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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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Saúde e segurança são prioridades para eleitor 
 
BRASIL 

 

Emprego, que ocupava segundo lugar no ranking de preocupações no pleito de 2006, caiu para quinto 
este ano, segundo Ibope 
Pedro Venceslau 
pvenceslau@brasileconomico.com.br 
 

"O homem é a sua circunstância". A máxima do filósofo espanhol Ortega YGasset ajuda a 

entender o que se passa na cabeça do eleitor na hora de definir suas prioridades. Com as ideologias e 

os partidos desacreditados, as circunstâncias passaram a ser medidas cada vez mais pelas aflições. 

Entre 2006 e 2010, o ranking dos problemas que mais afligem a população sofreu uma 

significativa alteração. A comparação entre os levantamentos do Ibope nos meses de maio dos 

respectivos anos mostra que a saúde segue firme na ponta. Há quatro anos, porém, 49% dos 

entrevistados citaram essa área com uma das mais problemáticas do país em uma tabela com várias 

opções. Este ano, o número caiu para 45%. A mesma pesquisa de 2006 apontou o emprego no segundo 

lugar, com 43% das citações. Eis a primeira mudança significativa de cenário. 

Em 2010, foi a segurança pública que apareceu em segundo, com 43%. Já o emprego caiu 

para quinto, com 12%. E a educação subiu da sétima para a terceira posição. "Nas eleições de 89, 94 e 

98 a saúde estava em segundo lugar. Essa preocupação cresceu muito em 2006 e ainda lidera. Credito 

isso ao problema de financiamento do SUS.O Brasil tem um sistema teoricamente muito bom, mas com 

poucos recursos para funcionar. 



 
 

Sem a CPMF esse quadro piorou", avalia o sociólogo Antonio Lavareda. "Na época do Collor a 

maior preocupação era com a inflação. Depois passou a ser o salário. Em outro momento foi o 

desemprego. Isso muda dependendo do contexto", diz Marcia Cavallari, diretora executiva do Ibope 

Estratégia 

O diagnóstico é claro. Mas até que ponto o eleitor tende escolher um candidato devido à 

especialidade política mais próxima da prioridade da vez? Nenhum levantamento mostra, por exemplo, 

se os preocupados com a saúde preferem um candidato com expertise nessa área. 

"Uma agenda eleitoral com ênfase na saúde nitidamente beneficia José Serra, que foi ministro 

da área. Ele leva vantagem biográfica" Entre os sociólogos, as opiniões divergem. "Uma agenda eleitoral 

com ênfase na saúde nitidamente beneficia 

José Serra, que foi ministro nessa área. Ele leva vantagem biográfica , opina Lavareda. 

O fato da saúde ser a maior preocupação não significa que isso vai definir a eleição. A 

conjuntura geral favorece Dilma , arrisca Aldo Fornazieri, cientista político e e diretor da Escola de 

Sociologia e Política de São Paulo. Para Priscila Cruz, diretora executiva da ONG Todos Pela Educação 

, o eleitor não está só mais preocupado, está mais crítico. O brasileiro está enxergando os problemas. 

Hoje não basta simplesmente estar na escola, tem de ter qualidade de ensino. 

SAÚDE 45% A saúde lidera o ranking das maiores preocupações dos brasileiros. Em 2006, a 

saúde afligia mais: 49% dos entrevistados. 

SEGURANÇA 43% A segurança pública surgiu, em 2010, com a segunda maior preocupação 

do eleitor. Em 2006, esse posto pertencia ao emprego, que foi para quinto. 

DROGAS 22% As drogas surpreenderam na pesquisa do Ibope de 2010. Subiram do sexto 

lugar em 2006 para o quarto. A epidemia do crack seria a explicação. 

