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SINAIS PARTICULARES

No próximo dia 13
de setembro, fará
11 anos a Emenda
Constitucional
n.º29(EC29), que
criou vinculações

orçamentárias para a saúde. Na
Câmara dos Deputados, o proje-
to passara com facilidade, apoia-
do por todos; entre os senadores,
o percurso foi difícil, dada a pres-
são contrária de muitos governa-
dores. A emenda deu certo: de lá
paracá, osrecursos reais dasaúde
aumentaram em termos absolu-
tos e como fatia do PIB, embora
isso se deva mais a Estados e mu-
nicípios do que ao governo fede-
ral. A participação do Ministério
da Saúde nos gastos do setor caiu
de 53% para 47% no período, au-
mentandoosencargosdosgover-
nos estaduais e municipais.

A EC 29 previa que se votasse,
até 2004, uma lei complementar
que a regulamentasse, mas o go-
vernoLulaevitouoassunto,preci-
samente para não aumentar sua
fatia nas despesas do setor. Ago-
ra,oCongressodizquevaivotá-la
até o fim deste mês.

Por que foi feita a EC 29?
Para o bem ou para o mal, a

Constituição de 1988 acabou am-
pliando e reforçando as vincula-
çõesorçamentáriasdiretaseindi-
retas. Mas a saúde ficou de fora e,
num mundo orçamentário rígi-
do, virou colchão amortecedor
de crises e apertos fiscais.

Tudo piorou quando, já no go-
verno Collor, o Fundo de Investi-
mento Social (Finsocial), que
abastecia a saúde de recursos, foi
derrubado pelo Supremo Tribu-
nal Federal (STF), abrindo uma
tremenda crise, só atenuada por
socorro do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT). Na época de
Itamar Franco, a fatia da saúde
nasreceitas da Previdênciafoiex-
tinta junto com o Inamps, de
quem o Ministério da Saúde rece-
beu as unidades hospitalares e
ambulatoriais.

EueraministrodoPlanejamen-
toquandootitular daSaúde, Adib
Jatene, tomou a iniciativa da cria-
ção da CPMF vinculada ao setor,
mas já não estava lá quando ele
conseguiu aprová-la em outubro
de 1996. Adverti, então, que, sen-
do a receita prevista com a CPMF
menor do que as despesas fede-
raiscomsaúde,oaumentodosre-
cursos da área não era garantido,
pois outras receitas que financia-
vamoministériopoderiamserre-
direcionadas para outros gastos
sociais. E isso aconteceu.

Quando, no início de 1998, o
presidente Fernando Henrique
convidou-me para assumir o Mi-
nistériodaSaúde, acertamospro-
mover algum mecanismo que de-
fendesse o setor. Por isso, no ano
seguinte, fizemos um substituti-

vo a um projeto do deputado Car-
los Mosconi, economizando, as-
sim, prazos de tramitação. A fim
de evitar as incertezas de possí-
veis reformas tributárias, preferi-
mos vincular recursos ao índice
do PIB nominal – a cada ano, o
orçamento federal para a saúde
deveria ser reajustado, no míni-
mo, pela variação desse índice do
ano anterior. Para os Estados e
municípios,avinculaçãofez-seàs
receitas líquidas: 12% e 15%, res-
pectivamente, a serem atingidos
em cinco anos.

Diga-se que, a partir da EC 29, a
CPMFe asaúde se divorciaram.A
obrigaçãodogovernofederalpas-
sou a ser a de cobrir o financia-
mentomínimodosetor,indepen-
dentemente das origens dos re-
cursos. Por isso, o sumiço da
CPMFem2008nãoretirourecur-
sos da saúde. No final de 2007, a
fimde vencer a oposição do Sena-

do à renovação do tributo, o go-
verno Lula acenara, na undécima
hora,comapossibilidadededesti-
nar a receita da CPMF à saúde.
Não deu certo.

