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O Plano Real e as 
bananas

Com base no livro 

3000 Dias no Bunker: 

um Plano na cabeça 

e um país na mão, de 

Guilherme Fiúza, o 

fi lme Real, o plano por 

traz da história faz uma 

excursão pela montagem 

do Plano Real no ano de 

1994

Se de um lado a infl ação 
galopante mataria o país 
caso esta não fosse estan-

cada, de outro, a persistência 
em manter o Real valorizado 
aleijou a indústria dando chan-
ce ao PT para ocupar o espaço 
do poder em Brasília. Como 
estaria o Brasil se não tivesse 
persistido na rigidez cambial 
e juros elevados? 

Talvez o país tivesse que-
brado e adotado políticas eco-
nômicas adequadas àquelas 
condições. Talvez a indústria 
tivesse evoluído, gerando bons 
empregos e Lula não teria tido 
a oportunidade que surgiu com 
a bagunça econômica que se 
criou após a impossibilidade 
de continuar mantendo o Real 
valorizado. Todos os países que 
se apegaram à âncora cambial 
se deram mal porque o fl uxo 
de dólares depende princi-
palmente de exportações e 
fi nanciamentos. 

Como consequência dos 
desmandos, o Brasil, com 14 
milhões sem emprego, está 
retornando à condição de ex-
portador de bananas. A roupa 
suja atirada no colo dos bra-
sileiros pelos irmãos Batista, 
expondo manobras corruptas 
envolvendo o presidente Te-
mer, já deu uma esfriada na 
queda dos juros, que no Brasil 
vem sangrando há décadas. 

Antes do Plano Real a taxa 
Selic era um assombro: mais 
de mil por cento; depois fi cou 
próxima a 30%, com taxa de 
dólar fi xa. Será que isso foi 
decorrente das engrenagens 
das fi nanças globais que im-
punham sua força no fi nancia-
mento para que os países não 
quebrassem?  

A falta de reconhecimento 
da interdependência entre os 
povos para um relacionamento 
equilibrado, e o comportamen-
to desenfreado das cobiças tem 
arrastado a civilização para o 
descalabro. Raramente os ges-
tores públicos se preocuparam 
com o equilíbrio das contas 
internas e externas. Com dis-
plicência, permitiram a sangria 
da verba pública. 

As transações corruptas 
vão de juros, swaps cambiais, 
controle das estatais, benefí-
cios especiais, obras superfa-
turadas, privatizações pouco 
idôneas, que ao contrário, 
requerem um rígido controle 
da lisura na idoneidade na 
transferência dos patrimônios 
públicos. O Estado jamais de-
veria se envolver na atividade 
econômica, pois sua interfe-
rência tende para relações 
espúrias. 

Sua tarefa deveria ser zelar 
pela ordem e progresso dos 
povos, defendendo os inte-
resses da qualidade de vida 
de sua população, mantendo 
o equilíbrio nas contas e a au-
tonomia. Mas com o advento 
do capitalismo de Estado, as 
coisas estão mudando acele-
radamente sem que saibamos 
onde isso vai dar.

A economia deveria prover 
os recursos necessários para 
a subsistência e progresso 
das populações, mas para 
isso é indispensável que haja 
liberdade e responsabilidade. 
O sistema se desequilibrou 
devido à busca da maximização 
dos resultados fi nanceiros. O 
progresso material e cultural 
dos indivíduos foi estagnando. 
O voto é livre, mas a escolha 
é embaraçada pela falta de 
preparo dos eleitores e dos 
eleitos. O dinheiro acumulado 
gerou poder. 

O capitalismo de Estado, sem 
democracia, obteve signifi cati-
vo aumento na produtividade 
e se ajustou às leis da acumu-
lação exportando, gerando 
protestos nas regiões onde o 
número de postos de trabalho 
sofreu redução. E agora, qual 
será o rumo que o capitalismo 
do livre mercado vai seguir? 

