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Herman Tacasey

É sempre a mesma lógica:
após casos de corrupção, surgem
os cortes nos investimentos públicos (“Investimento do governo
federal tem queda em 2012”, “Poder”, ontem). Não seria melhor
evitar a roubalheira?
Márcio AlexAndre dA SilvA (Assis, SP)

Comissão da Verdade

Com todo o respeito e a admiração que tenho por Frei Betto,
surpreendeu-me muito o seu texto “Os dois lados da Comissão da
Verdade” (Tendências/Debates,
20/5), no qual afirma que o ministro Gilson Dipp não se enquadra nos critérios definidos pela
lei que criou a comissão. Frei Betto se esqueceu de mencionar a
advogada Rosa Maria Cardoso da
Cunha, que está na mesma posição, uma vez que atuou como defensora de militantes.
verA SPoSiTo (São Paulo, SP)

H
Como leitor da Folha e admirador de Frei Betto, estava na
expectativa de saber a opinião
dele a respeito de tema tão
polêmico. Como sempre faz, ele
expressou bem o sentimento de
muitos brasileiros, principalmente daqueles que foram vítimas de tortura —como é o seu caso— ou das famílias que tiveram
as vidas de seus entes queridos
ceifadas por ditadores e seus asseclas, a quem a Lei da Anistia,
de forma equivocada, perdoou.
GerAldo T. SAnToS AlMeidA (Itapeva, SP)
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truir um quadro de referência normativo estratégico, alinhado com
os desafios contemporâneos, de
modo a valorizar o conjunto de nossas florestas.
Para tanto, a partir da experiência acumulada no serviço público
ao longo de tantos anos, assim como da diversidade de seus membros, o fórum se coloca à disposição para apoiar, da forma que for
julgada mais oportuna, a elaboração e tramitação no Legislativo de
uma proposta que vise uma política florestal sustentável —e que,

portanto, valorize as funções de
conservação, de recuperação e de
uso econômico do capital natural
associado às nossas florestas.
Os autores são os membros do Fórum de ExMinistros de Meio Ambiente do Brasil:
CARLOS MINC, 60, ministro entre 2008 e 2010
(governo Lula)
MARINA SILVA, 54, ministra entre 2003 e 2008 (Lula)
JOSÉ CARLOS CARVALHO, 59, ministro em 2002 (FHC)
JOSÉ SARNEY FILHO, 54, ministro de 1999 a 2002 (FHC)
GUSTAVO KRAUSE, 65, ministro de 1995 a 1998 (FHC)
HENRIQUE BRANDÃO CAVALCANTI, 83, ministro em
1994 (governo Itamar Franco)
RUBENS RICUPERO, 75, ministro entre 1993 e 1994
(governo Itamar)
FERNANDO COUTINHO JORGE, 72, ministro entre
1992 e 1993 (governo Itamar)
JOSÉ GOLDEMBERG, 83, secretário do Meio
Ambiente em 1992 (governo Collor)
PAULO NOGUEIRA NETO, 90, foi secretário especial
do Meio Ambiente entre 1973 e 1985 (governos
Médici, Geisel e Figueiredo)

Dentistas, convênios, governo e desdentados
FÁBio BiBanCos

A classe odontológica finalmente decidiu se manifestar contra alguns convênios. Recentemente, o
Conselho Regional de Odontologia
do Rio de Janeiro iniciou um movimento contra uma operadora. Em
São Paulo, dentistas se uniram aos
médicos nos protestos do Dia Nacional de Advertência aos Planos
de Saúde (26/4).
A reivindicação dos dentistas é
absolutamente legítima. Os valores pagos são inacreditavelmente
baixos. Por uma radiografia, por
exemplo, chega-se a receber pouco mais que R$ 2 —menos do que
custa o filme. Isso inviabiliza qualquer atendimento.
O inimigo mais óbvio são os convênios. Mas temos mesmo de demonizá-los? Não, eles são uma solução
de acesso à saúde.
Segundo a ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), 16,8 milhões de brasileiros possuem planos exclusivamente odontológicos.
Entre esses beneficiários, com certeza há muitas pessoas que só podem frequentar um consultório por
causa do convênio.
A população tem direito à saúde
bucal. Os dentistas merecem receber valores justos. Os convênios podem existir. E o governo deve agir.
A começar pela ANS. Se a agência realmente cumprisse sua função
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Governo e corrupção
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Pedimos à presidente Dilma o
veto integral dos retrocessos
contidos no projeto de lei
aprovado pela Câmara, que
reduz a proteção às florestas