Se fosse verdadeira a intenção
de reforçar o setor, em vez tentar
renovar a CPMF, o governo Lula
poderia ter aprovado o projeto de
lei complementar já citado, con-
tendo um tributo só da saúde. Ou
poderia ter destinado a ela parte
do Imposto sobre Operações Fi-
nanceiras (IOF), cujas alíquotas
foram aumentadas, a fim de com-
pensar a perda da CPMF. A recei-
ta do IOF subiu quatro vezes de
2007 até 2011, quando será de R$
30 bilhões. Um terço disso teria
elevadobastanteosrecursosfede-
rais para a saúde. Mas essa não foi
a prioridade nem antes nem de-
pois. Desde 2002, as despesas fe-
derais na área cresceram abaixo
das receitas correntes.

O projeto de lei que está para
ser votado na Câmara dos Depu-
tados tem várias coisas positi-
vas, entre elas, a que impede os
governos de contabilizarem no
item saúde gastos de segurança,
alimentação, lixo, asfalto, etc.
Com esse expediente, metade
dos Estados, hoje, não cumpre a
EC 29. Mas dois dispositivos fi-
nanceiros merecem reparos. O
projeto retira da base de cálculo
da despesa mínima estadual pa-
ra a saúde os recursos do Fun-
deb, da educação. Isso cortaria
em R$ 5 bilhões os gastos obriga-
tóriosdosEstadosnosetor!Para-
lelamente, cria-se a Contribui-
ção Social para a Saúde (CSS),
uma CPMF de 0,1%, que rende-
ria uns R$ 14 bilhões/ano. Mas,
desse total, 20% seriam descon-
tados por conta da Desvincula-
ção de Receitas da União (DRU).
Assim, metade da CSS serviria

aos Tesouros nacional e esta-
duais, a pretexto da saúde!

Note-se que, desde 2002, a car-
ga tributária no Brasil cresceu em
tornodetrêspontosdoPIB;ogas-
to federal aumentou em 80%
reais. Ao longo de 2011, a receita
tributária federal cresceu três ve-
zes mais do que o PIB. Será que as
distorções de prioridades, o des-
caso sobre eficiência e redução
de custos e os desperdícios e des-
vios têm sempre de ser compen-
sados com aumento ainda maior
de tributos?

A saúde precisa, sim, de mais
recursos federais, e eles tinham
detersaídoedevemsairdasrecei-
tas existentes. Dentro do próprio
setor há um mundo de possibili-
dades de redefinição de custos e
prioridades, questões que saíram
da sua agenda desde 2003.

E o que dizer sobre a qualidade
dos gastos federais? Dois peque-
nosexemplos:cercadeR$700mi-
lhões poderiam ser destinados à
saúdecomosimplescancelamen-
to do projeto executivo do trem-
bala,essagrandealucinaçãoferro-
viária; outro tanto poderia ser ob-
tido cortando despesas com boa
parte das ONGs e festas munici-
pais, no âmbito do Turismo, item
escabroso em desvio de recursos.
E pode-se permitir, sim, que
iguais montantes virem emendas
paraasaúde,deformacriteriosae
controlada. Em suma, trata-se de
governar com prioridades claras,
determinação e, é claro!, com ru-
mos, sabendo-se o que se quer.
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D ez anos após os
atentadosdaAl-
Qaeda contra
os Estados Uni-
dos, prossegue
a b e r t o u m

imenso vazio que desafia a cha-
mada civilização ocidental. As
torres gêmeas do World Trade
Center, em Nova York, cada
uma delas atingida por um jato
comercial (aviões de carreira
transformadosemmísseis),der-
reteram como velas de parafina,
numa imagem que será lembra-
da com horror por séculos e sé-
culos. Só ali morreram 2.605 ci-
dadãos de várias nacionalida-
des. Naquele mesmo dia, o Pen-
tágono sofreu um bombardeio
semelhante. Outras 125 mortes.
Um quarto avião, sequestrado
pelo mesmo grupo criminoso,
caiu na Pensilvânia antes de al-
cançar seu alvo. Nesses voos es-
tavam embarcados 246 passa-
geiros. Ao todo, 2.976 vidas hu-
manas foram queimadas. Por aí
temosuma primeiravisão dova-
zio - e essa primeira visão é rela-
tivamente simples.