O rumo certo tem de ser 
alcançado através da boa 
educação e bom preparo para 
a vida. É preciso educar as 
novas gerações para que se 
tornem fortes e independentes 
e, dessa forma, possam causar 
impactos positivos. Os jovens 
são dotados de capacidades 
especiais, mas precisam ser 
motivados para quedesenvol-
vam seu potencial de forma 
positiva e adequada, contri-
buindo para a construção de 
um mundo mais humano. 
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Os ministros do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) inter-
romperam no início da tarde 
de ontem (7) o julgamento da 
ação que pede a cassação da 
chapa Dilma-Temer. A sessão 
será retomada hoje (8), às 
9h00. O tempo da sessão de 
ontem foi ocupado princi-
palmente pela manifestação 
do relator da ação, Herman 
Benjamin, sobre três questões 
preliminares interpostas pelas 
defesas de Dilma Rousseff 
e de Michel Temer. Todas 
contestam a validade dos 
depoimentos de executivos 
da Odebrecht ao TSE.

Dessas três questões preli-
minares trazidas a plenário, os 
ministros rejeitaram uma, na 
qual os advogados de Dilma 
e Temer argumentava que 
trechos dos depoimentos de 
alguns executivos ao TSE não 
poderiam servir como provas, 
por terem sido vazados para a 
imprensa, tornando-se ilegais. 
A decisão pela legalidade das 

O TSE julga a ação em que o PSDB pede a cassação da chapa 

Dilma-Temer.

O texto da reforma trabalhis-
ta chegou ontem (7) à Comissão 
de Assuntos Sociais (CAS) do 
Senado. A previsão agora é 
que o projeto seja lido hoje (8) 
no colegiado em uma sessão 
extraordinária. A intenção do 
governo é conseguir votar o 
projeto na comissão na próxima 
semana para que a reforma seja 
levada para o plenário até o fi nal 
do mês. O senador Paulo Paim 
(PT-RS) propôs que o colegiado 
realize diligências para debater 
os impactos da reforma junto 
aos trabalhadores do campo e 
da cidade.

Paim chegou a solicitar que 
as diligências fossem realizadas 
antes da votação do projeto no 
Senado. Diante dos protestos 
do líder do governo, Romero 
Jucá (PMDB-RR), que afir-
mou que a medida interferiria 

no calendário proposto pelo 
governo para a tramitação da 
reforma, fi cou acordado que as 
diligências aconteceriam, mas 
sem interferir no andamento da 
tramitação da proposta.

Após mais de 9 horas de reu-
nião, a CAE aprovou na íntegra, 
por 14 votos favoráveis e 11 
contrários, o texto do relator 
da reforma no Senador, Ricardo 
Ferraço (PSDB-ES). Ele apre-
sentou um parecer em que não 
apresentou nenhuma alteração 
em relação ao texto aprovado na 
Câmara  no fi m de abril. O sena-
dor rejeitou todas as mais de 200 
emendas e fez apenas sugestões 
de vetos a temas polêmicos. 
Depois de passar pela CAS, a 
matéria ainda terá de ser votada 
na Comissão de Constituição e 
Justiça antes de ser apreciada 
pelo plenário (ABr).

A CAE aprovou na íntegra o texto do relator da reforma no 

Senado,  Ricardo Ferraço (PSDB-ES).

O diretor de defesa profi s-
sional da Associação Médica 
Brasileira (AMB), Emilio Cesar 
Zilli, disse em audiência pública 
na Câmara que as falhas na 
gestão estão entre os principais 
problemas dos planos de saúde 
no Brasil

O tema foi discutido pela 
comissão especial que analisa 
mudanças nos planos de saúde. 
“Como querem fazer divisão de 
custos e criar novas ferramen-
tas de planos se os próprios 
gestores não sabem quantos 
tabagistas, hipertensos e diabé-
ticos cobrem?”, perguntou Zilli.