O governo não da conta da
saúde bocal da população: 16
milhões de brasileiros têm
plano odontológico. Mas os
convênios pagam muito mal
—regular o setor de saúde suplementar—, o quadro seria diferente.
Não existiriam dentistas ganhando
menos de R$ 10 por consulta.
Se eles fossem bem remunerados
pelos convênios, não precisariam
paralisar o atendimento ou participar de manifestações. Permaneceriam em seus consultórios, fazendo
aquilo que sabem e se comprometem a fazer: cuidar da saúde bucal
das pessoas.
E são os dentistas, em seus próprios consultórios, com ou sem convênio, que têm de fazer isso. Porque
o governo não faz.
Pelos resultados preliminares da
última pesquisa sobre saúde bucal
do Ministério da Saúde, divulgados
em dezembro passado, o atendimento odontológico do sistema público funciona às mil maravilhas e
os brasileiros estão sorrindo de satisfação, com dentes perfeitos.
É só reparar na boca das pessoas
nas ruas, no metrô e na porta das
escolas para perceber que a realidade é outra.

opinião a3

PAINEL DO LEITOR

Apelo público dos ex-ministros
Nós, do Fórum dos Ex-Ministros
do Meio Ambiente do Brasil, dirigimos um apelo público à presidente da República a respeito do
projeto de lei 1976/99, aprovado pela Câmara dos Deputados com alterações ao Código Florestal.
Reconhecemos e destacamos o
compromisso da presidente Dilma,
assumido ainda quando ela era
candidata e reafirmado reiteradas
vezes nos últimos meses (inclusive durante uma audiência com os
representantes do Fórum de Ex-Ministros do Meio Ambiente em maio
de 2011), de vetar qualquer alteração na legislação brasileira que represente um aumento de desmatamento ou a anistia daqueles que
desmataram ilegalmente.
Nós observamos também que esse compromisso, que é amplamente apoiado pela opinião pública brasileira, reflete os interesses maiores
da nação, dos quais a presidente é
a fiel depositária.
O Comitê Nacional em Defesa
das Florestas e do Desenvolvimento Sustentável e diferentes setores
da academia, da sociedade civil e
do setor produtivo têm demonstrado enorme preocupação com as
consequências da sanção do projeto de lei aprovado pela Câmara
dos Deputados.
Todos pedem o veto integral dos
retrocessos contidos no texto. Eles
reduzem drasticamente o status de
proteção das florestas no Brasil,
bem como a governança socioambiental construída nas últimas décadas. Mais de 2 milhões de pessoas se manifestaram através de abaixo-assinado nesse sentido.
Em nome do fórum de ex-ministros, solicitamos que a presidente,
em coerência com o seu compromisso e com os anseios da sociedade,
vete integralmente toda e qualquer
norma de caráter permanente ou
transitório que:
- Sinalize ao país a possibilidade
presente e futura de anistia;
- Permita a impunidade em relação ao desmatamento;
- Descaracterize a definição de
florestas, que está consagrada na
legislação vigente;
- Reduza direta ou indiretamente a proteção do capital natural associado às florestas;
- Fragilize os serviços prestados
por elas;
- Dificulte, esvazie ou desestimule mecanismos para a restauração;
- Ou, ainda, fragilize a governança socioambiental.
Ao mesmo tempo, nós entendemos que continua necessário cons-
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Escrevo para elogiar o desafio
da Folha ao patrulhamento
“esquerdoide”. Na “Primeira
Página” de domingo, o jornal publicou chamada sobre reportagem que abordou a história de
duas pessoas atingidas pelos
acontecimentos da época da ditadura —uma, vítima da repressão; outra, vítima dos terroristas—, num claro posicionamento
de que a apuração dos fatos deve
envolver os dois lados.

FÁBIO BIBANCOS, 48, cirurgião-dentista, é
presidente da ONG TdB (Turma do Bem) e vencedor
do Prêmio Empreendedor Social de 2006

olivier Anquier, chef francês (São Paulo, SP)

Comportamento

Confesso que não acreditei
quando li a sugestão da leitora Áurea Roberto de Lima (Painel do Leitor, ontem). Como
mãe, sempre achei que educação é obrigação dos pais. Os filhos são o espelho dos pais. A escola é uma instituição de ensino.
A criança vai para lá para aprender. Querer que elas eduquem as
crianças é um pouco demais.
leonor de SouzA (São Paulo, SP)

Saúde

A reportagem “Governo Cabral
dá verba a empresa de irmão de
secretário” (“Poder”, 17/5) parte de premissa errada ao alegar
que obtive favorecimento por ser
irmão do secretário de Saúde do
Estado do Rio de Janeiro.
Levei a DFV Comercial e Industrial Ltda. para Valença (RJ) atraído por benefícios fiscais previstos na lei 4.533/05, a “Lei Rosinha”, e pedi empréstimo à Investe Rio. A primeira parcela saiu
em 28 de janeiro de 2011, e a
DFV só solicitou 80% do valor
autorizado. O contrato foi assinado em dezembro de 2010, quando a obra estava pronta e com licenças de instalação e de operação temporárias.
É incorreto afirmar que seria
necessário ter a licença definitiva
para o empréstimo. Qualquer
financiamento ocorre antes
ou durante a instalação de qualquer empresa. Quando obteve
o empréstimo, a DFV tinha as licenças, logo estava apta ao financiamento.
nelSon côrTeS dA SilveirA, administrador da
DFV (Valença, RJ)
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HArley PAivA MArTinS (João Pessoa, PB)

