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Governo encurralado
Ogoverno conseguirá “es-

tancar a sangria”, livrando-
se das denúncias do Judiciá-
rio. Emoposição a isso, san-
grará a nação brasileira, ou se-
ja, o povo. Lamentável e antiéti-
co. É política de baixo nível, con-
trária ao que almeja a socieda-
de brasileira (“Por quorum, Te-
mer estimula até voto opositor
e abstenção”, “Poder”, 1º/8).
Maria Helena BeaucHaMp� (São Paulo, SP)

★

Será uma votação didática.
Comela poderemos aprender
como fazer umCongressome-
lhor, ou seja, emquemnão vo-
tar nas próximas eleições.
iury alMeida e BelcHior (Campo Belo, MG)

★

Dilma e Temer, difícil saber
qual o pior. De qualquer for-
ma, o Brasil nãomerece ser des-
truído por nenhumdeles (“Dé-
jà vu palaciano”, “Poder”, 31/7).
alcino caeTano de SouZa (Goiânia, GO)

Bolsonaro
Lamentável (“Legenda evan-

gélica, nanica e ‘ecológica abri-
gará Bolsonaro”, “Poder”, 1º/8)!
Lembra Collor, outro enganador
que foi alçado a presidente por
outro partido nanico. Será que a
história se repete como farsa da
farsa? Pior é que omomento é
propício para esses populistas!
egon luiZ rodrigueS (Curitiba, PR)

★

Ótimanotícia!Bolsonaropro-
vouoquesempredisse, quenão
estápresoanenhuma falcatrua
política.Vamosendireitar oBrasil!
renne Bueno (São Paulo, SP)

★

OPartidoNacional-Socialis-
ta tambémcomeçou assim, in-
significante. Bastou que tives-
se um“messias político” pa-
ra que rapidamente dominas-
se a Alemanha nos anos 1930.
eduardo de liMa (São Paulo, SP)

SergioMoro
Muito interessante o editori-

al “Moro e os políticos” (“Opi-
nião”, 1º/8), por evidenciar que
a atuação dos políticos, ape-
sar dos erros cometidos, tam-
bém tem sua contribuição pa-
ra combater a corrupção. Não
podemos condenar a ativida-
de política, que é essencial para
a continuidade da democracia.
Manoel p�aSSoS (Brasília, DF)

Tatuagem
AFolha danificou a primei-

ra página (1º/8) ao estampar a fo-
to do deputadoWladimir Cos-
ta (SD-PA) exibindo uma ima-
gem íntima e subjetiva, comaní-
tida intenção de “aparecer”. Há
milhares de imagens que pode-
riam ser exibidas e que nos pou-
pariamdesse constrangimento.
Jair p�ereira (Brasília, DF)

Previdência e corrupção
Não é verdade que a segurida-

de social tenha problemas por
causa das aposentadorias. Bas-
ta considerar os números da cor-
rupção, somados aos do desper-
dício de dinheiro público, pa-
ra vislumbrar que o Brasil pode-
ria ser o paísmais rico domundo.
Mas, em vez de o poder público
criarmecanismos para conter es-
sas condutas, quer enfraquecer
as instituições de repressão ao
crime. E isso, incrivelmente, com
apoio de parcela da população,
que defende quemaprejudica.
aMeleToMaSini neTo (São Paulo, SP)

Diasmelhores
Parabéns à jovem trompetis-

ta Jessica Vicente, que, pormé-
rito próprio, voou da favela pa-
ra omundo, como integrante da
YOA (YoungOrchestra of Ameri-
cans) (“Em turnê,musicista volta
à favela emque nasceu para ensi-
nar adolescentes”, “Cotidiano”,
1º/8). Seja ela o espelho a norte-
ar, para objetivos elevados, o po-
tencial de tantos jovens carentes.
M. inêS de araúJo p�rado
(São João da Boa Vista, SP)