No lugar das torres gêmeas
restou outra face do mesmo va-
zio: 65 mil metros quadrados de
escombros, conforme expôs,
com infográficos de um nível de
minúcia que seria barroco se
não fosse exato, o excelente ca-
derno publicado por este jornal
no domingo. A limpeza dos en-
tulhos consumiu quase um ano

de trabalho. Ao final restou na
Ilha de Manhattan uma cicatriz
urbanística: o Marco Zero. Lá se-
rão plantados um museu e um
memorial, cuja inauguração foi
marcada para 2015. As obras cus-
tarão US$ 11 bilhões. O vazio será
então convertido em túmulo co-
letivo, um cemitério exponen-
cial. As vítimas terão sua lápide.

Esse traço particularíssimo, o
de inscrever um símbolo para ta-
par a dor insuportável da morte,
vem servindo de pretexto para
que nós, os humanos, nos julgue-
mos superiores aos outros ani-
mais. Somos humanos porque,
quando os arqueólogos apare-
cem para vasculhar os resquí-
cios de nossa existência, encon-
tram isto: urnas funerárias, es-
queletos ao lado de amuletos em
vasos de cerâmica, pirâmides de-
vidamente faraônicas, valas co-
muns, memoriais patrióticos. O

resto é conversa. O resto é lin-
guagem. Quando não há mais re-
médio, é nosso instinto pôr uma
pedra em cima e tocar adiante,
mesmo que a pedra custe US$ 11
bilhões – e mesmo que tocar
adiante signifique ir longe, mui-
to longe, em busca de vingança,
ainda mais dispendiosa.

As operações militares que se
seguiram ao 11 de setembro, com
ainvasão do Afeganistão e do Ira-
que, além de ações no Paquistão,
já mataram 6 mil soldados das
tropas americanas e aliadas. Se-
gundo estimativas “conservado-
ras” da Brown University, citada
pela revista britânica The Econo-
mist da semana passada, 137 mil
civis morreram nesses três paí-
ses e os gastos atingem a casa dos
US$ 4 trilhões. Além de vidas e
dinheiro, a vingança impôs tam-
bém o custo da mentira. A pró-
pria The Economist admite, na
mesma edição, que deu seu
apoioàinvasão do Iraque somen-
te porque estava “erroneamente
convencida de que Saddam pos-
suíaarmas dedestruiçãoemmas-
sa”. Assim como outros veículos
jornalísticos,acreditou em infor-
mações falsas difundidas por au-
toridades americanas.

Se a verdade atrapalha a revan-
che, que se mate a verdade. Para
poder declarar que os mortos
descansarão em paz o poder
agredido não tem outra saída
que não seja construir o espetá-
culo da vingança. No futuro pró-
ximo, a guerra contra o terror se-
rá compreendida menos como
uma sequência de movimentos
parametrados pela geopolítica
(e nesse quesito o saldo é medío-
cre) e mais como reação da or-
dem do espetáculo, com a finali-
dade de promover a coesão ima-
ginária entre o medo e o ódio.

Rigorosamente, George W.
Bush foi impelido a isso: tinha de
revidar, e revidar com um dis-
pêndio de energia espetacular
equivalente ao que vitimou o es-
paço público americano.

