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ELIOGASPARI

De uma alma penada, olhando para
Brasília:

“Estamos numa situação inédita. Há
pão,mascomeçoua faltar circo”.

MinistériodaSaúdeprecisade
umaUnidadedePolíciaPacifica-
dora.Logonumsetoraoqualdou-
tora Dilma prometeu prioridade,
instalou-se uma briga digna do
ComplexodoAlemão.Fac-
ções petistas consumiram
a primeira semana de go-
verno trocando tiros com
o comando do PMDB pelo
domínio da área. No cen-
tro do conflito estão dois
pontos: a Secretaria de
AtençãoàSaúdeeaFunda-
ção Nacional de Saúde.
Umcidadãodesatentopo-
deriasuporqueadivergên-
ciaenvolveconcepçõesan-
tagônicas de políticas públi-
cas. Infelizmente, não é esse
o caso. Envolve verbas, e só
verbas. A SAS tem um cofre
comR$ 45bilhões. O daFuna-
sa é de R$ 5 bilhões. Isso, para
não se falar na briga pelos tecla-
dos reguladores da Agencia Na-
cionaldeVigilânciaSanitária.

O novo ministro, Alexandre
Padilha, é um médico infectolo-
gista,comdoutoradonocomissa-
riadopetista. ComoSecretáriode
Relações Institucionaisdogover-
no anterior, deixou no Congres-
so a memória de um negociador
queopera ovarejo com a muscu-

latura de um estivador do ataca-
do. O doutor Padilha assumiu
com um discurso de 9 mil pala-
vras no qual consumiu 1,6 mil
num blá-blá-blá de saudações.
Prometeuacriaçãodeumdesejá-
vel indicador para que se possa
medira eficiênciados serviçosde
saúde pública, mas ficou deven-
do os detalhes. Até porque disse
coisas assim: “Acredito, inclusi-
ve, que este indicador não preci-

se ser de níveis
degestão,elepo-
de ser de níveis

de gestão”. Ou
ainda: “A con-
tradição é que
o SUS é ainda
uma referên-
cia de modelo

de pactuação e
estruturação, de

uma política pú-
blica interfederati-
vapara outros sis-
temas”. Madame
Natasha teme
que tenha surgi-
doumanovamo-
léstia: o padilhês.

Se o comissá-
rio quer criar um
indicador a par-

tir do qual se possa
avaliar a qualidade do serviço da
sua pasta, poderia começar con-
tandooqueaconteceucomoCar-
tão SUS. Trata-se de uma heran-
ça maldita tucano-petista que
torrouR$400milhõesprometen-
do um plástico para cada cida-
dão, capaz de conectá-lo ao seu
histórico médico. Se quiser evi-
taradiscussãodoquese fezdeer-
rado, pode contar o que pretende
fazerdecerto.

Pode surgir umazarãonadisputa pe-
la prefeitura do Rio de Janeiro na elei-
çãodoanoquevem.

Com o apoio do governador Sérgio
Cabral,brotariaacandidaturadoseuse-
cretáriodesegurança, JoséMarianoBel-
trame. Falta combinar com o atual pre-
feito, Eduardo Paes, que planeja a pró-
priareeleição.Dependendodocacifepo-
lítico de Cabral até o final deste ano, is-
sopode ser fácil.

Se o vice-presidente Michel Temer
insistir em circular pelas ruas de São
Paulo com batedores, um dia terá desa-
gradáveis surpresas ao pisar numa cal-
çada da choldra.

Só pão

Diltrame

Perigo

Aconcessãodepassaportesdiplomáti-
cos a membros da família Lula da Silva é
umacoisameiogirafa,mas refleteumti-
quede regimes republicanosnostálgicos
dasmonarquias.

Em 1922, quando o presidente Epitá-
cio Pessoa revogou o decreto de bani-
mentodafamília imperialbrasileira,con-
cedeu-lhe tambémahonrariadospassa-
portesvermelhos.

Arepúblicasalazaristadavapassapor-
tesdiplomáticosaosBragançasdePortu-
gal e a franquista os concedia aos Bour-
bonsdaEspanha.

Em 1977, o presidente Ernesto Geisel
mandou que o Itamaraty cassasse o mi-
mo monarquista. Os Lula da Silva já têm
direito a passaporte italiano (comum). A
mulherdo ex-presidente énetade italia-
nos e contou que, por insistência dos fi-
lhos,requereuoreconhecimentodacida-
daniaparasieseusdescendentes,“noca-
sodeseprecisar”.

