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Brasília-DF, 3 de janeiro de 2012 

 

Dilma resiste, mas deve retomar diálogo sobre aumento para os aposentados 
 

A presidente Dilma Rousseff vai iniciar um ano eleitoral, no qual os políticos tendem a ser mais 

benevolentes com os gastos públicos para beneficiar aliados nos pleitos eleitorais, tendo à mesa a 

demanda de aproximadamente 9 milhões de aposentados que ganham acima de um salário mínimo (R$ 

622).  

 

Após a pressão feita pelo deputado Paulo Pereira da Silva, o Paulinho (PDT-SP), durante a votação do 

Orçamento de 2012, Dilma encaminhou, em 26 de dezembro, aos ministros da Secretaria-Geral da 

Presidência, Gilberto Carvalho, e da Previdência, Garibaldi Alves, um ofício marcando a retomada do 

diálogo com os sindicatos a partir de fevereiro. 

 

Dilma, contudo, resiste à ideia de conceder aumentos. O Correio mostrou, no último domingo, que a 

presidente quer segurar os aumentos em 2012 para privilegiar os investimentos públicos. Com isso, 

planeja garantir um crescimento maior do PIB — a meta presidencial é de 5% — impedindo que a crise 

internacional faça seus estragos aqui.  

 

O cálculo também é político. Com um PIB robusto em 2012, ela poderá dar um reajuste no salário mínimo 

consistente em 2014, ano em que provavelmente concorrerá à reeleição, já que a regra do aumento define 

que o percentual é calculado com base na inflação do ano anterior (2013) mais o PIB de dois anos antes 

(2012). Como é adepta do rigor fiscal, a presidente não quer deixar para a inflação a tarefa de vitaminar 

esse percentual do mínimo.  

 

Paulinho afirmou que a conversa que pretende ter com Gilberto e Garibaldi a partir de fevereiro — o 

ofício foi encaminhado ao Sindicato Nacional dos Aposentados, filiado à Força Sindical — não passa 

apenas pelo aumento do vencimento dos aposentados. ―Eu estou cobrando do governo a promessa feita 

durante a campanha presidencial de Dilma Rousseff de criar uma política específica para esse setor da 

população‖, declarou. Isso passa, além do reajuste, por ações como a redução no preço dos medicamentos 

e outros benefícios aos aposentados. 

 

Impacto 
O deputado está disposto a negociar os limites do reajuste que ele mesmo propôs como emenda ao 

Orçamento de 2012. Os 11,76% de reajuste são a inflação mais 80% do PIB do ano anterior. ―Podemos 

pensar em 70%, 60%, vamos ver o que o governo tem a dizer para nós.‖ Paulinho calcula que o impacto 

no orçamento nem é tão grande diante da multidão que será beneficiada pela medida. Segundo os cálculos, 

são R$ 6 bilhões de aumento nos gastos públicos para atingir 9 milhões de pessoas com potencial 

suficiente para acelerar o crescimento da economia. 

 

A pressão da Força é feita ao mesmo tempo em que negocia uma parceria com o PSDB e o PSD, 

reforçando a independência em relação ao governo. ―Somos contra essa política restritiva. Para nós, o 

combate à crise se faz com aumento salarial e fortalecimento do poder de compra‖, disse Paulinho. 
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Pressão 
Confira mais detalhes sobre o reajuste dos aposentados do INSS que ganham acima de um salário 

mínimo 

 

Proposta: 11,7% 

 

Público-alvo: 8,9 milhões 

 

80% ganham até dois salários mínimos (R$ 1.244) 

 

Impacto estimado: R$ 7 bilhões 

 

Outras categorias que poderão pressionar  

 

Servidores do Judiciário 
» Cobram aumento de 56%  

 

Aposentados no serviço público 
» Não há reajuste previsto, mas eles também pleiteiam recomposição salarial. 

 

*Fonte: CORREIO BRAZILIENSE 

 

MP amplia isenção de contribuição previdenciária para servidor público 

 

A Câmara analisa a Medida Provisória (MP) 556/11, que altera o Plano de Seguridade do Servidor Público 

(Lei 10.887/04) para ampliar o rol dos adicionais que ficam isentos da contribuição previdenciária. Pelo 

texto, a contribuição previdenciária do servidor público federal, que é de 11%, não vai mais incidir sobre o 

adicional de férias, o adicional noturno, o adicional por serviços extraordinários, e as parcelas de 

assistência à saúde suplementar e à pré-escola.  