Mais que atos de guerra, os
atentados de 11 de setembro fo-
ram concebidos como cenas mi-
diáticas de perversidade nunca
vista. As duas torres derretendo,
ao vivo, nas televisões do mundo
todo, sangraram o olhar da hu-
manidade. Naquele momento
sumiu da paisagem um ícone
que se imaginava inamovível –
comocartão-postale comoânco-
ra do mercado financeiro global.
Abriu-se o chão. Nós, os bilhões
de humanos que testemunha-
mos o desmoronar dos dois arra-
nha-céus, passamos a ser, de
uma hora para outra, mutilados
do olhar, como se fôssemos mu-
tilados de guerra. Eis o que situa
os atentados de 11 de setembro
em outra era histórica, ou me-
lhor, o que faz deles o portal de
ingresso da História em outra
era, em que a guerra e o terror,
tambémeles,passam aser defini-
tivamente mediados pela instân-
cia da imagem ao vivo.

Por isso a resposta do governo
americano só poderia ser, como
vem sendo, uma sucessão de gol-
pes espetaculares – que, quando
perdem o tônus, mudam de alvo
como se mudassem de figurino.
A complexa engenharia simbóli-
ca para tapar o vazio deixado pe-
losmortos epelos escombrosde-
pende desses golpes espetacula-
res. Segundo a ilusão feérica de
que a vingança trará a paz, o tea-
tro da guerra já não basta – só a
guerra teatral poderá erguer
umasepulturapara asperdasfísi-
cas e simbólicas.

Acontece que a ilusão não pas-
sa disso, de ilusão. Além dela, o
vazio, outra vez ele, mostra o seu
avesso – este, sim, aterrorizante.
As vítimas dos atentados de 11 de
setembro de 2001 terão sua mor-
te ritualizada pelo espetáculo,
mas os terroristas permanece-
rão insepultos, exilados no aves-
so do vazio. Bin Laden foi morto
porsoldados americanosporque
não tinha onde ser encarcerado e
julgado neste mundo. Como ele,
os criminosos inomináveis que
pilotaram os aviões de carreira, e
que também morreram em 11 de
setembro, não terão uma lápide
visível, minimamente humana.
Não há notícias de que terão uma
cova neste formidável cemitério
que é o planeta Terra.

Se não há ritos fúnebres para
todos, não há paz. Se não sabe-
mos sepultar dignamente esses
homens, anossa civilização éme-
nor do que precisa ser e conti-
nuará escrava do desejo (espeta-
cular) de fazer com que desapa-
reçam para sempre.
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Uma lápide
para os terroristas
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A doença financeira
da saúde

ECONOMIA
Crise americana

Hoje o presidente Barack Obama
deve anunciar novos estímulos à
economia. Como disse Paul Krug-
man, se não for algo “grande e ou-
sado”, não resolve. O problema é
que o que ele e Obama entendem
por “grande e ousado” continua
amarrado à velha receita keynesia-
na dos anos 30, de investimentos
públicos, corte de impostos da
classe média, etc. Isso ajuda, mas
aumenta os gastos, agrava o défi-
cit e... não resolve. Devíamos es-
tar muito preocupados, porque,
para começar, temos a galinha
dos ovos de ouro das nossas reser-
vas de US$ 350 bilhões guardada
no galinheiro da raposa america-
na. É hora de exigirmos no G-20
que as economias desenvolvidas
parem com esse negócio de sal-
var bancos falindo países e enfren-
tem a crise na sua verdadeira na-
tureza de crise da repartição, que

só pode ser resolvida pelo aumen-
to direto dos salários. Mesmo
que passe por um primeiro mo-
mento de aumento dos gastos, pe-
la necessidade da complementa-
ção direta do Tesouro nas folhas
de pagamento das empresas, tem
a suprema vantagem de resolver.
ROGÉRIO A. L. DE MAGALHÃES
lagorog@uol.com.br
Teresópolis (RJ)