Internet

O editorial “Banda larga estreita” (“Opinião”, 19/5) só não ficou
perfeito por não relembrar que
a “velocidade” recebida pelos
nossos computadores mal atinge os 50% da contratada —e paga— por nós. Pago por 10 Mbps.
Uso o “velocímetro” disponibilizado pelos próprios fornecedores e “recebo”, em média, 3 Mbps
ou 4 Mbps. E, pior, não há de que
reclamar, pois, contratualmente,
a obrigação deles é fornecer um
mínimo de 10% da velocidade
contratada. O triste de tudo isso é
a conivência do governo federal
por meio dessa (e de todas as demais) agência reguladora (?), que
só beneficia as empresas, nunca
os consumidores.
SÉrGio rodriGueS (São Paulo, SP)

Se a rede pública de fato oferecesse atendimento para todos, por
que existiriam tantas crianças e adolescentes nas triagens da organização social que fundei há dez anos
para oferecer tratamento odontológico a quem precisa?
Por que receberíamos apelos de
tantos adultos com péssimas condições bucais e sem nenhum acesso a dentistas?
Faça o teste você mesmo. Procure
atendimento odontológico na rede
pública e veja o que acontece. Outro
teste: preste atenção na campanha
eleitoral deste ano. Quantos candidatos a prefeito citam a saúde bucal?
Se o governo não dá conta da saúde bucal da população, restam a iniciativa privada e a sociedade: dentistas, empresas e ONGs.
Dentistas não devem se sujeitar a
tabelas indignas. A ANS precisa regular o setor com firmeza, fazendo
com que as operadoras paguem valores justos aos profissionais. E as
empresas do setor podem investir
mais em responsabilidade social,
apoiando soluções de acesso à odontologia. Quem sabe assim deixaremos de ser um país de desdentados.

até hoje, havia visto alguém
afirmar que a Revolução Francesa causou impactos bastante negativos na sociedade francesa.
Ao ler o texto “Que dó da Chanel!” (“Ilustrada”, ontem), de
Luiz Felipe Pondé, fiquei feliz em
saber que não estava completamente errado ou fazendo
papel ridículo.

Sacolinhas

Danuza Leão se junta à imensa maioria da população na justa
reclamação acerca do problema
das sacolinhas plásticas que
não mais são fornecidas aos
clientes de supermercados.
Esse é o maior “conto do vigário”
dos últimos tempos!
vAlenTiM GrAnzoTTo (São José do Rio Preto, SP)

França

Há anos, considero a revolução de 1789 como responsável
pelo paradoxal “mal francês”:
complexo de superioridade e vergonha de ser francês. Nunca,

A diretoria da Investe Rio esclarece que a DFV cumpriu a legislação ambiental aplicável para a celebração do contrato de financiamento. A Investe Rio exige
das empresas a apresentação da
licença ambiental cabível (licença de instalação) previamente à
celebração dos respectivos contratos de financiamento.
Com efeito, a DFV apresentou
a licença de instalação expedida
em 2 de junho de 2010, com validade até 2 de junho de 2013 —previamente, portanto, à assinatura
do contrato de financiamento datado de 2 de dezembro de 2010.
Esse é o procedimento-padrão
utilizado para todas as empresas
beneficiárias de financiamento
da Investe Rio, de modo que foi
adotado tratamento isonômico
para o caso em questão.
SilviA coSenzA, assessora de comunicação da Investe Rio - Agência de Fomento do Estado do Rio
de Janeiro S.A. (Rio de Janeiro, RJ)
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reportagem apenas relata que o empresário Nelson
Côrtes da Silveira recebeu
R$ 5 milhões de financiamento público. Em suas análises, os
Tribunais de Contas da União e
dos Estados consideram sempre
que a liberação de verba deve
ocorrer com a “licença de operação”. O entendimento é o de que
a “licença de instalação” é arriscada, já que a empresa pode vir
a não funcionar.
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ERRAMOS
OPINIÃO (17.MAI, PÁG. A2) O editorial “Ética nos hospitais” errou
ao dizer que o decreto estadual
nº 57.108 autoriza a reserva de leitos de hospitais públicos paulistas
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para clientes de convênios privados. O correto seria afirmar que a
lei complementar estadual nº 1.131
fixa o limite de 25% dos leitos para esses pacientes.