 

O benefício vai abranger os funcionários da União do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. 

Além disso, de acordo com a MP, a contribuição de 11% também deixará de incidir sobre os valores 

pagos ao servidor designado para representar o governo em conselhos ou órgãos deliberativos. 

 

Combate à sonegação 
Outro objetivo da medida provisória é fechar brechas à sonegação. O texto prevê a responsabilização do 

gestor público federal que não recolher a contribuição previdenciária devida pelos funcionários.  

 

Caberá à Receita Federal emitir auto de infração e verificar as penalidades cabíveis, tanto ao gestor como 

ao servidor envolvidos. 

 

Em sua exposição de motivos, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, explica que a MP busca "encerrar a 

discussão acerca da incidência da contribuição do Plano de Seguridade sobre o adicional de férias, objeto 

de incontáveis ações judiciais julgadas, em sua grande maioria, favoravelmente aos autores". 

 

Estrutura portuária 
A MP 556/11 também prorroga por quatro anos a vigência do Regime Tributário para Incentivo à 

Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária (Reporto - Lei 11.033/04). Os benefícios, cuja 

vigência se encerraria em 31 de dezembro de 2011, serão estendidos até 31 de dezembro de 2015. 

O Reporto isenta do pagamento de Imposto de Importação, IPI, PIS/Pasep e Cofins máquinas, 

equipamentos, peças de reposição e outros bens, quando adquiridos pelos beneficiários do programa. 
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Mantega ressalta que a medida objetiva a captação de investimentos em infraestrutura, modernização e 

capacitação de pessoas, inclusive para recintos alfandegados de zona secundária, com a consequente 

melhoria das condições e da competitividade dos portos brasileiros. Esses investimentos, sem a 

prorrogação das desonerações tributárias, diz o ministro, poderiam ser inviabilizados ou retardados, com 

impacto negativo no comércio exterior do País. 

 

Crédito presumido 
A MP permite ainda que pessoas jurídicas apurem crédito presumido na exportação de mercadorias de 

origem animal ou vegetal. O texto altera a Lei 12.546/11, que proíbe a manutenção do crédito quando as 

matérias-primas forem empregadas em produtos sobre os quais não incidam o PIS/Pasep e a Cofins, ou 

que estiverem sujeitos a isenção, alíquota zero ou suspensão da exigência dessas contribuições. 

 

A medida provisória, portanto, retira especificamente a exportação dessa vedação. Mantega lembra que 

houve, a partir de 1º de dezembro de 2011, um enorme aumento da arrecadação em decorrência da 

diminuição da possibilidade de o contribuinte apurar créditos presumidos. 

 

Minha Casa, Minha Vida 
A MP 556/11 também traz mudanças no programa Minha Casa, Minha Vida. O texto reajusta de R$ 75 

mil para R$ 85 mil o limite do valor do contrato de construção - previsto na Lei 12.024/09 - pelo qual a 

construtora fica autorizada a efetuar o pagamento unificado de tributos equivalentes a 1% da sua receita 

mensal. 

 

A elevação do limite, afirma o ministro, vai estimular as construtoras a aumentar seus investimentos, 

ajudando assim a reduzir o deficit habitacional do País, principalmente da população de renda mais baixa. 

 

Cide 
Por fim, a medida provisória aumenta de R$ 37,20 para R$ 602 por mª a alíquota da Cide sobre 

importação e comercialização no mercado interno de álcool etílico combustível.  

 

O texto, que altera a Lei 10.336/01, prevê ainda que o Poder Executivo poderá estabelecer alíquotas 

específicas para o produto, conforme seja o álcool do tipo anidro ou hidratado. "Essa possibilidade é 

importante para mitigar a oscilação de preços", explica o ministro.  

