repasse. “Nosso 
objetivo não é punir ninguém, 
é obter informação sobre a de-
manda que o município tem”, 
reforçou. Apesar de o prazo 
para adesão das cidades ao 
prontuário eletrônico ter sido 
encerrado no último sábado 
(10), o ministro destacou que 
o sistema permanece aberto 
para novos cadastros ou para 
o envio de justifi cativas e que 
os números podem mudar até 
o fi m do dia.

Ministro da Saúde, Ricardo Barros.

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, decidiu enviar 
para uma comissão especial a 
proposta que dá exclusividade 
aos taxistas no transporte de 
passageiros em todo o País. O 
colegiado começará a funcio-
nar em 2017 e terá até o dia 
30 de março para apresentar 
relatório. “A gente dá uma res-
posta à sociedade, deixando 
claro o prazo de trabalho da 
comissão. Assim, nenhum ta-
xista vai sair achando que vota 
este ano e há tempo para uma 
comissão formal apresentar 
um relatório. A partir daí, vai 
a voto”, disse Maia.

Parlamentares pressiona-
ram pela análise do reque-
rimento de urgência para 
incluir a proposta na pauta 
do Plenário, mas não houve 
acordo. O clima de confronto 
impediu a votação da pro-
posta. “É bom que a Casa 
discuta mais o tema para 
que o projeto contemple uma 
regulamentação para os dois 
tipos de serviço”, afirmou 
Maia. Autor da proposta, o 
deputado Carlos Zarattini 
(PT-SP) defendeu a votação 
já. “O texto produzido pelo 
grupo de trabalho não proíbe 
nenhuma plataforma digital 
de funcionar, regulamenta e 
permite que as prefeituras 
garantam qualidade de ser-

Rodrigo Maia: comissão especial tem prazo até o dia 30 de março 

para apresentar relatório.

Alexssandro Loyola

M
ar

ce
llo

 C
as

al
 J

r/A
B

r

Lu
is

 M
ac

ed
o/

A
g.

C
âm

ar
a

Os parlamentares vota-
riam 263 destaques ain-
da ontem. Pelo texto, o 

salário mínimo para 2017 fi cará 
em R$ 945,80. O PIB tem pre-
visão de crescimento de 1,3%. 
Quanto à infl ação, a estimativa 
é de que fi que em 4,8%. A Selic 
prevista é de 12,11%. Já a taxa 
de câmbio média foi projetada 
em R$ 3,43 por dólar.

Em entrevista após a reunião, 
o presidente da comissão, de-
putado Arthur Lira (PP-AL), 
disse que a “absoluta maio-
ria” dos destaques já teriam 
sido contemplados tanto no 
relatório quanto nos adendos 
feitos pelo relator, senador 
Eduardo Braga (PMDB-AM). 
O Orçamento prevê despesas 
da ordem de R$ 3,5 trilhões, 
sendo R$ 946,4 bilhões desti-
nados ao refi nanciamento da 
dívida pública. O senador disse 
que seu relatório se baseia no 
“restrito realismo fiscal”, o 
que ele vê como um avanço e 
uma conquista na discussão do 

Relator do Orçamento 2017, senador Eduardo Braga

(PMDB-AM): “Realismo fi scal”.
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Comissão do Senado aprova
texto-base do Orçamento para 2017
A Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) do Senado aprovou na tarde de 
ontem (14) o texto-base do Orçamento da União para 2017

disse Braga. Já para a área da 
educação são previstos R$ 85,6 
bilhões. Prevê gastos com pes-
soal e encargos sociais de R$ 
306,8 bilhões, um acréscimo de 
10,7% em relação a 2016.

Na votação foram aprovadas 
várias emendas sugeridas 
pelo próprio Eduardo Braga, 
incrementando recursos para 
a defesa nacional (R$ 845 mi-
lhões); na realização do censo 
demográfi co (R$ 124 milhões); 
na Política Nacional de Recur-
sos Sólidos (R$ 75 milhões); na 
promoção do desenvolvimento 
regional (R$ 895,5 milhões); 
para a construção e reforma 
de aeroportos regionais (R$ 
200 milhões); no transporte 
público (R$ 150 milhões); 
desenvolvimento urbano (R$ 
150 milhões); na produção 
agropecuária (R$ 200 milhões); 
desenvolvimento e promoção 
do turismo (R$ 54,9 milhões) 
e para o Fundo Partidário (R$ 
509,9 milhões), dentre outras 
áreas (Ag.Senado).

Orçamento. 
De acordo com Braga, o texto 

foi elaborado já tendo como 
base o novo regime fi scal pre-
visto na PEC 55/2016, com um 
limite nas despesas primárias 
corrigido em 7,2%, a projeção 
da infl ação para este ano. O 
senador esclareceu ainda que, 

em razão da PEC do Teto de 
Gastos, o mínimo constitucional 
aplicável à área da saúde, refe-
rente à 15% da receita corrente 
líquida, já passa a vigorar agora, 
em vez de em 2020. “Isso per-
mitiu que passássemos de R$ 
105,5 bilhões para R$ 115,3 
bilhões o Orçamento da área”, 

Mais de 60% dos municípios não 
usam prontuário eletrônico do SUS

Nos últimos 60 dias, 2,4 mi-
lhões de brasileiros passaram 
a ser atendidos no SUS por 
meio do prontuário eletrônico, 
totalizando 57 milhões de pes-
soas com acesso ao serviço. O 
número representa 28,5% de 
toda a população.