CORRUPÇÃO E HABITAÇÃO 

O item corrupção caiu no ranking de preocupações do eleitor. Em 2006, estava em 5° lugar, 

com 27%das citações. Em 2010 foi para 8°, com 14%. Já a preocupação com a habitação cresceu. Em 

2006 tinha 5%das citações e saltou para 10% em 2010. Esse item, porém, está abaixo de salários e 

fome. 
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TCU vê falhas em programas de saúde 
 
GERAL 

 

O Tribunal de Contas da União (TCU) detectou falhas na implementação de programas do 

Ministério da Saúde em municípios do país. A auditoria constatou que há falta de organização e plano 

municipal para os programas Saúde da Família, Saúde Bucal e Agente Comunitário de Saúde. 

De acordo com o relatório, das 56 cidades visitadas, pelo menos 28 apresentaram problemas 

de planejamento local.A deficiência leva a população a enfrentar dificuldades de acesso aos serviços de 



 
 
saúde. Os gestores municipais apontam a mudança de comando nas prefeituras como principal 

obstáculo para desenvolver um planejamento.  

Para o relator da auditoria, ministro José Jorge, as falhas mostram que o planejamento de 

saúde continua a ser negligenciado. O TCU recomendou ao ministério que priorize a construção de 

postos de saúde em municípios que tenham equipes instaladas em locais inadequados para o 

atendimento à população. 
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´Lula precisa de um sucessor´ 
 
Candidata diz que, pelo fato de não ter sido capaz de enfrentar todas as dificuldades, Lula não precisa 
de um continuador 
 

São Paulo. A candidata à Presidência Marina Silva (PV) disse ontem que o presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva não precisa de um "continuador", e sim de um "sucessor". "O presidente Lula 

aprendeu a dor e a delícia de ser o que é, com dificuldades que entendo que precisam ser superadas. 

Eé por ele não ter sido capaz de enfrentar todas as dificuldades, que ele precisa de um sucessor, não de 

um continuador", afirmou. Marina Silva fez a declaração durante sabatina do jornal Folha de S. Paulo. 

 ex-senadora seguiu no tema da continuidade para criticar o tipo de política que, segundo ela, 

move as demais candidaturas. "A gente olha para os palanques e vê 500 anos de política velha no 

Brasil", disse. A senadora afirmou que seu teto de 12% nas pesquisas representa "16 milhões de 

eleitores", que "não estão associados às máquinas partidárias, aos velhos caciques partidários". 

Marina defendeu o deputado Sarney Filho(PV-MA), seu aliado, e tentou diferenciá-lo do pai, o 

presidente do Senado, José Sarney(PMDB-AP)."Por que a gente põe a conta do presidente Sarney no 

Sarney Filho como se eles fossem amesma pessoa? Ele vem da política tradicional, mas perguntem ao 

movimento ambientalista o que acha do Sarney Filho. Não dá para a gente pegar a trajetória do 

presidente Sarney e colocá-la com todo o peso nas costas do Sarney Filho", declarou. 

A candidata, no entanto, reconheceu problemas em seu próprio partido. "O PV não é um 

partido perfeito. Tem as dificuldades que têm os outros partidos", disse. Marina se filiou ao partido em 

agosto de 2009, após deixar o PT. 

A senadora voltou a adotar um tema conservador em relação a assuntos polêmicos. Disse ser 

contrária ao casamento entre homossexuais ("matrimônio é um sacramento"), à descriminalização do 

aborto ("como tenho posição em defesa da vida, sou contrária ao aborto, mas defendo que se faça um 

plebiscito para que a sociedade brasileira decida"), e à descriminalização das drogas. Ela disse não ter 

opinião formada sobre a adoção de crianças por casais homossexuais. 

A ex-senadora evitou revelar qual seria a sua fórmula de reforma tributária, mas garantiu que 

não aumentará a carga caso seja eleita. Ela disse também ser perfeitamente possível mobilizar a base 



 
 
para aprovar a Emenda 29, que fixa os percentuais mínimos a serem investidos em saúde por União, 

Estados e municípios. A discussão se arrasta no Congresso há dez anos. 

Marina afirmou que o modelo atual de financiamento de campanhas estimula a lógica de 

"poucos doando muito". "Isso cria uma ambiguidade, no mínimo. Na nossa campanha, queremos muitos 

doando pouco". 
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