Para ele, se houvesse um mo-
delo mais efi ciente de gestão, os 
planos de saúde poderiam ser 
mais baratos. Outro exemplo ci-
tado foi o desconhecimento do 
público-alvo sobre os planos em 
relação à faixa etária. Segundo 
Zilli, atualmente, a maioria dos 
usuários está na faixa de 30 
anos, embora seja disseminada 
a “falácia” de que a maioria é de 
idosos. Com o envelhecimento 
da população, afi rmou, os ido-
sos serão a maioria dos usuários 
apenas em 2060.

O representante do Conse-
lho Nacional de Saúde (CNS), 
Wanderley Gomes da Silva, 
questionou a acessibilidade dos 

Audiência foi realizada pela comissão especial que analisa 

projetos sobre mudanças nos planos de saúde.

Assim, a Fiocruz tem 
conseguido aumentar 
a fabricação de medi-

camentos e vacinas e investir 
em novos produtos, ao mesmo 
tempo que busca reduzir os 
custos de produção.

A incorporação de tecnolo-
gias na área de medicamen-
tos e vacinas no âmbito do 
SUS, foi o tema da audiência 
pública realizada pela Comis-
são Especial sobre Inovação 
Tecnológica da Saúde. Para 
Marco Aurélio Krieger, é im-
portante fornecer não apenas 
medicamentos, mas produtos 
que melhoram o atendimento, 
como os testes rápidos de 
diagnóstico. “Nós tivemos 
um modelo de projeto 100% 
público para fazer o teste de 
todas as bolsas de sangue da 
rede pública brasileira de co-
leta de sangue. Esse projeto 
foi desenvolvido no Brasil e foi 
implementado num conceito 
que a Fiocruz fornece um ser-
viço para o sistema público”.

Krieger informou também 
que a Fiocruz está desenvolven-

Em debate a incorporação de tecnologias na área de medicamentos e vacinas no âmbito do SUS.

Inclusão de 
dados sobre 
calorias em 
rótulos de 
bebidas 
alcoólica

Visando combater a obesi-
dade, a Comissão de Transpa-
rência e Defesa do Consumidor 
aprovou o projeto do Senado, 
do ex-senador Ruben Figueiró, 
que determina que na rotula-
gem de cada bebida alcoólica 
deverão constar dados sobre o 
valor energético do produto. A 
matéria segue para a análise da 
Comissão de Assuntos Sociais.

Relator da proposta, o sena-
dor Romero Jucá (PMDB-RR) 
observou que as bebidas alco-
ólicas contêm um elevado teor 
calórico, fator preponderante 
no seu entender para a aprova-
ção da proposta, uma vez que 
não pára de crescer no país o  
número de pessoas afetadas por 
sobrepeso e obesidade.

“Nem todos os consumidores 
têm ciência de que as bebidas 
alcoólicas podem conter um 
alto valor calórico. Um copo 
grande de vinho pode ter cerca 
de 200 calorias. Assim, ao inge-
rir bebidas, o consumidor mais 
desatento pode não perceber 
o risco a que está exposto, de 
sobrepeso e obesidade, porque 
não é obrigatória a informação 
do conteúdo energético no 
rótulo”, destacou Jucá em seu 
voto, lido na comissão pelo 
senador Dario Berger (PMDB-
-SC) - (Ag.Senado).

“Supressão de 
direitos” pode 
aumentar violência

O senador Paulo Paim (PT-
-RS) alertou que, se o governo 
federal continuar a retirar direi-
tos sociais e trabalhistas, além 
de reduzir os investimentos em 
saúde e educação, a violência 
vai aumentar. Paim lamentou 
que a Comissão de Assuntos 
Econômicos tenha aprovado, 
por 14 a 11, a reforma traba-
lhista. Para ele, é impossível 
entender o placar, apesar de 
todos os senadores terem 
considerado a proposta ruim.

