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O desafi o da cobertura 
mais universal em 

saúde no Brasil
Ontem (12), em todo 

o mundo, milhares de 

pessoas se mobilizaram 

no Dia da Cobertura 

Universal de Saúde

Uma data que reuniu 
esforços para a imple-
mentação de sistemas 

de saúde que possibilitem a 
todas as pessoas o acesso sem 
que lhes incorram comprome-
timentos fi nanceiros onerosos 
– uma demanda global encarda 
como prioridade máxima para 
o desenvolvimento sustentável 
pela ONU. 

Todos os anos, mais de 1 
bilhão de pessoas, ao redor do 
mundo, não podem arcar com 
o custeio de médicos, remédios 
ou cuidados essenciais sem se 
colocarem em situação econô-
mica de risco.

Aqui no Brasil, nossa cons-
tituição assegura o acesso 
gratuito à saúde como um 
direito fundamental, o que não 
quer dizer que não tenhamos 
grandes difi culdades. O SUS, 
seus trabalhadores e usuários 
convivem cotidianamente com 
falta de recursos, gestão inefi -
ciente e carência de políticas 
públicas efi cazes de médio e 
longo prazo. 

No âmbito da oncologia a 
situação é ainda mais grave 
apesar de constantes esforços 
de grupos médicos e de pro-
fi ssionais da saúde em vários 
hospitais que atendem câncer 
no país inteiro. A gestão do 
paciente com suspeita ou com 
o diagnóstico de câncer precisa 
ser reestruturada dentro de 
uma perspectiva universal de 
cobertura. 

A jornada desse tipo de do-
ença precisa ser repensada, 
desde a prevenção nos tipos 
de câncer como colo uterino 
até os cuidados de suporte 
do paciente que vive com a 
doença. O câncer é a segunda 

causa de morte no Brasil, po-
dendo chegar em 2030 como a 
primeira causa de óbito. 

No aguardo da regulamenta-
ção da Lei dos 30 dias, sancio-
nada dia 30 de outubro, o cân-
cer tem que ser uma questão 
também de atenção primária. 
Dados do Tribunal de Contas 
da União (TCU) apontam que a 
espera por diagnósticos podem 
chegar a 200 dias – prazo longo 
o sufi ciente para a doença se 
desenvolver, atingir estágios 
mais avançados e, consequen-
temente, tratamentos mais 
agressivos, caros e com menor 
chance de sucesso. 

Num momento de importan-
tes discussões sobre escassez 
de recursos públicos, aumen-
to da parcela mais pobre da 
população com ainda menor 
qualidade de vida, o com-
promisso com o diagnóstico 
precoce e tratamento em até 
no máximo 60 dias dependem 
de vontade política e aumento 
de infraestrutura para coibir 
o desperdício do já sobrecar-
regado serviços de saúde e, o 
mais trágico, de vidas.

Aumentar o fi nanciamen-
to do SUS, um dos maiores 
exemplos de sistema de Co-
bertura Universal de Saúde 
é urgente. Precisamos, até 
2030, garantir que funcione 
em todo seu potencial social, 
político e econômico. Nossos 
indicadores de mortalidade são 
altos em relação ao número de 
casos novos. 

A sociedade precisa se mo-
bilizar para que a cobertura 
em saúde seja cada vez mais 
universal no Brasil, incluindo 
toda a cadeia de atenção aos 
pacientes com diagnóstico de 
câncer.

(*) - É presidente voluntária da 
Federação Brasileira de Instituições 

Filantrópicas de Apoio à Saúde 
da Mama, Chefe do Serviço de 

Mastologia do Hospital Moinhos de 
Vento e Líder do Comitê Executivo do 

City Cancer Challenge Porto Alegre.

Maira Caleffi  (*)

O limite do saque imediato 
das contas do FGTS passou de 
R$ 500 para R$ 998. Entretan-
to, só poderão sacar esse valor 
os trabalhadores que tinham o 
saldo de até um salário mínimo 
na conta vinculada do fundo 
em 24 de julho último, data da 
MP com as novas regras de sa-
que do benefício. O presidente 
Bolsonaro sancionou a lei de 
conversão da MP, publicada 
ontem (12) no DOU.