Segundo o ministério, as 
justifi cativas registradas pelos 
municípios para a não implan-
tação do prontuário eletrônico 
foram: insufi ciência de equipa-
mentos (84,9%), conectividade 
(73,9%), baixa qualifi cação no 
uso do prontuário (75%) e falta 
de apoio na área de tecnologia 
da informática (67,9%).

O presidente do Conselho 
Nacional das Secretarias Muni-

cipais de Saúde (Conasems), 
Mauro Guimarães Junqueira, 
cobrou mais investimentos 
em conectividade por parte 
do governo federal para que 
as informações possam ser 
comunicadas pelos gestores 
municipais ao ministério de 
forma adequada. “O prontuá-
rio eletrônico é uma ferramen-
ta importante para a gestão 
municipal, para a gestão do 
SUS e para que a gente possa, 
em nível nacional, estadual e 
municipal, fazer um planeja-
mento do investimento que 
precisamos em equipamentos 
e treinamentos. É importante 
chegarmos a 100% dessas 
informações” (ABr).

Projeto sobre táxis e aplicativos 
será discutido em 2017

viço. Não é perfeito ainda, 
poderá ser melhorado e não 
proíbe nenhum aplicativo de 
funcionar”, afirmou.

Pelo texto, caberá às prefei-
turas defi nir as tarifas mínimas 
e máximas a serem cobradas 
dos passageiros. Parlamenta-
res reclamaram, no entanto, 
da falta de consenso sobre o 
tema. Foi o que disse o depu-
tado Domingos Sávio (PSDB-
MG). “Há poucos dias da posse 
de prefeitos, preocupa votar 
um projeto cujo relatório não 
representa entendimento. 
Taxistas e motoristas de Uber 
são trabalhadores e precisam 
ser respeitados”, afi rmou.

O projeto permite que qual-
quer serviço de transporte 

de passageiros seja oferecido 
somente por meio de veículos 
que tenham a caixa luminosa 
externa com a palavra “táxi” 
e possuam taxímetro. Com 
isso, segundo a empresa Uber, 
a proposta inviabilizaria o 
serviço nos moldes existentes 
hoje. O diretor de Políticas 
Públicas do Uber no Brasil, 
Daniel Mangabeira, defendeu 
que o sistema de prestação 
de serviço de motorista seja 
regulamentado, pelo bem das 
comunidades que o utilizam. 
Disse esperar que a legislação 
seja pouco intervencionista, 
ao salientar que Uber e táxi 
são diferentes na prática – e, 
assim, deveriam continuar na 
lei (Ag.Câmara).

Em debate a disparidades 
em valores de medicamentos

STF adia decisão 
sobre futuro do 
governador de 
Minas

Ao pedir vista do processo, o 
ministro Teori Zavascki, do STF, 
adiou a decisão da Corte sobre a 
necessidade de autorização prévia 
da Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais para que o governador do 
estado possa responder a ação 
penal no STJ. O futuro do atual 
governador, Fernando Pimentel, 
depende dessa decisão do STF. 
Ele é alvo de duas denúncias da 
Procuradoria-Geral da República 
(PGR) no âmbito da Operação 
Acrônimo, da Polícia Federal (PF), 
e pode se tornar réu no STJ.

Em outubro, o STJ encaminhou 
a primeira denúncia contra Pimen-
tel à Assembleia Legislativa de 
Minas Gerais, após a maioria dos 
ministros do tribunal entender que 
precisava de autorização prévia do 
Legislativo local para dar prosse-
guimento ao processo. A Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ) 
da Assembleia de Minas rejeitou, 
em novembro, a abertura do pro-
cesso criminal contra Pimentel e 
encaminhou o parecer negativo 
ao plenário da Casa. Entretanto, 
o ministro Herman Benjamin, do 
STJ, suspendeu a apreciação do 
caso pelos deputados estaduais 
até a decisão fi nal do STF sobre 
o assunto.

O julgamento do STF foi in-
terrompido com 2 votos a favor 
do entendimento de que não é 
necessária a autorização prévia da 
Assembleia Legislativa. Votaram 
nesse sentido o relator da ação, 
Edson Facchin, e o ministro Luís 
Roberto Barroso (ABr).

Temer diz que dom 
Paulo defendia 
liberdade e 
sociedade justa

Por meio de nota, o presi-
dente Michel Temer lamentou 
a morte de Dom Paulo Evaristo 
Arns. O cardeal estava interna-
do desde o dia 28 de novembro 
com broncopneumonia no 
Hospital Santa Catarina, em São 
Paulo. Ele morreu na manhã de 
ontem (14). 

Na nota divulgada pelo Palá-
cio do Planalto, Temer diz que 
“Dom Paulo foi um defensor da 
liberdade e sempre teve como 
norte a construção de uma 
sociedade justa e igualitária”. 
Temer acrescenta que o Brasil 
“perde um defensor da demo-
cracia e ganha para sempre 
mais um personagem que deixa 
lições para serem lembradas 
eternamente”.

Dom Paulo tinha 95 anos, 71 
anos de sacerdócio e 76 anos de 
vida franciscana. Ele era carde-
al desde 1973 e foi arcebispo 
metropolitano de São Paulo 
entre 1970 e 1998 (ABr).