*Fonte: AGÊNCIA CÂMARA 

 

Lentidão processual lidera ranking de reclamações do CNJ 

Decisões judiciais foram o segundo assunto mais recorrente abordado pelas pessoas que procuraram a 

ouvidoria do conselho, conforme levantamento 

 

A lentidão processual é o maior problema registrado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no último 

trimestre de 2011. A chamada "morosidade" ocupa o primeiro lugar na classificação dos temas mais 

recorrentes abordados pelos cidadãos sobre o Judiciário na ouvidoria do conselho, com 1.429 

manifestações. Dessas, 1.315 são reclamações. Em relação ao tema, o balanço mostra que o CNJ registrou 

também 34 denúncias, 34 pedidos de informações e 46 solicitações.  

 

Decisões judiciais foram o segundo assunto mais recorrente abordado pelas pessoas que procuraram a 

ouvidoria, conforme mostra o levantamento (255 registros). No total, foram 211 reclamações. 

O terceiro tema com mais manifestações, entre outubro e dezembro, foi a atuação dos magistrados (228) - 

166 reclamações. 

 

A atuação do CNJ aparece em quarto lugar entre os assuntos mais recorrentes, com 190 manifestações nos 

últimos três meses. Grande parte das manifestações são elogios: 180 do total. 
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A maior parte das manifestações foi feita por servidores públicos (903). Em seguida, por advogados (817), 

aposentados (479), empregados da iniciativa privada (357), estudantes (327) e desempregados (318). O 

balanço aponta que foram registradas, ainda, 60 demandas feitas por presidiários. 

 

A ouvidoria do conselho recebeu, de outubro a dezembro de 2011, 4.622 manifestações, tendo sido 1.722 

destas em outubro, 1.929 em novembro e 971 em dezembro (até o dia 18/12).  

*Fonte: AGÊNCIA O GLOBO 

 

Mensalão: agora ou nunca 

Se o julgamento dos 36 réus não ocorrer neste ano, grande parte das penas prescreve já em 2013 

 

Após mais de quatro anos à espera de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o processo do 

mensalão começa 2012 em uma fase crítica. Com a possibilidade de prescrição da maioria das penas se o 

julgamento não ocorrer neste ano, os ministros enfrentam uma corrida contra o tempo para evitar que 

possíveis punições se tornem inaplicáveis.  

 

Alguns ministros do Supremo, como o revisor da ação, Ricardo Lewandowski, dão sinais de que não 

haverá fôlego no STF para concluir o julgamento neste ano. A recém-empossada ministra Maria Weber, 

inexperiente em causas criminais por ser originalmente juíza do Trabalho, também estaria propensa a 

pedir vista do processo, segundo noticiou ontem o jornal Folha de S.Paulo.  

 

Alguns analistas avaliam que, simbolicamente, seria muito ruim para o país caso isso venha a ocorrer e as 

penas prescrevam. O Brasil estaria dando, na avaliação deles, o mau exemplo de que a impunidade dos 

políticos é, de fato, regra. Mas outros especialistas discordam dessa avaliação e acham que o julgamento 

deve ser estritamente técnico e não político, ao contrário do que pensa parte expressiva da opinião pública. 

 

Duração do caso 
De acordo com o Código de Processo Penal, a prescrição está ligada à duração do processo judicial, que 

tem como data-base o recebimento da denúncia pela Justiça – agosto de 2007, no caso do mensalão. Pelas 

regras, uma condenação a prisão por dois anos prescreve em quatro anos a partir do início da ação. Por 

exemplo: se parte dos 36 réus for punida com apenas dois anos de reclusão por alguma das práticas citadas 

no processo (formação de quadrilha, peculato, corrupção e evasão de divisas) a pena já estaria prescrita 

em agosto de 2011. 

 

―Com relação a alguns crimes, não há dúvida nenhuma de que poderá ocorrer a prescrição‖, disse 

Lewandowski, em entrevista à Folha de S.Paulo em 13 de dezembro. A declaração gerou repercussão 

imediata. Um dia depois, o procurador-geral da República, Roberto Gurgel, disse que ―dificilmente‖ vão 

ocorrer prescrições se o julgamento ocorrer durante o primeiro semestre de 2012. Uma semana depois, o 

ministro-relator da ação, Joaquim Barbosa, entregou aos colegas o relatório final do processo, com 122 

páginas. 