O governo explica que quem 
tinha saldo igual ou menor que 
R$ 998 na conta pode sacar 
o valor integral. Para quem 
tinha saldo maior, porém, o 
limite do saque continua em 
R$ 500. A regra vale para cada 
conta que o trabalhador tem 
no fundo, e não para o somató-
rio delas. Nesse caso, aqueles 
que se enquadram na regra do 
salário mínimo e já sacaram os 
R$ 500 poderão sacar os R$ 
498 restantes. As regras para 
o saque-aniversário foram 
mantidas. 

Nessa nova modalidade de 
saque do FGTS, que entra 
em vigor em 2020, o traba-

O trabalhador poderá fazer retiradas anuais de um percentual 

do saldo.

O plenário do TSE apro-
vou ontem (12) as primeiras 
quatro resoluções com regras 
para a eleição municipal de 
2020, entre as quais a que re-
gulamenta os procedimentos 
de fi scalização e auditoria do 
sistema eletrônico de votação. 
Neste caso, a principal novi-
dade foi a ampliação do rol de 
entidades que podem fi scalizar 
a votação, que passa agora a 
incluir entidades privadas, sem 
fi ns lucrativos, que possuam 
notória atuação e transparência 
da gestão pública e sejam pre-
viamente credenciadas.

Outra resolução aprovada foi a 
que regulamenta a realização de 
pesquisas de intenção de voto, 
que - a partir de 1º de janeiro - só 
poderão ser realizadas mediante 
registro de uma série de informa-
ções junto ao TSE. Essa resolu-
ção passa a trazer a proibição 
expressa de que sejam excluídos 
da lista da pesquisa os nomes 

Pesquisas de intenção de voto só poderão ser realizadas 

mediante registro junto ao TSE.

O Plenário do Senado apro-
vou ontem (11) o substitutivo 
apresentado ao projeto que 
prevê a apreensão de veículos 
usados em crimes relacionados 
ao tráfi co de drogas, mesmo 
que adquiridos de forma legal. 
O texto, que recebeu emenda 
substitutiva do senador Major 
Olímpio (PSL-SP), facilita o 
confi sco pelo Estado de um 
veículo comprado de forma 
lícita por caminhoneiro ou 
qualquer pessoa que o utilize 
para o tráfi co de entorpecentes 
(como “mula”) com o fi m de 
fazer renda extra. 

Fica ressalvado o interesse de 
terceiros de boa-fé — como as 
locadoras ou os donos de carros 
roubados para serem usados 
por trafi cantes. Apresentado 
pelo deputado Subtenente 
Gonzaga (PDT-MG), o projeto 
altera a Lei Antidrogas para 
ampliar o poder geral de cautela 
do magistrado na determinação 
de medidas cautelares e abran-
ger bens e valores utilizados no 

tráfi co de drogas. 
Entre outras medidas, a 

proposta determina o per-
dimento do bem móvel, sem 
a possibilidade de liberação 
antes do trânsito em julgado 
da respectiva ação e do cum-
primento da pena imposta ao 
réu. O projeto também inverte 
o ônus da prova, para que o 
dono do bem demonstre sua 
licitude, retirando esse custo 
do Estado. Os veículos, embar-
cações, aeronaves e quaisquer 
outros meios de transporte, os 
maquinários, utensílios, instru-
mentos e objetos de qualquer 
natureza fi carão sob custódia 
do Estado.

A apreensão de veículos e 
dos maquinários, utensílios, 
instrumentos e objetos de 
qualquer natureza utilizados 
para a prática habitual ou não 
de tráfi co de drogas será co-
municada pela autoridade de 
polícia judiciária responsável 
pela investigação ao juízo com-
petente (Ag.Senado).

Aprovado pelo Senado, projeto segue para a

Câmara dos Deputados.

