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» CARLOS PIO
Professor de política econômica internacional da Universidade de Brasília (UnB) e pesquisador associado da Universidade de Oxford

Serra: sem discurso, sem
chances de ganhar

Chechenos
» “Vamos buscá-los no

fundo do esgoto”, disse
Vladimir Putin,
comandante da guerra
aos separatistas
chechenos. Ataques em
pontos diferentes do
metrô russo mataram
gente, como insulto ao
poder combatente. Ficou
ferido o povo russo
atacado pelos revoltosos. 

Aposentadorias
» Dispondo de recursos, o

governo brasileiro veio a
saber que muita gente se
aposentava duas vezes.
Descontando no INPS e
na repartição onde
serviam, requeriam duas
aposentadorias pelo
mesmo trabalho. A lei
começa falha, com dois
descontos de impostos
na mesma finalidade.

Excesso
» Autoridades do Executivo

se negam a responder
acusações do Tribunal de
Contas da União sobre
superfaturamento em
obras. Alegam que não é
normal a ação do órgão,
que é cuidado pelo
Legislativo. Com isso,
fecham as portas às
acusações e deixam
correr o que de errado
acontece.

Dois anos
» Estão completando idade

nova as investigações de
dinheiro federal. É que
eram desviados para uso
irregular do Partido dos
Trabalhadores. Com a
proximidade das
eleições, vai aparecer
muita novidade no setor.

Athos Bulcão
» Não se sabe de onde veio

a autorização para
mudar a empena do
Teatro Nacional. Os
cubos colocados
divergem dos anteriores.

São mantidas as razões
do desenho de Athos
Bulcão. Em tempos idos,
os nativos mediam a
posição do sol pela
sombra nas pedras em
posições diferentes. O
relógio do sol foi
redesenhado pelo artista
brasileiro, usando a
cultura de milênios.

Proibidos
» Muçulmanos abaixo de

50 anos estão proibidos
de entrar na Mesquita de
Jerusalém durante a
semana em que os
judeus festejam a Páscoa.
O limite é a partir da
Cisjordânia. Medida
adotada por segurança
para que não sejam
ofendidos os judeus que
processam suas crenças.

Sempre bem
» Depois de ganhar a prova

do riso, o brasileiro
surpreende novamente.
Dessa vez, na pesquisa
do Pnad: 77% dos
entrevistados avaliaram a
saúde como boa ou
ótima; 391.868 pessoas
responderam ao
questionário. 

Conselheiro
» Tem o toque de Media

Training na campanha de
José Serra. O discurso do
governador está mais
acessível e do agrado do
povo, com a emoção no
lugar dos números. É
preciso estar atento à
sinceridade. O povão
capta a sinceridade.

Sem herdeiros
» Foi parar na Comissão de

Assuntos Sociais um
tema importante. Projeto
do deputado Affonso
Camargo trata de uma
política nacional de
esterilização de
cachorros e gatos. Não
são só as doenças que
precisam de controle.
Cães violentos também.

“Eleitor de Brasília separa o joio do
trigo e sempre põe o joio no poder.”
Pedro Carioca pensando enquanto acompanha os passos da
Câmara Legislativa.

A frase que não foi pronunciada

Acusações a 
Arruda e a
Paulo Octávio

“Não estava mais aguentando os achaques de Ar-
ruda e Paulo Octávio”, disse Durval Barbosa, em de-
claração consentida por lei para enfrentar 37 pro-
cessos. Pouco declarou na CPI da corrupção da Câ-
mara Legislativa, mas disse que prestou 40 depoi-
mentos “a quem confio”. Estão na Polícia Federal,
que nada divulgou. O que se prevê é que a PF, quan-
do enviar à Justiça os processos, muita coisa virá à
tona. Nesses 40 depoimentos está a síntese dos es-
cândalos que vão tisnar muitos culpados pelo que
ocorre no Distrito Federal. Quando chegar à Justiça,
o povo tomará conhecimento dos males na admi-
nistração de Brasília ao longo dos anos. Aí surgirão
novidades, expondo fatos de quase tudo o que ocor-
reu no Distrito Federal.

N
ão são notícias e pos-
turas agradáveis para
nós idosos e cance-
rosos. Não obstante,

tenho que divulgá-las e te-
mos que pensar a respeito.

Peter Bach, do Memorial
Sloan-Kettering Cancer Cen-
ter, em Nova York, acaba de
revelar que, entre 1990 e
2008, os custos de tratamen-
to do câncer aumentaram de
US$ 27 bilhões para US$ 90
bilhões. É um crescimento
insustentável. Isso, nos Esta-
dos Unidos.