Colunistas
Sobre a coluna de Bernardo

Mello Franco (“Temer e os enver-
gonhados”, “Opinião”, 1º/8), não
comparecer à votação ou abs-
ter-se terá omesmopeso e signi-
ficado de apoiar Temer. Logo, se
as “excelências” não pretendem
cometer suicídio político, é bom
que se definam. Apenas devem
lembrar que não esqueceremos.
Acabou-se o tempodo “brasilei-
ro que não temmemória”. Não
daremos aos “nobres parlamen-
tares” o direito ao esquecimento.
Tiveramumapequenamostra na
última eleição. Aguardem 2018.
roSângela BarBoSa goMeS (Salvador, BA)

★

Assim comoo colunista Jo-
el Pinheiro da Fonseca, eu tam-
bémnão acredito que a esquer-
da brasileira conseguirá le-
var o Brasil aomesmodesas-
tre de que padece aVenezue-
la,mas não há amenor dúvi-
da de que o PT e o PSOL sonham
com isso (“Venezuela como tes-
te de caráter”, “Poder”, 1º/8).
Marcelo p�iTTa coelHo (Americana, SP)

★

Hélio Schwartsman simplifi-
cou emdemasiado as premis-
sas (“Chance desperdiçada”,
“Opinião”, 1º/8). O problema éti-
co não está emoptar por Kant
ou StuartMill—dever ou utili-
dade—,mas em trafegar nas du-
as vertentes cobrando dos ou-
tros que sejamkantianos e
agindo comoumutilitarista.
nelSon goularT (Curitiba, PR)

★

Oarticulista Nabil Bonduki,
em seu artigo “Purismo e prag-
matismo” (“Opinião”, 1º/8), es-
queceu-se de citar Fortaleza co-
mo a primeira capital do país a
ser governada pelo PT.Maria Lui-
za Fontenele derrotou dois fi-
gurões da política cearense, Pa-
es deAndrade e Lúcio Alcânta-
ra, numa campanhamemorá-
vel, em 1985. Quase todos os ins-
titutos de pesquisa davamo en-
tão deputado federal Paes de
Andrade comoprefeito eleito.
p�edro goMeS deMaToS neTo (Fortaleza, CE)

Rio Pinheiros
Oque poderia sermais impor-

tante do que a revitalização do
rio Pinheiros em todo o seu tre-
cho? Esse temanão foi aborda-
do no projeto da prefeitura (“Do-
ria prioriza área entre Berrini e
Interlagos”, “Cotidiano”, 1º/8).
JoSé eduardoW. de a cavalcanTi, engenheiro
(São Paulo, SP)

Cultura
AFolha está de parabéns pela

atuação na área cultural, seja na
cobertura da Flip, seja na “Ilus-
tríssima”, comobrilhante texto
“Racismode reação”, da sempre
arguta Angela Alonso; comRo-
berto Schwarz, poeta em surdina
e como indispensável emerecido
resgate deDécio deAlmeida Pra-
do, quer no texto de Fernando
Marques ou no deNelson de Sá.
anTonio carloS FeSTer (São Paulo, SP)

ILUSTRADA (30.JUL,PÁG.C8) LisaRu-
bin é roteirista e criadora da sé-
rie “Gypsy”, não diretora, como

informou erroneamente a coluna
“‘Gypsy’ trazWatts como terapeu-
ta pervertida”.

ERRAMOS erramos@grupofolha.com.br

Embreve retrospectiva,possodi-
zer que meu governo se divide em
três fases. A primeira, quando as-
sumiemmomentodegrande reces-
são, com o país inteiramente fora
dos trilhos. Cuidei de levar adiante
a criação de teto para os gastos pú-
blicospormeiodeemendaàConsti-
tuição.Restabelecidoodiálogocom
oCongresso,dele tivemosapoiopa-
ra aprovar essamatéria.
Logodepois, foi a vezda reforma

doensinomédio, propostaháduas
décadas. Outro tema dessa primei-
ra fase foi a renegociaçãodadívida
dosEstados.Reunimososgoverna-
doresechegamosaumacordopara
uma discussão que também se ar-
rastava há anos.
Omesmo fizemos comosmunicí-

pios:devedoresdaPrevidência, eles
estavam imobilizados porque eram
classificados como inadimplentes.
Resolvemosisso,parcelandoem240
meses a quitação dadívida.
De igual maneira, dividimos, por