Fim da prisão 
disciplinar nas PMs 
e nos Bombeiros

O Plenário do Senado apro-
vou o projeto que extingue a 
pena de prisão disciplinar para 
policiais militares e bombeiros 
militares. O relator na CCJ foi 
o senador Acir Gurgacz (PDT-
-RO), que afi rmou ser a pena de 
privação de liberdade concebi-
da para punir crimes graves. E 
não para questões disciplinares. 
“É fundamental que a corpora-
ção militar respeite os direitos 
e garantias fundamentais de 
seus membros, especialmente o 
devido processo legal e o direito 
de liberdade de locomoção”.

O senador Major Olímpio 
(PSL-SP) afi rmou que não há 
justifi cativa para esse tipo de 
punição para policiais militares 
ou bombeiros. “Não há mais 
pertinência a uma força profi s-
sional ser colocada em privação 
de liberdade, por cinco minutos 
atrasado ou o cabelo um pou-
co mais crescido”. O senador 
Styvenson Valentim (Podemos-
-RN), que também foi policial 
militar, aplaudiu. Ele relatou ter 
sido preso administrativamente 
de forma arbitrária várias vezes.

Passa a ser obrigatório nas 
polícias militares e corpos de 
bombeiros um código de ética 
e disciplina aprovado por lei 
estadual específi ca, que deve 
classificar as transgressões 
disciplinares, prever sanções 
e regulamentar o processo 
administrativo disciplinar. Os 
códigos de ética devem seguir 
princípios como dignidade da 
pessoa humana, legalidade, 
presunção de inocência, devido 
processo legal, contraditório, 
ampla defesa e vedação da 
medida disciplinar privativa de 
liberdade. O texto segue à san-
ção presidencial (Ag.Senado).

Lei proíbe 
o título de 
patrono a 
pessoas vivas

Foi publicada no DOU de 
ontem (12) a Lei 13.933, de 
2019, que veda a outorga do 
título de patrono ou patrona 
a pessoas vivas. O objetivo é 
evitar que esse tipo de honra-
ria seja manipulada política ou 
economicamente, ou visando a 
promoção pessoal de dirigentes 
das categorias.

A nova norma jurídica altera 
a lei que estabelece critérios 
mínimos para a outorga do títu-
lo de patrono ou patrona, para 
determinar que seja escolhido 
entre brasileiros mortos há pelo 
menos 10 anos, que tenham 
demonstrado especial dedicação 
ou se distinguido por excepcional 
contribuição ao segmento para o 
qual sua atuação servirá de para-
digma. Até então, o título poderia 
ser concedido a brasileiros vivos 
ou mortos. 

A lei é oriunda do projeto 
do senador Lasier Martins 
(Podemos-RS). No Senado, a 
proposição foi aprovada em 
novembro de 2017 e seguiu para 
a Câmara. Os deputados apro-
varam o texto sem modifi cações 
em outubro (Ag.Senado).

Quase metade dos en-
trevistados (45%) afi r-
maram ter decidido o 

voto levando em consideração 
informações vistas em alguma 
rede social. E a principal fonte 
de informação do brasileiro 
hoje é o aplicativo de troca de 
mensagens WhatsApp, segun-
do o levantamento. 

Das 2,4 mil pessoas entrevis-
tadas, 79% disseram sempre 
utilizar essa rede social para 
se informar. O estudo também 
abordou a privacidade de dados 
na internet e o comportamento 
dos brasileiros em relação às 
notícias falsas. Os resultados 
indicam que os brasileiros 
acreditam que os conteúdos 
nas redes sociais têm grande 
infl uência sobre a opinião das 
pessoas. Cerca de 80% dos 
participantes do levantamento 

Quase 80% dos entrevistados disseram usar o WhatsApp

como fonte de informação.

Um setor já tratado como absolutamente es-
tratégico em todo o mundo, mas que no Brasil 
permanece sem recursos e negligenciado. Esse 
foi o quadro apontado pelo senador Esperidião 
Amin (PP-SC), relator da avaliação da política 
de defesa cibernética conduzida pelo governo 
brasileiro. 