O que o provocou? Mu-
danças nos tratamentos, em
boa parte. Novas técnicas e
novos medicamentos são
caros. As patentes exclusi-
vas, enquanto duram, garan-
tem um mercado cativo para
os fabricantes, que calculam
quanto podem cobrar a par-
tir da maximização dos lu-
cros e não dos benefícios e
das curas. Esses novos medi-
camentos, novas técnicas ci-
rúrgicas, inclusive as robóti-
cas, novas técnicas de radia-
ção, aumentaram muito os
custos e aumentaram algo,
talvez não tanto, os benefí-
cios e as chances de cura.

Em alguns casos, aumen-
tou o número e tipo de pa-
cientes que poderiam ser be-
neficiados. Pacientes idosos
e enfraquecidos que não po-
deriam suportar algumas
das técnicas e medicamen-
tos mais antigos foram os
principais beneficiados. As
cirurgias ficaram mais exa-
tas, menos radicais; as radio-
terapias ficaram mais bem
guiadas, atingindo mais tumores e menos
áreas vizinhas. 

O mesmo vale para a quimio: alguns usos
ficaram mais toleráveis e outras drogas que
reduzem os efeitos colaterais possibilitaram
o tratamento quimioterápico a pacientes
antes excluídos. Por exemplo: entre 1991 e
2002, a proporção das pacientes com câncer
de mama que usavam quimio dobrou, as-
sim como o custo de (e/ou para) cada pa-
ciente, atingindo perto de US$ 12 mil.

O envelhecimento da população (e o
crescimento das custosas doenças degene-
rativas) faz com que os países gastem mais e

mais com a saúde dos idosos. Em muitos de-
les, parte dos custos é distribuída pelo tem-
po e de forma privada, por meio de seguros
de saúde de longo prazo, muitos dos quais
institucionais — parcial ou totalmente man-
tidos por empresas.

No Brasil, a Constituição determinou que
a saúde é direito do cidadão e obrigação do
Estado. Sem limitações. Por intermédio de
ações judiciais, o acesso a tratamentos carís-
simos, de ponta, é obtido e pago pelo Esta-
do. Mas quem realmente recebe o benefício?
Quem pode pagar um advogado. E quem,
realmente, paga por isso? Os que não têm

acesso a advogados. Os po-
bres. Os excluídos, que ficam
mais excluídos. 

O cacoete estatista do le-
gislador brasileiro esqueceu
de que alguém tem que pagar
a conta. E o que observamos
foi uma mudança na compo-
sição dos gastos na saúde,
com os tratamentos extre-
mos, cada vez mais caros e
pesados, ocupando uma fatia
cada vez maior, e o tratamen-
to de “doenças de pobre” e a
prevenção perdendo espaço.
Os gastos derivados de ações
judiciais somente com a
aquisição de medicamentos
estão explodindo: em 2005,
foram R$ 2,5 milhões; em
2006, quase triplicaram, para
R$ 7 milhões, dobrando em
2007, para R$ 15 milhões. Em
2008, somente de janeiro a
julho, foram R$ 48 milhões,
19 vezes mais do que em to-
do o ano de 2005.

Porém, os mais prejudica-
dos são os estados, alguns
dos quais gastam perto de
10% do orçamento com ações
judiciais. São Paulo gasta cer-
ca de R$ 32 milhões mensal-
mente com essa rubrica e o
Rio Grande do Sul, cerca de
R$ 7 milhões. Boa parte des-
ses gastos se refere a medica-
mentos ou procedimentos
que não são parte dos nor-
malmente oferecidos pelo
SUS; no caso de cânceres, são
tratamentos recém-lançados
no mercado, vários dos quais
não são curativos e somente
aumentam a sobrevivência,
usualmente por pouco tem-
po. Evidentemente, esse re-

curso judicial tem forte viés de classe, pois
poucos são os pobres que têm conhecimen-
to da sua existência e, por definição, ne-
nhum tem como pagar um advogado do
próprio bolso.

Para garantir alguns meses a mais de vida
para nós, cancerosos, sacrificamos vários
anos de vida de populações mais jovens e
mais pobres, que deveriam ser as principais
beneficiadas pela saúde pública num siste-
ma preocupado com a justiça social. Muitos
dos que usam os tratamentos caros pode-
riam pagar o custo, em parte ou no todo, do
próprio bolso. Não é justo.

J
á, já chegamos a 4 de abril, dia da larga-
da das eleições presidenciais de outu-
bro. E chegaremos apenas com dois
candidatos eleitoralmente viáveis —

Dilma Rousseff (pelo PT) e José Serra (pelo
PSDB). Alguns dos principais analistas da ce-
na eleitoral brasileira dizem que o eleitorado
do país pode ser dividido em três segmentos:
de petistas, de antipetistas e de indefinidos. E
o eleito será quem obtiver mais votos no ter-
ceiro segmento. O argumento é interessante,
especialmente porque as pesquisas mais re-
centes indicam justamente empate técnico
entre Dilma e Serra no patamar de 30% das
intenções de votos. Ou seja, começou a briga
pela terceira fatia do eleitorado.