Lulas imperiais

OMinistériodaEducação tra-
balha num projeto chamado
UCA (Um Computador por Alu-
no). Prevê a entrega de 150 mil
laptops em300escolaspúblicas.
Funciona como piloto, mas tem
oeternocomponentemegaloma-
níaco dos educatecas. Trata-se
dedistribuirmáquinasque saem
a R$ 500 cada uma, na suposi-
ção de que um gênio em Brasília
pode decidir qual modelo, de
qual marca, pode suprir um pro-
jetodesse tamanho.

Desde a licitação dos laptops,
fechadaemjaneirodoanopassa-
do, surgiram o iPad e toda uma
geração de tabuletas. Nos Esta-
dosUnidos,elascomeçaramain-
vadir os colégios. Custam caro,
masestãobarateando.

Amaniadegrandezacentrali-
zadorapôsnoarumriscodotipo-
Enem. Os educatecas poderiam
pensar senãoépreferívelmontar
redes capazes de operar quais-
quer tipos de máquinas creden-
ciadasporumprogramadoMEC.
Cada família receberia um vale e
comprariaoquepreferisse.

Risco
Enem 3.0

Podem ser injustas as criticas
feitas ao Ministério da Saúde
por ter reduzido o valor de al-
guns tratamentos na rede do
SUS.No casodaquimioterapia a
que se submeteu Dilma Rousse-
ff, a tabela baixou de R$ 6.804
para R$ 6.164. Isso teria aconte-
cido porque o governo conse-
guiu baixar o preço de diversos
medicamentos.

Adrogamais caranesse trata-
mento é o rituximab (R$ 8.427
por500miligramasdeumamar-
ca de fantasia, no varejo). Até
2009,quandoDilmaRousseffco-
meçouseutratamento,omedica-
mentonãoeracobertopeloSUS.
Elamandou incluí-lo.

Precisa-se de uma madrinha
paraqueoSUSdêcoberturaàou-
tra droga, para mulheres com
câncerdemama.

BrunoRocha Lima

Embora pretenda criar
comareforma administrativa
da Prefeitura de Goiânia mais
seis assessorias e a mesma
quantidade de secretarias ex-
traordináriasparaseugabine-
te, o prefeito Paulo Garcia
(PT) afirma que as alterações
vão gerar economia para os
cofrespúblicos.

Opetistadizqueas secreta-
riasextraordinárias, cuja fun-
ção será definida por decreto
após aprovada a reforma ad-
ministrativa pela Câmara de
Goiânia, desempenharão ati-
vidades que não demandam
uma estrutura igual a das se-
cretariasordinárias.

“Decidimoscolocarnopro-
jeto essas secretarias extraor-
dinárias justamente para eco-
nomizarrecursoscomestrutu-
ra”, afirma Paulo Garcia. A
previsão é de que esses secre-
tários disponham de aproxi-

madamentetrês servidorespa-
ra assessorá-los. Os secretá-
riosextraordinárioseassesso-
resespeciais, segundooproje-
tode lei da reforma, receberão
subsídio de secretário, que é
deR$9,28mil.

A reforma vai recuperar e
ampliar a estrutura que a Pre-
feitura tinha antes do ex-pre-
feito IrisRezende (PMDB)pro-
mover um enxugamento da
máquina, no final de 2008.
“Naquelaépocahaviaumacri-
se econômica mundial e a
preocupação sobre o tama-
nho de seu impacto no País.
Hoje esse temor não existe
mais e a Prefeitura precisa de
equipeparaatender apopula-
ção”, justificaoprefeito.

Paulo argumenta também
que só com a dissolução da
Comdata,cujasatribuições se-
rão transferidas para a Secre-
taria de Ciência, Tecnologia e
Inovação, o Paço economiza-
ráR$300mil emsalários.

Dilma
mandou

Paulodizquereforma
vaigarantireconomia

Em abril de 2005, enquanto o
governo empurrava com a barri-
ga a proposta de criação da Alca,
uma área de livre comércio na
América,oentãochefedaCasaCi-
vil, José Dirceu, teve um almoço
comoembaixadoramericanoJo-
hn Danilovich. Graças ao Wiki-
Leaksconhece-seaversãododou-
tor, enviada ao Departamento de
Estado.Nomesmopacote, apare-
ceram burocratas e diplomatas
criticandoa resistênciado Itama-
ratyàideia.