acordo, amulta pela repatriação de
capitais com Estados e municípios.
Assim,concretizeioprojetodeforta-
lecimentodaFederação, comoqual
me comprometi no dia da posse.
Foi também nessa fase que rea-

justamos o valor do Bolsa Família,
congeladohaviamaisdedois anos,
e aumentamos as vagas do Fies. Fi-
zemos ainda a inédita e justa libe-
ração das contas inativas do FGTS,
dinheirodevidoaos trabalhadores.
Como prometemos, o programa

injetou, de fevereiro a julho, mais
de R$ 42 bilhões na economia. Ci-
tei, aqui, apenas alguns exemplos.
Tudo na convicção de que o Brasil
tinha e tem pressa.
Passoàsegundafase:aquese ini-

ciouemmeioàcrisepolíticaprodu-
zida nos últimos 70 dias. Logo que
ela seesboçou,dissemosqueoBra-
silnão iriaparar,poisodeverdogo-
verno é governar.
Demeados demaio a julho, pro-

duzimosenormemente:aprovamos
noCongresso 11medidasprovisóri-
as e editamos outras 14 —todas es-
senciaisparamudaradinâmica so-
cial e econômica do país.
Amodernizaçãodalegislaçãotra-

balhista, matéria importantíssima
tambémemperradaháanos, foi um
dos atos mais significativos. Tam-
bémnesse período da chamada cri-
seeditamosumgrandeprogramade
regularizaçãofundiária,comimpac-
to nas cidades e no campo.
Não fugimos de problemas. Não

foi sem razão que o Ministério da
Justiça passou a ser tambémda Se-
gurança Pública. O caso do Rio de
Janeiro é emblemático: desencade-
amosagoramedidasplanejadashá
umbom tempopelos centros de in-
teligência federais.
Determinei que fosse destinado

orçamento para as operações em

cursonoRio que envolvemmais de
10 mil homens e que ocorrem com
plenosucesso.Atuamosporqueera
urgente garantir a integridade da
população do Rio, nossa porta de
entrada para os estrangeiros.
As forças federais e as ForçasAr-

madas,que jáhaviamfeito trabalho
exemplar no Estado, da Olimpíada
atéaseleiçõesde2016, foramrequi-
sitadasnesteanonoEspíritoSanto,
noRioGrandedoNorte, noAmazo-
nas, emRoraima e emMatoGrosso
do Sul. Sempre buscando garantir
a segurança dos brasileiros.
Saibam que o planejamento si-

lenciosodacomplexaOperaçãoRio
foi concluído nessa segunda fase,
quando as vozes do catastrofismo
alardeavam:“ogovernovaiparar”.
Não parou.
Prosseguiu, agindo com rapidez

para buscar eficiência emoderniza-
ção nos vários setores. Acabamos,
por exemplo, de assinar contratos
de concessão de quatro aeroportos.
Parcerias com a iniciativa privada
surgem para incentivar o desenvol-
vimento e combater o desemprego.

Chegamos agora à terceira fase,
que coincide com a retomada dos
trabalhos legislativos. Vamos conti-
nuarcomasreformasestruturantes:
são fundamentais para que opróxi-
mo governante possa seguir numa
direçãosegura.Previdência, simpli-
ficação tributária, reforma política
emais medidas desburocratizantes
serão as forçasmotrizes desta fase.
Continuaremos a trabalhar du-

ro, comaresponsabilidadegerado-
radeconfiança.Foinesteambiente
queconseguimos reduzir a inflação
e os juros. E é isso também que faz
ressurgir o emprego. Lutamos pa-
ra resgatar a tranquilidade social.
Todososdias, tenhoconsciência

dequepesamsobremeusdoisanos
de gestão problemas acumulados
desde a crise global de 2008, agra-
vadospelasdecisõespopulistasdos
últimosanos.Acargaégrande,mas
os bons resultados nos animam.
Não importam os obstáculos; o

importante é que os diversos seto-
res tenham maturidade e disposi-
çãoparadiscutir oméritodasques-
tões nacionais.
Temos longas tarefas pela fren-

te. Entre elas, a de pacificar o país,
umdosmotesdenossodiscursode
posse. Chegaremos lá. Comoapoio
do Congresso e do povo brasileiro.