 

No entendimento de Barbosa, o julgamento pode ocorrer em maio. Outros números, porém, contrariam 

contra essa previsão. Lewandowski, que vai apresentar um voto paralelo ao de Barbosa na condição de 

revisor da ação, afirmou que ainda vai precisar começar a ler os mais de 130 volumes e 600 páginas de 

depoimentos envolvidos no processo. Além disso, as aposentadorias de dois ministros (Cezar Peluso e 

Ayres Britto), previstas para este ano, devem provocar mais atrasos.  

 

Menos réus 
Enquanto a Justiça tarda, a ação vai passando por transformações. Inicialmente, eram 40 réus. Hoje, são 

36 acusados formalmente (veja quem são eles no infográfico). 
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O eixo do processo, contudo, continua o mesmo e remete a 2005, quando o então presidente do PTB, 

Roberto Jefferson, declarou que o governo do então presidente Lula pagava uma espécie de mesada (o 

mensalão) a congressistas em troca de votos.  

 

Nas alegações finais da denúncia entregue em julho do ano passado, o procurador Roberto Gurgel 

reafirmou que o comandante do esquema era o ex-deputado e ex-ministro da Casa Civil José Dirceu. Caso 

as acusações sejam acatadas pelo STF na íntegra, Dirceu, e outros dois supostos ―cabeças‖ – o ex-

deputado José Genoino (PT-SP) e o ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares – podem pegar penas de até 100 

anos de prisão. No Brasil, entretanto, a pena máxima de reclusão não pode superar os 30 anos. 

 

Para juristas, julgamento tem de ser técnico e não “moral” 
Ex-professor de Direito dos atuais ministros do STF Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski, Dalmo 

Dallari diz que o julgamento do mensalão pode ser considerado um dos mais relevantes da história recente 

do Supremo. Mas, para ele, está sendo supervalorizado pelo significado político. ―A imprensa tem agido 

como se a moralidade do país dependesse desse processo, o que não é verdade‖, afirma. 

 

Para o jurista, que é catedrático da Organização das Nações Unidas para a Educação Ciência e Cultura 

(Unesco), a principal falha do Supremo no caso tem sido a demora. ―Há um antigo brocardo [princípio] 

jurídico que diz: ‗Justiça tardia é injustiça‘.‖ Por outro lado, Dallari acredita na ―qualidade técnica‖ da 

decisão que será tomada pelos ministros. ―Trata-se de um processo complexo, mas eu não vejo 

possibilidade de falhas.‖ 

 

Foro privilegiado 
Doutor em Direito Constitucional e professor da Universidade de Brasília, Cristiano Paixão concorda com 

o problema da morosidade, mas tira a culpa do STF. ―Estamos falando de um processo criminal, que nem 

deveria estar sendo julgado pelo Supremo, um tribunal de causas constitucionais. O problema é a questão 

do foro privilegiado‖, opina Paixão. 

 

Apesar de a maioria dos réus não ter a prerrogativa de ser julgada pelo STF, todos foram incluídos na 

mesma instância porque, na época, o caso envolvia deputados federais e ministros. ―Essa é uma culpa que 

não dá para ser colocada nas costas do Supremo‖, complementa ele. Segundo Paixão, a demora para o 

julgamento não está fora dos padrões judiciários brasileiros. 

 

Assim como Dallari, o professor avalia que o julgamento não será ―moral‖. ―Existe o temor de que o 

mensalão vai ficar impune, mas o STF não vai fazer um julgamento político, como ocorre nos conselhos 

de ética do Congresso Nacional. Será um julgamento técnico, dentro do que diz a lei.‖ 

*Fonte: GAZETA DO POVO 

 

PSD e PSDB buscam espaço na área sindical 

 

O recém-criado PSD e o veterano PSDB estão mobilizando forças para conquistar espaço no mundo 

sindical, antigo e influente reduto do PT. O primeiro teste desse esforço está marcado para as eleições 

municipais deste ano. De acordo com o presidente do PSDB, deputado Sérgio Guerra, no pleito municipal 

os tucanos vão lançar, em todo o País, cerca de 200 candidatos originários de sindicatos de trabalhadores. 

A maior parte deve concorrer a cargos em câmaras municipais, mas o grupo também reunirá pretendentes 

às cadeiras de prefeito e vice. 

