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A doença financeira
da saúde

Uma lápide
para os terroristas
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Rigorosamente, George W.
Bushfoi impelidoa isso: tinha de
revidar, e revidar com um dispêndio de energia espetacular
equivalente ao que vitimou o espaço público americano.
Mais que atos de guerra, os
atentados de 11 de setembro foram concebidos como cenas midiáticas de perversidade nunca
vista. As duas torres derretendo,
aovivo,nastelevisõesdomundo
todo, sangraram o olhar da humanidade. Naquele momento
sumiu da paisagem um ícone
que se imaginava inamovível –
comocartão-postalecomoâncora do mercado financeiro global.
Abriu-se o chão. Nós, os bilhões
de humanos que testemunhamosodesmoronardosdoisarranha-céus, passamos a ser, de
uma hora para outra, mutilados
do olhar, como se fôssemos mutilados de guerra. Eis o que situa
os atentados de 11 de setembro
em outra era histórica, ou melhor, o que faz deles o portal de
ingresso da História em outra
era, em que a guerra e o terror,
tambémeles,passamaserdefinitivamentemediadospelainstância da imagem ao vivo.
Por isso a resposta do governo
americano só poderia ser, como
vem sendo, umasucessão de golpes espetaculares – que, quando
perdem o tônus, mudam de alvo
como se mudassem de figurino.
A complexa engenharia simbólica para tapar o vazio deixado pelosmortosepelosescombrosdepende desses golpes espetaculares. Segundo a ilusão feérica de
que a vingança trará a paz, o teatro da guerra já não basta – só a
guerra teatral poderá erguer
umasepulturaparaasperdasfísicas e simbólicas.
Acontece que a ilusão não passa disso, de ilusão. Além dela, o
vazio, outra vez ele, mostra o seu
avesso – este, sim, aterrorizante.
As vítimas dos atentados de 11 de
setembrode 2001terão suamorte ritualizada pelo espetáculo,
mas os terroristas permanecerão insepultos, exilados no avesso do vazio. Bin Laden foi morto
porsoldadosamericanosporque
nãotinhaondeserencarceradoe
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.
Nãohánotíciasdequeterãouma
cova neste formidável cemitério
que é o planeta Terra.
Se não há ritos fúnebres para
todos, não há paz. Se não sabemos sepultar dignamente esses
homens,anossacivilizaçãoémenor do que precisa ser e continuaráescrava do desejo(espetacular) de fazer com que desapareçam para sempre.
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Não há notícias de que
terão uma cova neste
formidável cemitério
que é o planeta Terra
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resto é conversa. O resto é linguagem.Quando não há maisremédio, 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, muito longe, em busca de vingança,
ainda mais dispendiosa.
As operações militares que se
seguiram ao 11 de setembro, com
ainvasãodoAfeganistãoedoIraque, além de ações no Paquistão,
já mataram 6 mil soldados das
tropas americanas e aliadas. Segundo estimativas “conservadoras” da Brown University, citada
pela revista britânica The Economist da semana passada, 137 mil
civis morreram nesses três paíseseosgastosatingemacasados
US$ 4 trilhões. Além de vidas e
dinheiro, a vingança impôs também o custo da mentira. A própria The Economist admite, na
mesma edição, que deu seu
apoioàinvasãodoIraquesomente porque estava “erroneamente
convencida de que Saddam possuíaarmasdedestruiçãoemmassa”. Assim como outros veículos
jornalísticos,acreditoueminformações falsas difundidas por autoridades americanas.
Seaverdadeatrapalhaarevanche, 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 espetáculo da vingança. No futuro próximo,aguerracontrao terrorserá compreendida menos como
uma sequência de movimentos
parametrados pela geopolítica
(enessequesito osaldoémedíocre) e mais como reação da ordem do espetáculo, com a finalidade de promover a coesão imaginária entre o medo e o ódio.
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EX-PREFEITO E EX-GOVERNADOR
DE SÃO PAULO