Vale e supercargueiros

Lamentável a decisão da Vale de
repassar a outras empresas os na-
vios que poderiam dar-lhe a tran-
quilidade de não ficar refém de ar-
madores internacionais, notada-
mente chineses. Curiosa a infor-
mação de que “parece mais uma
forma de agradar aos donos de na-
vios chineses para não criar pro-
blemas com a China”. A China,
país que defende seus interesses,
impediu o supercargueiro Vale
Brasil de aportar no Porto de Da-

lian. E o Brasil logo aceitou sair
do negócio. Está cada vez mais di-
fícil ter orgulho de ser brasileiro!
WESLEY MINOANO
wesley@baden.com.br
São Paulo

CORRUPÇÃO E MORDAÇA
Ficha limpa

O prazo para a votação está expi-
rando. O Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) vai julgar constitucio-
nal ou inconstitucional a Lei da
Ficha Limpa? Sabe-se que a pres-
são PolíTica é pela inconstitucio-
nalidade – há quem diga que Polí-
Ticos não medem consequências
em benefício próprio, “são capa-
zes de matar pai e mãe para ir ao
baile dos órfãos”. O STF que abra
os olhos e pense na moralidade.
A roubalheira e a corrupção estão
instaladas, comprovadamente,
há mais de oito anos. Dizem os
entendidos que já foi desviado do
erário o equivalente ao PIB da Bo-

lívia. Até quando continuarão
“limpando” os cofres do País? Se-
rá que o povo brasileiro, na sua
simplicidade e humildade, con-
corda, aceita e sabe disso?
MARIA TERESA AMARAL
mteresa0409@estadao.com.br
São Paulo

Bom senso

Enquanto não se aplicar com ri-
gor a Lei da Ficha Limpa na políti-
ca e a qualquer cargo público, a
corrupção, infelizmente, só tende
a aumentar. Governistas e juris-
tas, cuidado com a revolta do po-
vo, que na maioria é sério e ético.
ROBERTO HUNGRIA
rosohu@bol.com.br
Itapetininga

Poderes desvirtuados

Em quem confiar para que a de-
mocracia funcione em prol do

País, em vez de servir aos dirigen-
tes? Apesar de milhões de assina-
turas pela Ficha Limpa, o Supre-
mo reluta em implantá-la e os
mensaleiros ainda não foram pu-
nidos. A Câmara dos Deputados,
mesmo com provas contunden-
tes, não cassou a deputada Jaque-
line Roriz. Dilma Rousseff só faz
faxina induzida pela imprensa.
Pior: o PT quer monitorar a im-
prensa para impedir a divulgação
das constantes irregularidades
governamentais. Os Três Pode-
res estão desvirtuados, não cum-
prem o seu papel, estão se tornan-
do casas de tolerância a serviço
do mal. Em resumo, o Brasil está
acéfalo.
HUMBERTO SCHUWARTZ SOARES
hs-soares@uol.com.br
Vila Velha (ES)

Novas maracutaias?

Vez por outra o PT joga no ar que
quer a regulação da mídia. Po-

dem estar certos, é só para des-
viar o foco da roubalheira de di-
nheiro público. Controle da im-
prensa é mais um subterfúgio pa-
ra nos enganar, mas ninguém
nos tirará as liberdades que con-
quistamos. Fiquemos atentos e
“espertos”, devem estar enco-
brindo novas maracutaias que es-
tão surgindo...
LUIZ DIAS
lfd.silva@uol.com.br
São Paulo

Salve a mídia!

Enquanto o PT teme a mídia,
nós, o povo, a aplaudimos de
pé! É por meio dela que as falca-
truas políticas vêm à tona, o
que nos permite contestação e
polêmica. Ninguém nos pode
privar de voz e vez, porque so-
mos uma democracia!
RUTH DE SOUZA L. E HELLMEISTER
rutellme@terra.com.br
São Paulo
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EUGÊNIO
BUCCI

Mil vezes Ceni

LOREDANO

Não há notícias de que
terão uma cova neste
formidável cemitério
que é o planeta Terra

O setor precisa, sim, de
mais recursos federais,
e eles devem sair das
receitas existentes
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