 

Na mesma trilha, o partido presidido pelo prefeito paulistano Gilberto Kassab já contabiliza quase 90 pré-

candidatos sindicalistas. ―Mas esse número deve aumentar‖, anuncia, entusiasmado com a ideia, Ricardo 

Patah, presidente da União Geral dos Trabalhadores (UGT) – uma das seis centrais legalmente 

constituídas no País, com cerca de mil sindicatos filiados. 
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Desde que preencheu a ficha de filiação ao PSD, em setembro, Patah articula a base e as candidaturas 

sindicalistas do partido. Antes de ser convidado por Kassab, ele foi sondado pelo governador de São 

Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), e pelo vice-presidente da República, Michel Temer (PMDB). Também 

preocupados em romper o cerco do PT no meio sindical, os dois manifestaram seu desejo de ter a UGT 

próxima de seus partidos. 

 

Siglas buscam nomes de todas as centrais 
Ao montar listas de pré- candidatos, PSDB e PSD não questionam a qual central o sindicalista é filiado, 

ampliando inserção. Nas listas montadas pelo PSDB e pelo PSD com nomes de pré-candidatos 

sindicalistas em vários Estados, os partidos optaram por uma estratégia curiosa: não perguntam a qual 

central sindical os potenciais futuros vereadores, prefeitos e vices estão filiados. 

 

Segundo Antonio Ramalho, organizador do núcleo sindical tucano no País, representantes das seis centrais 

são bem-vindos. ―O PSDB vai lançar até nomes de filiados à CUT‖, comemora o sindicalista. Apesar de 

seu entusiasmo, sabe-se que os cutistas serão minoria. O principal alvo na investida tucana têm sido 

líderes da Força Sindical – organização com a qual o PSDB sempre namorou. De acordo com Ramalho, o 

objetivo da ofensiva sindicalista em 2012 é a defesa dos interesses dos trabalhadores. ―Não podemos 

esquecer que são resolvidas no município questões de nosso interesse direto, como serviços públicos de 

saúde, creches, educação básica, transporte, lazer, cultura‖, diz ele. 

 

Dois pré-candidatos entrevistados pelo Estado – sindicalistas do setor da construção civil e moradores da 

região metropolitana de São Paulo – ressaltam exatamente essas questões nos seus ensaios de discurso de 

campanha. 

 

Sindicatos estão na raiz do PT e atuação de seus quadros 
A proximidade do PT com sindicatos está ligada à sua origem: o partido nasceu em 1980, na onda grevista 

que, no final da década de 1970, sacudiu o ABC paulista e a ditadura. No mesmo impulso, em 1983 foi 

criada a CUT. 

 

Os personagens das duas instituições sempre se confundiram. Um exemplo: Luiz Marinho, ex-presidente 

da CUT e hoje prefeito de São Bernardo do Campo, foi ministro do Trabalho e da Previdência no governo 

Lula (PT). 

 

A Força Sindical apareceu em 1991, em oposição à CUT. A UGT surgiu em 2007, mesmo ano do 

nascimento da Central dos Trabalhadores do Brasil (CTB), ligada ao PC do B. As outras centrais 

registradas são Nova Central Sindical dos Trabalhadores (NCST) e Central Geral dos Trabalhadores do 

Brasil (CGTB).  

*Fonte: AGÊNCIA ESTADO 

 

 

Hospitais perdem R$ 100 milhões com burocracia 

Governo cancela emendas para unidades de saúde no último dia de 2011. Gestores culpam morosidade 

na análise de entidades 

 

O atraso na análise dos pedidos de certificação de entidades beneficentes no Ministério da Saúde causou o 

cancelamento de R$ 100,9 milhões em empenhos de recursos voltados para a área, no último dia de 2011. 

A anulação dos empenhos direcionados para entidades sem fins lucrativos conveniadas com o Sistema 

Único de Saúde (SUS) provocou irritação de parlamentares que tiveram as emendas canceladas.  

 

Santas casas de misericórdia, fundações e institutos que aguardam o Ministério da Saúde analisar processo 

de emissão da Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social (Cebas) não puderam receber 

recursos públicos. Gestores da área de saúde reclamam que os processos de certificação estão parados em 

uma longa fila de análise e que graças à burocracia estão sendo prejudicados.  