AcriaçãodaAlcaeracombati-

dapelaesquerdadoPT,e,porcon-
dená-la,oembaixadorSamuelPi-
nheiro Guimarães fora deixado
semfunçãono Itamaraty.Não foi
essa a posição de Dirceu durante
oalmoço.Segundoanarrativade
Danilovich, o comissário criticou
o“estadodeparalisia” emquees-
tava anegociação da Alca.O em-
baixador surpreendeu-se.Afinal,
contrariavaaopiniãodeLula,pa-
raquemoassunto “nãoestavana
agenda”. Como tempo, aAlca foi
aoarquivo.

Dirceu teve diversos encon-

tros com diplomatas americanos
e já esclareceu que as mensagens
capturadas pelo WikiLeaks reve-
lam a “versão deles”. Nada mais
certo. Resta saber se ele botou no
papel a sua, encaminhando-a ao
Itamaraty.Afinal,estavaacompa-
nhado por um assessor, o diplo-
mataAméricoFontenelle.

OpapelóriodoWikiLeaksreve-
lamuitascoisas, inclusiveaquali-
dade do sistema de comunica-
çõesdaburocraciaamericana, na
qualnãoexisteafiguradoalmoci-
nhoreservado.

FabianaPulcineli

Depoisdeanunciaremprés-
timodeR$1,2bilhãoparapa-
gar dívidas com a Celg, o go-
verno estadual buscará esta
semana a renegociação de dí-
vidas com o sistema elétrico.
Só à Eletrobras, a Celg tem dí-
vida vencida de R$ 1,65 bi-
lhão e outros R$ 800 milhões
a serem repactuados, segun-
do dados de levantamento
dascontasaté julhode2010.

O Giro informou ontem
com exclusividade a decisão
do governador Marconi Pe-
rillo (PSDB), anunciadaemas-
sembleia extraordinária da
companhia, de buscar o em-
préstimopararealizaroencon-
tro de contas entre Estado e
Celg. O governo tem hoje dívi-
da de R$ 2 bilhões com a esta-
tal, que, por sua vez, deve cer-
cadeR$1bilhãodeICMS–sen-
doR$800milhõesaoEstado.

O governo não confirma
ainda a negociação com a
Caixa Econômica Federal,
banco com o qual a gestão
de Alcides Rodrigues (PP) vi-
nha articulando o emprésti-
mo. O secretário da Fazenda,
Simão Cirineu, fará conta-
tos também com o Itaú e o
Banco do Brasil e avaliará as
condições mais vantajosas.
O valor do ICMS que deve
ser repassado aos municí-
pios – cerca de 200 milhões
– será bancado pela Celg.

A Celg tem dívidas tam-

bém com a Usina de Cachoei-
ra Dourada, de R$ 220 mi-
lhões, e comaAgênciaNacio-
nal de Energia Elétrica, de R$
50milhões.

ELITON
O presidente da Celg, José

Eliton, disse ontem que a
operação do empréstimo se-

rá comandada por Cirineu,
já que trata-se de negocia-
ção do Tesouro, e que está de-
dicado ao plano de recupera-
ção da empresa, a ser entre-
gue em fevereiro.

Além de buscar a renego-
ciação das dívidas, a Celg vai
intensificar conversas para
atrair parceiros para capitali-

zar a estatal. O governador já
afirmou que pode transferir
até 49% das ações, mantendo
assim o controle acionário ao
Estado. Já houve conversas
com a Companhia Energética
de Minas Gerais (Cemig), mas
pode haver acertos também
com outras empresas. (Colabo-
rouDeire Assis)

PAÇOMUNICIPAL

AdiplomaciadocomissárioJoséDirceu

OMinistérioda
SaúdeprecisadeumaUPP

SÓ COM A ELETROBRAS CELG TEM DÍVIDA VENCIDA DE R$ 1,65 BILHÃO E OUTROS
R$ 800 MILHÕES A SEREM REPACTUADOS, SEGUNDO DADOS DE JUNHO DE 2010

Cruz

Estadobuscarenegociar
dívidacomsetorelétrico

SebastiãoNogueira

DiomícioGomes- 10.8.10

Eliton (aomicrofone)ontememItaberaí: dedicaçãoaoplanode recuperaçãodaCelg

PauloGarcia: “Prefeituraprecisadeequipeparaatender”
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Em todo o Estado há tre-
chosdeestradascomprome-
tidos, em situação caótica e,
o que é pior, irreversível a
curtoeamédioprazos. [6
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MinistériodaSaúdepreci-
sa de uma UPP. Logo num
setor aoqual doutoraDilma
prometeu prioridade, insta-
lou-seumabriga. [12
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Masbá,tchê!
VivendoofazendeiroMaxde
Araguaia, LimaDuarte
mergulhanoscostumese
trejeitos típicosdosgaúchos.
[MagazineTV