de trabalho. Ao final restou na
Ilha de Manhattan uma cicatriz
urbanística: o Marco Zero. Lá serão plantados um museu e um
memorial, cuja inauguração foi
marcada para 2015. As obras custarãoUS$11bilhões.Ovazioserá
então convertido em túmulo coletivo, um cemitério exponencial. As vítimas terão sua lápide.
Esse traço particularíssimo, o
deinscreverumsímboloparatapar a dor insuportável da morte,
vem servindo de pretexto para
quenós,oshumanos,nosjulguemos superiores aos outros animais. Somos humanos porque,
quando os arqueólogos aparecem para vasculhar os resquícios de nossa existência, encontram isto: urnas funerárias, esqueletos ao ladode amuletos em
vasosdecerâmica,pirâmidesdevidamente faraônicas, valas comuns, memoriais patrióticos. O
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do à renovação do tributo, o governo Lula acenara, na undécima
hora,comapossibilidadededestinar a receita da CPMF à saúde.
Não deu certo.
Se fosse verdadeira a intenção
de reforçar o setor, em vez tentar
renovar a CPMF, o governo Lula
poderiateraprovadoo projetode
lei complementar já citado, contendo um tributo só da saúde. Ou
poderia ter destinado a ela parte
do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), cujas alíquotas
foramaumentadas,afimdecompensar a perda da CPMF. A receita do IOF subiu quatro vezes de
2007 até 2011, quando será de R$
30 bilhões. Um terço disso teria
elevadobastanteosrecursosfederaisparaasaúde. Mas essanãofoi
a prioridade nem antes nem depois. Desde 2002, as despesas federais na área cresceram abaixo
das receitas correntes.
O projeto de lei que está para
ser votado na Câmara dos Deputados tem várias coisas positivas, 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 financeiros merecem reparos. O
projeto retira da base de cálculo
da despesa mínima estadual para a saúde os recursos do Fundeb, da educação. Isso cortaria
em R$ 5 bilhões os gastos obrigatóriosdosEstadosnosetor!Paralelamente, cria-se a Contribuição Social para a Saúde (CSS),
uma CPMF de 0,1%, que renderia uns R$ 14 bilhões/ano. Mas,
desse total, 20% seriam descontados por conta da Desvinculação de Receitas da União (DRU).
Assim, metade da CSS serviria
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O setor precisa, sim, de
mais recursos federais,
e eles devem sair das
receitas existentes