 7 

 

Só no dia 31 de dezembro, 30 entidades apresentaram mandados judiciais para conseguir manter os 

empenhos, ao comprovar que a situação cadastral estava irregular pela demora do ministério ao conceder 

os certificados. 

 

Entre as entidades de saúde que tiveram os recursos cancelados está o Hospital do Câncer de Mato 

Grosso. A unidade contava com recursos da ordem de R$ 1,2 milhão, destinado por emenda parlamentar 

do deputado Valtenir Pereira (PSB-MT), para reformar o centro cirúrgico. Como a emenda já havia sido 

empenhada, o hospital chegou a fazer planos para o dinheiro, mas, no último dia do ano, o governo anulou 

o empenhou, porque a entidade ainda não conseguiu o Cebas. ―Fomos prejudicados, tínhamos R$ 1,2 

milhão de emendas empenhadas.  

 

Já tinha uma minuta de portaria para a emissão do certificado, estava tramitando. Somos uma instituição 

que existe há mais de 56 anos, preenchemos todas as exigências. As instituições de saúde já vivem no 

vermelho e no momento em que temos a possibilidade de receber dinheiro público acontecem esses 

problemas burocráticos. É como se tivesse jogado o dinheiro da emenda no lixo‖, protesta a coordenadora 

de Desenvolvimento Institucional do Hospital do Câncer de Mato Grosso, Sílvia Negri. 

 

De acordo com Valtenir Pereira, quando os empenhos são anulados no fim do ano financeiro, os recursos 

que iriam para a saúde são perdidos e o montante passa a ser contabilizado no cálculo do superavit 

primário. ―O governo deu com uma mão e tirou com a outra. Fez exigências e ele é o próprio responsável 

pelo atraso na emissão dos certificados. No fim das contas, o governo tirou investimentos da saúde.  

 

Espero que essa situação seja revista e que a saúde possa recuperar esses créditos. A partir do momento 

que o empenho de emenda é cancelado, os recursos vão para o superávit primário. O governo está mais 

empenhado em fazer superavit primário do que investir na saúde‖, criticou. 

 

Salvamento 
Os lançamentos diários do Portal da Transparência, mantido pela Controladoria-Geral da União, 

registravam que apenas no dia 31 de dezembro 61 empenhos do Ministério da Saúde anulados totalizavam 

R$ 100,9 milhões a menos de recursos para a saúde. O coordenador-geral de Contratos e Convênios do 

Fundo Nacional de Saúde, Dárcio Guedes, afirmou que o governo cumpre determinação expressa na Lei 

de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que exige a existência do Cebas para que o empenho para uma 

entidade privada sem fins lucrativos seja confirmado no fim do ano financeiro. 

 

Ainda de acordo com Guedes, as entidades foram notificadas da pendência, e, no dia 31 de dezembro, a 

coordenadoria trabalhou até o fechamento do sistema de execução financeira para validar o empenho de 

30 entidades que conseguiram mandados judiciais para receber os recursos, alegando que só não tinham o 

Cebas, pois o processo de certificação ainda tramitava no ministério. ―A LDO diz que para as entidades 

receberem recursos precisam ter certificação no Cebas. Como Fundo Nacional de Saúde, temos que 

verificar. Notificamos as entidades duas vezes por ofício. Ontem (dia 31), fui trabalhar para tentar salvar 

alguns convênios de entidades que entraram com medidas judiciais. Salvamos 30 convênios‖, afirmou.  

*Fonte: CORREIO BRAZILIENSE 

 

Funasa culpa prefeituras por fracasso na criação de aterros sanitários 

 

A Fundação Nacional de Saúde (Funasa), responsável por convênios do governo federal para construção 

de aterros sanitários em pequenos municípios, isenta-se de responsabilidade no fracasso dos projetos. O 

órgão diz que o abandono das obras ocorre por causa dos gestores nos municípios e chama de ―simplistas‖ 

as análises do Tribunal de Contas da União (TCU), que, como O GLOBO mostrou ontem, constatou 

desperdício de verba em 65% dos casos. 
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Para a Funasa, a ―falta de operacionalização‖ por parte das prefeituras é que tem trazido problemas ao 

Programa de Resíduos Sólidos Urbanos, que patrocina os aterros. É que, após o encerramento dos 

convênios, muitas não têm estrutura e capacidade técnica para geri-los. A avaliação dessas condições não 

é feita antes de firmar parcerias, pois, diz o órgão, são justamente os municípios mais carentes os que 

recorrem ao governo.  

