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Prezado (a) conselheiro (a), 
 

Estamos encaminhando um clipping de notícias do CNS na mídia, além daquelas com 

assuntos que o Conselho vem debatendo. A intenção é socializar com os Conselheiros Nacionais a 

repercussão nos principais jornais. 
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Propina em Dourados vinha de convênio 
 
Mensalão da prefeitura era abastecido por contrato com entidade beneficente que gerenciava 2 hospitais 
públicos  
 
Ministério Público diz que prefeito repassava dinheiro a vereadores; acusados negam ligação com 
irregularidades  
 
RODRIGO VARGAS  
DE CUIABÁ  
 

Um convênio entre a Prefeitura de Dourados (MS) e a entidade beneficente que gerenciava 

dois hospitais públicos na cidade era uma das principais fontes da propina paga mensalmente a 

vereadores pela administração, diz o Ministério Público.  

O contrato, de R$ 3 milhões mensais, foi fechado em março de 2009 com a ABD (Associação 

Beneficente Douradense), mantenedora do Hospital Evangélico.  

De acordo com o promotor Paulo César Zeni, que chefia as investigações, notas frias eram 

usadas para cobrir uma devolução mensal de R$ 50 mil nos valores repassados à entidade para a 

administração dos hospitais de urgência e emergência e da mulher.  

O dinheiro era repassado pelo prefeito Ari Artuzi (PDT), preso sob acusação de chefiar o 

esquema, ao vereador Sidlei Alves (DEM), presidente da Câmara, que, diz a Promotoria, era o 

encarregado de dividir e distribuir o dinheiro entre os vereadores.  

Alves também está preso. "Identificamos pagamentos mensais a pelo menos sete vereadores", 

diz o promotor.  



 
 

Segundo o promotor, Artuzi pagava pelo apoio dos vereadores a projetos de seu interesse e 

também para "abafar" uma CPI aberta para apurar irregularidades na saúde: "O objetivo era, 

basicamente, conseguir apoio".  

A PF registra quatro diálogos gravados pelo secretário de governo Eleandro Passaia, 

responsável pelas denúncias, que citam o acerto envolvendo o contrato com a ABD e o Hospital 

Evangélico.  

As investigações apontam que os vereadores também lucravam com um esquema de desvio 

de verbas do duodécimo da Câmara.  

 

OUTRO LADO  
 

O prefeito Ari Artuzi (PDT) "nega veementemente" ter participado do suposto esquema de 

fraudes desmontado na última semana. Segundo seu advogado, Carlos Marques, o prefeito "nunca 

pegou um dinheiro sequer dos cofres do município". Marques diz que prepara um pedido de habeas 

corpus para seu cliente, por considerar que "faltam motivos" para que ele fique na prisão. Sobre as 

suspeitas da existência de um mensalão, o advogado disse que Artuzi atribui "eventuais crimes" ao 

secretário Eleandro Passaia, que fez as denúncias à PF.  

Passaia disse que procurou a PF tão logo soube do suposto esquema e que agiu sob 

orientação policial.  

João Arnar Ribeiro, advogado do vereador Sidlei Alves, disse que seu cliente nega 

envolvimento no suposto esquema e que está "surpreso e chocado" com a prisão.  

A direção do Hospital Evangélico disse que o contrato firmado com a prefeitura é "público e 

notório". Uma posição oficial seria tomada após uma reunião ontem.  
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Quase metade da população possui algum plano de saúde 
 
ELAINE VIEIRA evieira@redegazeta.com.br 

  
O número de pessoas que buscam planos de saúde não para de crescer na Grande Vitória. 

Uma pesquisa feita pelo Instituto Futura mostra que o índice de usuários que contrataram algum plano 

aumentou de 34,8% em 2004 para 45,7% este ano.  

A pesquisa confirma os dados divulgados recentemente pela Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS), que apontava Vitória como a capital com maior cobertura de planos de saúde no 

país. Na pesquisa Futura, 60% dos entrevistados moradores de Vitória afirmaram que possuem plano.  

Mas o fato de ter plano de saúde não significa, necessariamente, que os usuários estejam 

satisfeitos com o atendimento. O índice de pessoas que consideram o serviço ótimo ou bom caiu da 
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média de 74% no início da década para 67% este ano. Poucas pessoas, entretanto, estão dispostas a 

mudar de plano de saúde. O índice de mantém estável ao longo dos anos, com cerca de 18%.  

Entre os que não possuem plano de saúde, o principal motivo apontado é o financeiro. Mas 

esse argumento está sendo menos usado. Este ano, 58,6% dos entrevistados afirmaram que não faziam 

um plano de saúde por falta de dinheiro, contra 70% em 2006.  

Cerca de 7% dos entrevistados afirmam que não precisam de um plano de saúde. E 4% 

afirmam estarem satisfeitos com o atendimento oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Apenas 

9,5% das pessoas entrevistadas que não têm plano de saúde pagam por consultas e procedimentos, 

enquanto 80,5% recorrem ao SUS.  

Quase 60% daqueles que não possuem planos pensam em adquirir um, índice que também 

está em queda, já que em 2002, 84% dos entrevistados afirmaram o mesmo.  

 

AVALIAÇÃO  
 

A pesquisa levantou também a avaliação que usuários fazem de hospitais públicos e unidades 

de saúde.  

Os planos de saúde tiveram avaliação positiva (ótimo ou bom) por parte de 38,5% dos 

entrevistados, em 2010, enquanto os hospitais públicos tiveram foram avaliados como ótimos por 15,6% 

e os postos de saúde, por 22,9%.  

Por outro lado, 14% da população acha o atendimento dos planos ruim ou péssimo, e 50% 

acha o mesmo dos hospitais públicos. "Cabe destacar que os planos de saúde e os hospitais públicos 

foram mais bem avaliados entre as mulheres e entre os mais novos ou com menor escolaridade", 

ressalta o analista da Futura Leandro de Souza Lino.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Expediente 

Carta Eletrônica do CNS 

Publicação do Conselho Nacional de Saúde - Ano VI – 08 de setembro de 2010. 
Secretaria Executiva do CNS 
Coordenação de Comunicação e Informação em Saúde  