ez anos após os
atentadosdaAlQaeda contra
os Estados Unidos, prossegue
aberto um
imenso vazio que desafia a chamada civilização ocidental. As
torres gêmeas do World Trade
Center, em Nova York, cada
uma delas atingida por um jato
comercial (aviões de carreira
transformadosemmísseis),derreteramcomovelasdeparafina,
numa imagem que será lembrada com horror por séculos e séculos. Só ali morreram 2.605 cidadãos de várias nacionalidades. Naquele mesmo dia, o Pentágono sofreu um bombardeio
semelhante. Outras 125 mortes.
Um quarto avião, sequestrado
pelo mesmo grupo criminoso,
caiu na Pensilvânia antes de alcançar seu alvo. Nesses voos estavam embarcados 246 passageiros. Ao todo, 2.976 vidas humanas foram queimadas. Por aí
temosumaprimeiravisãodovazio - e essa primeira visão é relativamente simples.
No lugar das torres gêmeas
restou outra face do mesmo vazio: 65 mil metros quadrados de
escombros, conforme expôs,
com infográficos de um nível de
minúcia que seria barroco se
não fosse exato, o excelente caderno publicado por este jornal
no domingo. A limpeza dos entulhos consumiu quase um ano
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o 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 projeto passara com facilidade, apoiado por todos; entre os senadores,
o percurso foi difícil, dada a pressão contrária de muitos governadores. A emenda deu certo: de lá
paracá,osrecursosreaisdasaúde
aumentaram em termos absolutos e como fatia do PIB, embora
isso se deva mais a Estados e municípios do que ao governo federal. A participação do Ministério
da Saúde nos gastos do setor caiu
de 53% para 47% no período, aumentandoosencargosdosgovernos estaduais e municipais.
A EC 29 previa que se votasse,
até 2004, uma lei complementar
que a regulamentasse, mas o governoLulaevitouoassunto,precisamente para não aumentar sua
fatia nas despesas do setor. Agora,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 ampliando e reforçando as vinculaçõesorçamentáriasdiretaseindiretas. Mas a saúde ficou de fora e,
num mundo orçamentário rígido, virou colchão amortecedor
de crises e apertos fiscais.
Tudo piorou quando, já no governo Collor, o Fundo de Investimento Social (Finsocial), que
abastecia a saúde de recursos, foi
derrubado pelo Supremo Tribunal 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
nasreceitasdaPrevidênciafoiextinta junto com o Inamps, de
quemoMinistériodaSaúderecebeu as unidades hospitalares e
ambulatoriais.
EueraministrodoPlanejamentoquandootitulardaSaúde,Adib
Jatene,tomou ainiciativa dacriação da CPMF vinculada ao setor,
mas já não estava lá quando ele
conseguiu aprová-la em outubro
de 1996. Adverti, então, que, sendoareceita previstacoma CPMF
menor do que as despesas federaiscomsaúde,oaumentodosrecursos da área não era garantido,
pois outras receitas que financiavamoministériopoderiamserredirecionadas para outros gastos
sociais. E isso aconteceu.
Quando, no início de 1998, o
presidente Fernando Henrique
convidou-me para assumir o MinistériodaSaúde,acertamospromoveralgum mecanismoquedefendesse o setor. Por isso, no ano
seguinte, fizemos um substituti-

aos Tesouros nacional e estaduais, a pretexto da saúde!
Note-seque,desde2002,acargatributáriano Brasilcresceu em
tornodetrêspontosdoPIB;ogasto federal aumentou em 80%
reais. Ao longo de 2011, a receita
tributária federal cresceu três vezesmaisdoqueo PIB.Seráqueas
distorções de prioridades, o descaso sobre eficiência e redução
de custos e os desperdícios e desvios têm sempre de ser compensados com aumento ainda maior
de tributos?
A saúde precisa, sim, de mais
recursos federais, e eles tinham
detersaídoedevemsairdasreceitas existentes. Dentro do próprio
setor há um mundo de possibilidades 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 pequenosexemplos:cercadeR$700milhões poderiam ser destinados à
saúdecomosimplescancelamento do projeto executivo do trembala,essagrandealucinaçãoferroviária;outrotantopoderiaserobtido cortando despesas com boa
parte das ONGs e festas municipais, no âmbito do Turismo, item
escabrosoemdesvioderecursos.
E pode-se permitir, sim, que
iguaismontantes virememendas
paraasaúde,deformacriteriosae
controlada. Em suma, trata-se de
governar com prioridades claras,
determinação e, é claro!, com rumos, sabendo-se o que se quer.
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voaumprojetododeputadoCarlos Mosconi, economizando, assim, prazos de tramitação. A fim
de evitar as incertezas de possíveis reformas tributárias, preferimos vincular recursos ao índice
do PIB nominal – a cada ano, o
orçamento federal para a saúde
deveria ser reajustado, no mínimo, pela variação desse índice do
ano anterior. Para os Estados e
municípios,avinculaçãofez-seàs
receitas líquidas: 12% e 15%, respectivamente, a serem atingidos
em cinco anos.
Diga-seque, apartirdaEC 29,a
CPMFeasaúdesedivorciaram.A
obrigaçãodogovernofederalpassou a ser a de cobrir o financiamentomínimodosetor,independentemente das origens dos recursos. Por isso, o sumiço da
CPMFem2008nãoretirourecursos da saúde. No final de 2007, a
fimdevenceraoposiçãodoSena-
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 8 set. 2011, Primeiro Caderno, p. A2.