Em artigo anterior (“Por que Dilma será
eleita presidente”, O Estado de S. Paulo,
13/11/2009), argumentei que a candidata
do presidente Lula ganharia as eleições
porque em outubro teremos forte cresci-
mento econômico, baixo desemprego, in-
flação sob controle, elevado número de be-
neficiários de políticas de transferência de
renda (entre ricos e pobres) e despedida do
presidente mais popular da história brasi-
leira. Disse, ainda, que a oposição havia fa-
lhado na preparação de sua candidatura,
não apenas porque o candidato mais viá-
vel, José Serra, ainda relutava em assumir a
candidatura, mas porque o processo de sua
escolha pelo PSDB inibiu o debate e a parti-
cipação dos militantes. Tudo isso separou o
partido do eleitorado e agora não se sabe
ao certo que discurso e propostas adotar
para ganhar as eleições. Acho que o tempo
tem comprovado que eu estava certo e este

artigo vem justamente reforçar o argumento.
Uma eleição, como uma campanha pu-

blicitária, não se define apenas pelas infor-
mações concretas que o candidato apresen-
ta sobre sua história pessoal, suas ideias,
seus projetos e as alianças que fez e fará para
governar. Tudo isso é importante e mais im-
portante para alguns eleitores do que para
outros. Mas, como numa propaganda de sa-
bão em pó, o candidato precisa ser forte no
terreno subjetivo, recorrendo a imagens, va-
lores, desejos e sentimentos capazes de atin-
gir o eleitor desinteressado ou indeciso, inci-
tando-o a votar e a falar sobre a sua opção
com os familiares, amigos, colegas de traba-
lho e mesmo com desconhecidos.

Pois bem, sabemos cada vez mais qual
será o conteúdo do programa da candidatu-
ra de Dilma. Ela, o Presidente e os responsá-
veis pela sua campanha têm falado muito,
há muito tempo. O que eles nos dizem? Que
será um governo de continuidade em rela-
ção ao de Lula; que aprofundará o modelo
econômico, político e social que orientou o
segundo mandato; que é uma candidatura
em favor dos pobres sem prejudicar os ricos;
que as conquistas dos últimos anos serão
perdidas se a oposição ganhar. 

Em termos concretos, o que Dilma e o
PT têm enfatizado nos permite esperar o
seguinte: 

1) enfraquecimento da qualidade do
equilíbrio macroeconômico: deterioração
do quadro fiscal, diminuição da autonomia
do Banco Central e reforço do papel do Esta-
do na economia (rígida regulação do ambien-
te de negócios; oferta de subsídio e proteção

comercial à indústria; direcionamento polí-
tico dos fundos de pensão dos trabalhadores
das estatais), mesmo que isso atravanque os
investimentos privados nos setores mais
produtivos da economia; 

2) política externa terceiro-mundista: in-
tegração do Brasil a países que seguem mo-
delos econômicos fracassados e fixação em
objetivos irrealistas do ponto de vista das re-
lações internacionais (como a obtenção de
um assento permanente no Conselho de Se-
gurança da ONU e contrabalançar o poder
dos Estados Unidos na região e no mundo),
mesmo que ao custo de fechamento de no-
vas oportunidades econômicas ao país; 

3) modelo de “proteção social” que não
altera o status quo: mantém políticas de
transferência de renda para os mais ricos (le-
gislação trabalhista e sindical que beneficia
os trabalhadores formais; sistema de pensão
que beneficia os funcionários públicos; siste-
ma universitário gratuito (ao qual o pobre ra-
ramente tem acesso) e, para os mais pobres,
Bolsa Família, Prouni, cotas raciais etc.

Diante desse quadro e tendo em vista o
adiantado da hora, cabe perguntar quais se-
rão os elementos objetivos e os subjetivos a
que irá recorrer a candidatura Serra para
derrotar Dilma, Lula e o PT? Até o momento,
o que vem do QG tucano são comparações
dos currículos dos candidatos, denúncias de
que a adversária faz campanha antes do
tempo, sinalizações confusas sobre o que se
pretende manter e alterar das políticas atu-
ais e lentidão na costura de alianças neces-
sárias para garantir bom tempo na TV para o
candidato. Tudo isso é muito pouco!

O custo de meses
de vida a mais

» GLAUCIO ARY DILLON SOARES
Sociólogo, é pesquisador do Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (Iuperj)

O sr. Carlos Lacerda viria a Brasília para, em conferência com o
presidente Jânio Quadros, dizer o nome dos implicados no
contrabando do “Atletas”. Diga de longe, governador. Assim a
gente ouve também. (Publicado em 1/3/1961)
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