Constatam que a presi-
denteDilma temprovocado
boa impressão e reconhe-
cemqueissodecorredosex-
cessosverbaisdeLula. [11

Democraciatemmais
desaparecidosdoqueditadura

Palmas‘pla’ela!
Elaé fofae falaerrado.
Marianacompleta10anosde
publicaçãoeaediçãodehoje
étodaemhomenagemà
personagem. [Almanaque
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Aterra tremeuduasvezes
em pelo menos cinco cida-
des da região Norte de
Goiás. O epicentro do abalo
sísmico foi entre Formoso,
TrombasePorangatu.Opri-
meiro tremor foi mais forte
eatingiu4.1grausnaescala
Richter. Já o segundo, mais
fraco,foide2.8graus [3

DoraKramer
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OnúmerodedesaparecidosemGoiásapósabordagenspoliciaisemdezanosémaiordoqueodegoianosquesumiram
noregimemilitar.Primeirareportagemdeumasérie revelaque,entre2000e2010,23pessoasdesapareceramdepois
deaçõesdaPolíciaMilitar.Entre1968e1979,anosmaisdurosdaditadura, foram15desaparecimentos. [4 e5

ofertasdeempregos
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ElioGaspari

MEDO

Oetanol anoiteceu a sex-
ta a R$ 1,69 na maior parte
dospostosdacapital eama-
nheceuaR$1,89.Oaumen-
to inesperadoassustoucon-
sumidores. Sindiposto diz
que só repassou aumento
das distribuidoras. Sifaeg
garante que aumento nas
usinasfoideapenas5%. [13

Até o fechamento desta edição, a Caixa Econômica Federal
não havia divulgado os resultados dos sorteios de ontem, dia 8,
da Mega-Sena, Lotomania e Quina.

GOIANOSFORAMVISTOSPELAÚLTIMAVEZDURANTEAÇÕESDAPM

MORRED. MANOEL
PESTANA,BISPO
EMÉRITODE
ANÁPOLIS [8

EXEMPLARDEASSINANTE

Terratreme
emcidades
doNorte
Goiano

LOTERIASEmGoiás, nublado a
encobertocom
pancadasde chuvae
trovoadas isoladas.
Temperaturaestável.

AndersonNascimento
Figueiredo
(desaparecidoem3/4/2000)

RodineiCardosode
Morais
(desaparecidoem3/4/2000)

CristianoBandeira
daSilva
(desaparecidoem8/7/2002)

AlairFerreira
Lima
(desaparecidoem2/3/2003)

RogérioBatista
Santana
(desaparecidoem12/8/2004)

MarcoAurélio
CarneirodaCosta
(desaparecidoem6/10/2004)

RogérioGomes
Souza
(desaparecidoem6/10/2004)

UeversonGeovani
Dias
(desaparecidoem10/1/2005)

MarceloMendonça
daSilva
(desaparecidoem17/2/2005)

PauloSérgioPereira
Rodrigues
(desaparecidoem22/4/2005)

MuriloSoares
Rodrigues
(desaparecidoem22/4/2005)

HélioBarbosa
daSilva
(desaparecidoem3/6/2005)

RonesDias
(desaparecidoem7/12/2005)

FábiodaCosta
Lima
(desaparecidoem4/1/2006)

CristiomarPereira
dosSantos
(desaparecidoem23/1/2007)

RonielUbiratan
Martins
(desaparecidoem23/1/2007)

GustavoSilveirado
Nascimento
(desaparecidoem6/6/2007)

MarconeNascimento
(desaparecidoem6/6/2007)

SóstenesFreitas
Lino (desaparecidoem

18/10/2007)

CélioRobertoFerreira
deSouza
(desaparecidoem11/2/2008)

CamilaLagaresde
Lima
(desaparecidaem8/4/2009)

AdrianoSouza
Matos (desaparecidoem
22/11/2010)

BrunnoElvys
Lopes (desaparecidoem
22/11/2010)

Deolho...
Terça-feiraéodiadavoltado
Big Brother BrasilàteladaRede
Globo/TV Anhanguera. Edição
especial trazdetalhesdesteede
outrosBBBs. [Magazine
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