Uma explicação possível, 
segundo o senador, é o desejo 
de alguns de mostrar que está 
tudo bem, apesar da crise po-
lítica e da baixa popularidade 
do presidente Michel Temer. 
“O que que é isso? E o Senado 
vota, dando uma de avestruz. 
Aquela história de enfi ar a 
cabeça na areia para ver a 
tempestade passar. A tempes-
tade não vai passar. O Senado 
tem que agir. É impossível que 
não tenhamos condição de o 
presidente desta Casa, que eu 
respeito, senador Eunício, de 
chamar os líderes para uma 
conversa séria” (Ag.Senado).
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Fiocruz: aumenta a fabricação 
de remédios e diminui custos

O vice-presidente de Produção e Inovação em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Marco 
Aurélio Krieger, destacou em debate na Câmara, que a empresa está ampliando a sua planta industrial 
e investindo em parcerias com laboratórios no Brasil e no exterior

do outro teste para as pessoas 
que chegam aos hospitais com 
sintomas como dor de cabeça 
e febre. “A gente vai ser capaz 
de fornecer esse teste a um 
custo bem baixo e num tempo 
muito rápido. Então, enquanto 
a pessoa está esperando para 
ser atendida, ela já vai ter o seu 
resultado”, explicou. “E a ideia 
é a gente desenvolver, num 
primeiro momento, três condi-

ções: síndromes respiratórias, 
síndromes febris e síndromes 
gastrointestinais. Isso já está 
em processo de validação”, 
ressaltou.

O processo pelo qual novas 
tecnologias são adotadas pelo 
sistema de saúde, foi detalhado 
por Fabiana Raynal, represen-
tante da Comissão Nacional de 
Incorporação de Tecnologias no 
SUS, do Ministério da Saúde. 

Ela explicou que a adoção de 
uma inovação leva em conta a 
aplicação clínica, o benefício 
para o paciente, e os aspectos 
econômico e organizacional. 
Deputados da comissão suge-
riram que seja realizada visita 
às instalações da Fiocruz, em 
parceria com as comissões de 
Finanças e Tributação e de 
Seguridade Social e Família 
(Ag.Câmara).

TSE rejeita questão preliminar; 
julgamento recomeça hoje

provas foi unânime. O relator 
também rejeitou as outras 
duas preliminares, defendendo 
a validade dos depoimentos e 
provas da empreiteira Odebre-
cht juntados ao processo. 

Na sessão de hoje, os outros 
seis ministros do TSE devem 
se manifestar sobre essas duas 
questões pendentes. Somente 
em seguida, deve começar a 
ser discutido o mérito da ação. 
A expectativa é que a sessão 

de hoje dure o dia todo. O 
presidente do TSE, ministro 
Gilmar Mendes, disse que vai 
conversar com a presidente 
do STF, Cármen Lúcia, sobre 
o cancelamento da sessão de 
amanhã para que os ministros 
permaneçam no julgamento 
da chapa Dilma-Temer. O 
julgamento deve se estender 
até a sexta-feira (9) e, se ne-
cessário, também no fi m de 
semana (ABr).

Reforma trabalhista 
chega à Comissão

de Assuntos Sociais

AMB cobra melhoria de gestão 
para baratear planos de saúde

planos. “A saúde suplementar 
é muito importante, mas nós 
acreditamos que o poder pú-
blico deve investir na saúde 
pública, e não criar planos 
acessíveis. Acessíveis a quem? 
O SUS tem 70% de cobertura 
universal e esses novos planos 
vão conseguir cobrir mais que 
isso”? - Para o representante do 
CNS, o Estado deve ser o prote-
tor social e garantir a qualidade 
de vida e o desenvolvimento da 
população.

A coordenadora-executiva 
da Associação de Defesa dos 
Usuários de Seguros, Planos 

e Sistemas de Saúde, Josefa 
René Santos Patriota, disse 
que a prevenção é uma parte 
fundamental para a questão da 
saúde: “A prevenção. “Se tra-
balharmos com isso, é possível 
diminuir as despesas de todos 
os envolvidos”. O deputado 
Rogério Marinho (PSDB-RN), 
relator do projeto na comissão, 
destacou o problema da judi-
cialização da saúde, que leva o 
Estado a custear tratamentos 
muito caros. “Existem dados e 
contas alarmantes. Isso atinge 
o planejamento de todo o Esta-
do”, avaliou (Ag.Câmara).