*Fonte: O GLOBO 

 

Usuário de plano de saúde deve cobrar atendimento de novos procedimentos 

 

As operadoras de planos de saúde que deixarem de cobrir um dos novos procedimentos que passaram a 

integrar a lista obrigatória de serviços estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) 

serão multadas em R$ 80 mil. Desde o dia 1º, mais 69 procedimentos foram incluídos na lista de 

consultas, exames, cirurgias e tratamentos com medicamentos especiais de planos de saúde. 

 

Em caso de negativa por parte da operadora, a advogada do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor 

(Idec), Joana Cruz, alerta o usuário a procurar o plano de saúde em primeiro lugar. Se ainda não conseguir 

o atendimento, deve denunciar a empresa à ANS pelo telefone 0800 701 9656 ou em um dos 12 núcleos 

da agência, que é a responsável pela fiscalização do setor. Em última instância, o consumidor pode 

recorrer à Justiça. 

 

A advogada defende uma cobertura ainda mais ampliada, citando como procedimentos que poderiam ser 

incluídos os transplantes de fígado e pulmão, que ainda estão de fora da lista. ―Os planos deveriam atender 

muito mais. Se não cumprir, tem que entrar na Justiça‖, disse Joana Cruz. 

 

Entre os novos serviços que devem ser oferecidos pelos planos de saúde, está a cirurgia de redução de 

estômago (bariátrica) por vídeo, que é menos invasiva que o método convencional. De acordo com a 

Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, a inclusão da técnica atende a uma antiga 

demanda dos pacientes e profissionais. Das 60 mil operações bariátricas feitas no país em 2010, 35% 

usaram a técnica da videolaparoscopia. 

 

Ao invés de abrir o abdômen do paciente, o médico precisa fazer pequenas incisões para a passagem das 

cânulas e da câmera de vídeo. Além disso, a cirurgia é toda gravada. Segundo a sociedade médica, o custo 

da cirurgia por vídeo é maior, porém o tempo de internação diminui e é menor o risco de complicações 

pós-cirúrgicas, como infecção e o aparecimento de hérnia. 

 

Outra novidade é o tratamento com medicamentos especiais para quem sofre de artrite reumatoide. Os 

remédios são indicados para pacientes que não responderam ao tratamento convencional. Estima-se que 

30 milhões de brasileiros sofram de doenças reumáticas, sendo 10% deles de artrite reumatoide. 

 

A coordenadora institucional da Associação Nacional de Grupos de Pacientes Reumáticos (Anapar), 

Lauda Santos, comemorou a entrada dos medicamentos na cobertura dos planos de saúde. Ela lamenta, no 

entanto, que eles ainda não estejam disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS). ―Somente uma 

pequena parcela vai ter acesso‖, disse, acrescentando que há uma luta pela inclusão dos remédios na rede 

pública desde 2006. O custo do tratamento especial varia de R$ 8 mil a R$ 20 mil por mês. 

 

A Agência Brasil tentou contato com a Associação Brasileira de Medicina de Grupo (Abramge) e também 

com a Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde), que representa as 15 maiores operadoras, 

para comentar a entrada em vigor da nova lista de cobertura obrigatória. No entanto, não conseguiu 

contato. 

Em agosto passado, quando a ANS divulgou a lista, a Abramge informou que o alto custo dos novos 

serviços pode levar empresas do setor à falência. A FenaSaúde disse que as operadoras filiadas irão 

cumprir a legislação rigorosamente. 

 



 9 

No primeiro momento, não haverá reajuste das mensalidades por causa dos novos procedimentos. Durante 

este ano, a ANS vai monitorar as operadoras para detectar possíveis reflexos financeiros. Caso isso venha 

a ocorrer, o custo adicional será incluído no reajuste das mensalidades a partir de 2013. 

 

A lista completa dos 69 novos procedimentos está disponível na página da ANS na internet.  

*Fonte: AGÊNCIA BRASIL 

 

 

  

 

 

Com informações do clipping do Sindprevs/PR 

 

 

FENASPS 