MICHEL TEMER é presidente da República. Foi
vice-presidente (governo Dilma) e ocupou por
três vezes a presidência da Câmara dos Deputados

Asoperadorasdeplanosdesaúde
sãoteimosas.Enfrentamumcenário
difícil—comrecessãoeconômica,re-
dução do número de beneficiários,
excessivaburocracia e regulaçãode
suasoperações—,masnãodesistem
de investir em suas atividades e na
qualidade dos serviços prestados.
Asdificuldadessemultiplicamem

meioaumdebatenacionala respei-
to dos planos de saúde populares,
que incluiriam milhões de pessoas
na medicina suplementar, desafo-
gando o sistema público.
Recentemente, fomosdesafiados

por uma decisão do Congresso Na-
cional: a cobrança de ISS passará a
ocorrer na cidade em que o serviço
foi prestado. Issomultiplica a buro-
cracia e, certamente, terá forte im-
pactonasdespesasdasoperadoras.
Damesma forma,háumaescala-

da dasmultas aplicadas pela Agên-
cia Nacional de Saúde Suplemen-
tar.De 2012para cá, somente aCen-
tral Nacional Unimed recebeu 8.129
notificações de investigação preli-
minar. Fomosmultados em301 dos
casose tivemosquedesembolsarR$
19,4milhões.
Algototalmentedesproporcional,

sobretudoseconsiderarmosaentre-

gadonossoserviçonesseperíodo:38
milhõesdeconsultas,108milhõesde
exames, 3milhões de atendimentos
ambulatoriaise785mil internações.
Receber umamulta deR$ 124mil

por algo que está sendo resolvido e
se refere a uma despesa de R$ 100
pareceumdespropósito,aindamais
levando em conta que falamos de
umaatividade combaixo retorno fi-
nanceiro. Poucos sabem, mas uma
operadora de planos de saúde difi-
cilmente tem lucro operacional su-
perior a 3%ao ano.
A inflação da medicina —que

abrange honorários médicos, diári-
as hospitalares, exames, cirurgias,
colocaçãodeórtesesepróteses,den-
tre outros procedimentos— deverá
oscilar, neste ano, entre 18%e20%.
Ésempreumdesafio fazeraconta

fechar no fim de cada exercício, de
modoque tenhamosresultadosque
permitaminvestimentosegarantam,

no caso de uma cooperativa, remu-
neração justaeadequadaaosmédi-
cos cooperados.
Asmultas ocorrem emparalelo à

judicialização.Muitos beneficiários
são incentivados abuscar o Judiciá-
rio antesmesmode falar comos ca-
nais da operadora.
Quematendebeneficiáriosemto-

do o Brasil sempre deve melhorar
seus processos e suas práticas. Is-
so é premissa de qualquer negócio.
Não há sentido, contudo, em pena-
lizaraoperadoraemmilharesde re-
ais quando ela atua para aperfeiço-
ar sua operação.
Esses recursos financeiros farão

faltanaprestaçãodeassistênciamé-
dico-hospitalar enos investimentos
paramelhorar o serviço.
Um pouco mais de bom senso

neste aspecto contribuirá para que
nossa teimosia se revertaemplanos
acessíveis a mais brasileiros. Tudo
na vida demanda equilíbrio, inclu-
siveaspenalidadesimpostasaquem
cuidada saúdedeumquartodapo-
pulação do país.
Ainda assim, afirmo que não va-

mos desistir.
ALEXANDRE RUSCHI, médico, é presidente da
Central Nacional Unimed

Os bons resultados nos animam

Operadoras de saúde não desistirão

M i c h e l T e M e r

A l e x A n d r e r u s c h i

Temos longas tarefas pela
frente. Entre elas, a de
pacificar o país. Chegaremos
lá com o apoio do Congresso
e da população brasileira

Não há sentido em penalizar
as operadoras de saúde com
multas de milhares de reais
quando elas atuam para
aperfeiçoar o atendimento

Troche
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