Fórum dos Leitores
ECONOMIA
Crise americana

Hoje o presidente Barack Obama
deve anunciar novos estímulos à
economia. Como disse Paul Krugman, se não for algo “grande e ousado”, não resolve. O problema é
que o que ele e Obama entendem
por “grande e ousado” continua
amarrado à velha receita keynesiana dos anos 30, de investimentos
públicos, corte de impostos da
classe média, etc. Isso ajuda, mas
aumenta os gastos, agrava o déficit e... não resolve. Devíamos estar muito preocupados, porque,
para começar, temos a galinha
dos ovos de ouro das nossas reservas de US$ 350 bilhões guardada
no galinheiro da raposa americana. É hora de exigirmos no G-20
que as economias desenvolvidas
parem com esse negócio de salvar bancos falindo países e enfrentem a crise na sua verdadeira natureza de crise da repartição, que

só pode ser resolvida pelo aumento direto dos salários. Mesmo
que passe por um primeiro momento de aumento dos gastos, pela necessidade da complementação 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 navios que poderiam dar-lhe a tranquilidade de não ficar refém de armadores internacionais, notadamente chineses. Curiosa a informação de que “parece mais uma
forma de agradar aos donos de navios chineses para não criar problemas 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 difícil ter orgulho de ser brasileiro!
WESLEY MINOANO
wesley@baden.com.br
São Paulo

Enquanto não se aplicar com rigor a Lei da Ficha Limpa na política e a qualquer cargo público, a
corrupção, infelizmente, só tende
a aumentar. Governistas e juristas, cuidado com a revolta do povo, que na maioria é sério e ético.

País, em vez de servir aos dirigentes? Apesar de milhões de assinaturas pela Ficha Limpa, o Supremo reluta em implantá-la e os
mensaleiros ainda não foram punidos. A Câmara dos Deputados,
mesmo com provas contundentes, não cassou a deputada Jaqueline Roriz. Dilma Rousseff só faz
faxina induzida pela imprensa.
Pior: o PT quer monitorar a imprensa para impedir a divulgação
das constantes irregularidades
governamentais. Os Três Poderes estão desvirtuados, não cumprem o seu papel, estão se tornando casas de tolerância a serviço
do mal. Em resumo, o Brasil está
acéfalo.

ROBERTO HUNGRIA
rosohu@bol.com.br
Itapetininga

HUMBERTO SCHUWARTZ SOARES
hs-soares@uol.com.br
Vila Velha (ES)

Poderes desvirtuados

Novas maracutaias?

Enquanto o PT teme a mídia,
nós, o povo, a aplaudimos de
pé! É por meio dela que as falcatruas políticas vêm à tona, o
que nos permite contestação e
polêmica. Ninguém nos pode
privar de voz e vez, porque somos uma democracia!

Em quem confiar para que a democracia funcione em prol do

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

RUTH DE SOUZA L. E HELLMEISTER
rutellme@terra.com.br
São Paulo

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

CORRUPÇÃO E MORDAÇA
Ficha limpa
Bom senso

O prazo para a votação está expirando. O Supremo Tribunal Federal (STF) vai julgar constitucional ou inconstitucional a Lei da
Ficha Limpa? Sabe-se que a pressão PolíTica é pela inconstitucionalidade – há quem diga que PolíTicos não medem consequências
em benefício próprio, “são capazes 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-

dem estar certos, é só para desviar o foco da roubalheira de dinheiro público. Controle da imprensa é mais um subterfúgio para nos enganar, mas ninguém
nos tirará as liberdades que conquistamos. Fiquemos atentos e
“espertos”, devem estar encobrindo novas maracutaias que estão surgindo...
LUIZ DIAS
lfd.silva@uol.com.br
São Paulo

Salve a mídia!