Seu relatório, aprovado ontem (12) na Co-
missão de Defesa Nacional, aponta “um quadro 
dramático, que expõe o país a enormes riscos”, 
segundo as palavras do próprio senador. “O 
Plano Plurianual 2020-2023 nem sequer men-
ciona a área de defesa cibernética. Além desse 
desprestígio, a proposta orçamentária para 2020 

destina só R$ 19 milhões para a área, através do 
Ministério da Defesa”,  relatou Amin.

O senador catarinense deixou claro que, se 
a situação continuar como está, não tem como 
o setor de defesa cibernética se manter. Para 
ele, o orçamento da área deveria ser de pelo 
menos R$ 60 milhões em 2020 e de R$ 120 
milhões nos três anos seguintes. “O setor nu-
clear hoje depende do cibernético. Um ataque 
cibernético pode invalidar todo o arsenal, se 
não houver proteção para seu manejo. É por 
isso que alguns países já ofi cializaram o setor 
de cibernética como uma espécie de quarta 
força”,  disse (Ag.Senado).
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Redes sociais infl uenciam voto de 
45% da população, indica pesquisa
Uma pesquisa de opinião do Instituto DataSenado aponta a infl uência crescente das redes sociais como 
fonte de informação para o eleitor, o que pode em parte explicar as escolhas dos cidadãos
nas eleições de 2018

e redes sociais são usados como 
fonte de informação, 79% dos 
entrevistados responderam 
que sempre utilizam o What-
sApp, enquanto 50% indicaram 
que sempre recorrem à televi-
são e 49% sempre se informam 
pelo YouTube. 

Com relação às eleições, as 
redes sociais que tiveram maior 
impacto nas eleições foram o 
Facebook (31%), o WhatsApp 
(29%), o YouTube (26%), o Ins-
tagram (19%) e o Twitter (10%). 

O público jovem usa mais 
as redes sociais e também dá 
mais valor a informações nesses 
meios para sua decisão de voto. 
O impacto das mídias sociais 
também é maior entre eleitores 
que se consideram de direita, 
pessoas com escolaridade 
mais alta e pessoas com renda 
familiar mais alta (Ag.Senado).

compartilham essa percepção. 
Mas o percentual varia con-

forme a escolaridade: é de 76% 
entre cidadãos que têm ensino 

fundamental e chega a 90% 
entre os que têm escolaridade 
superior. Quanto à frequência 
com que meios de comunicação 

Sancionada lei que aumenta limite 
do saque imediato do FGTS

lhador poderá fazer retiradas 
anuais de um percentual do 
saldo, conforme uma escala 
progressiva, que varia de 5% 
(para quem tem saldo acima 
de R$ 20 mil) a 50% (para os 
cotistas com saldo inferior a 
R$ 500). Sobre os percentuais 
de distribuição de lucro, antes 
limitados a 50% do resultado 
de cada exercício, o resultado 
passará a ser defi nido pelo 
Conselho Gestor, que poderá 

distribuir valores superiores.
A lei agora sancionada 

também revoga o adicional 
de 10% sobre o FGTS que era 
pago para o governo, em caso 
de demissão sem justa causa. 
A multa de 40% sobre o saldo 
da conta, paga ao trabalhador, 
continua existindo. Bolsona-
ro vetou quatro trechos na 
sanção da lei. Os vetos ainda 
deverão ser analisados pelo 
Congresso Nacional (ABr).

TSE aprova normas para eleição 
municipal de 2020

de candidatos que tenham a 
confi rmação de seu registro de 
candidatura ainda pendente de 
aprovação pelo TSE.

Agora, um candidato só pode 
ter seu nome excluído de uma 
pesquisa eleitoral quando seu 
registro não estiver mais sub 

judice, ou seja, quando sua can-
didatura tiver sido indeferida 
em defi nitivo, sem possibilidade 
de recurso judicial. Também 
foram aprovadas as resoluções 
relativas aos lacres das urnas e 
ao cronograma do cadastro de 
eleitores (ABr). 

Aprovada apreensão 
de veículos usados

no tráfi co de drogas

Governo negligencia defesa 
cibernética do país


