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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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Folha de S. Paulo - São Paulo/SP 
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Governo quer que indústria do tabaco indenize o SUS 
 
COTIDIANO 
Medida está prevista da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2011, que está sendo discutida pelo 
Congresso  
LUCAS FERRAZ 
DE BRASÍLIA 
 

O governo quer acionar na Justiça a indústria do tabaco para que ela pague indenização ao 

SUS (Sistema Único de Saúde) pelos custos do Estado com o tratamento médico dos fumantes. 

A medida, prevista na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) do próximo ano, que deve ser 

votada pelo Congresso na semana que vem, enfrenta forte oposição de fabricantes de cigarro, que a 

consideram inconstitucional, e de congressistas do Sul, região produtora de fumo. 

Se for aprovada, a diretriz valerá para todo o ano de 2011 – período de vigência da LDO e 

prazo que a União terá para entrar com as ações - e dependerá de um estudo, ainda não elaborado pelo 

Ministério da Saúde, sobre os custos das doenças relacionadas ao cigarro no SUS. Segundo o 

ministério, há cerca de 50 doenças relacionadas ao fumo. 

Em levantamento de 2007, e baseado nas enfermidades cancerígenas, cardiovasculares e 

respiratórias, o Instituto do Câncer estimou em mais de R$ 350 milhões o impacto do tratamento médico 

com internação no sistema público. O ministério considera o valor subestimado. 

O ministro José Temporão (Saúde) é favorável ao projeto, criado pelo senador Tião Viana (PT-

AC). O congressista diz que "essa é uma maneira de estimular o levante contra o uso do tabaco". 

A Souza Cruz, maior fabricante de cigarros do país, argumenta que o SUS é custeado "por 

meio da arrecadação de tributos", e que é uma das "dez maiores pagadoras" de impostos do Brasil. 



 
 
"Importante ainda ressaltar que os riscos associados ao consumo de cigarros são amplamente 

conhecidos pela população", diz. 

A Philip Morris informou que a "regulamentação tributária impõe às empresas um sistema de 

IPI [Imposto sobre Produtos Industrializados] (...) que inclusive tem provocado uma queda na eficácia da 

arrecadação". 
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Publicidade de alimento terá advertência 
 
SAÚDE 

Comerciais de produtos com muito sal, açúcar ou gordura trarão alertas sobre risco de obesidade e doença do 
coração Medida é considerada tímida por ONGs de defesa do consumidor e inconstitucional pela indústria de 
alimentos 
ANGELA PINHO 
DE BRASÍLIA 
 

Daqui a seis meses, a publicidade de alimentos com altos teores de açúcar, sódio e gorduras 

trans e saturada terá alertas sobre problemas de saúde que o consumo dessas substâncias pode 

causar. A medida está prevista em resolução da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), 

publicada ontem no "Diário Oficial". 

As frases de advertência deverão ser ditas pelo personagem principal do comercial, no caso da 

televisão, ou pelo locutor, no rádio. Na internet e nas mídias impressas, os alertas deverão ter cores 

contrastantes com a da peça publicitária e ter impacto visual compatível com o dos anúncios. A iniciativa 

da Anvisa busca enfrentar o aumento da obesidade no país. Levantamento recente do Ministério da 

Saúde mostra que quase metade da população adulta está acima do peso. 

A resolução é menos restritiva do que o texto que a própria agência havia submetido a consulta 

pública em 2006. A proposta incluía limites de horário para comerciais desses alimentos e proibição da 

utilização de personagens de desenho animado. De acordo com a Anvisa, esses dispositivos foram 

retirados após reuniões com representantes da AGU (Advocacia-Geral da União), que teriam dito que 

eles dependiam de mudança na lei. 

O resultado é que a resolução desagradou tanto a indústria quanto as ONGs que acompanham 

o tema. Para Isabella Henriques, do Instituto Alana (ONG que luta contra a publicidade voltada para 

crianças), foi um retrocesso tirar do texto restrições à publicidade infantil. Segundo Henriques, a criança 

não distingue a publicidade da programação e não vai entender os alertas nos comerciais.  

Lisa Gunn, coordenadora-executiva do Idec (Instituto de Defesa do Consumidor), afirma que, 

como não tem regras específicas para o público infantil, a resolução não trabalha com um ponto que ela 

considera crucial: a formação do padrão alimentar. Para Carlos Augusto Monteiro, da Faculdade de 

Nutrição da USP, a instituição de alertas é "revolucionária", mas seria melhor adotar medidas como 

taxação maior sobre os alimentos com muito açúcar, sódio e gordura. 
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Rombo de R$ 150 milhões 
 
CIDADE 

Guilherme Goulart 

 
As perdas financeiras provocadas pelas irregularidades detectadas nos contratos e convênios 

do Governo do Distrito Federal (GDF) com a União são maiores do que se imaginava. A segunda etapa 

da inspeção realizada pela Controladoria-Geral da União (CGU) calculou prejuízos de aproximadamente 

R$ 150 milhões. O resultado superou em 41,5% o divulgado em abril deste ano, quando se encontrou 

um rombo de R$ 106 milhões. 

A auditoria começou em dezembro de 2009, dias depois da Operação Caixa de Pandora, que 

desvendou um esquema de pagamento de propina no GDF para a base aliada. Para o ministro-chefe da 

CGU, Jorge Hage, a atual constatação dos auditores aponta para uma piora no cenário da capital do 

país. Confirmamos agora praticamente todas as nossas primeiras conclusões. A situação do DF 

continua grave, resumiu. 

A segunda fase dos trabalhos caracterizou-se pela análise das respostas e manifestações 

apresentadas pelas secretarias do GDF, além do aprofundamento das investigações que envolvem as 

áreas de obras e de saúde. Assim, foram listados problemas em 17 itens. Os documentos investigados 

pela CGU referem-se a contratos de 2006 a 2009(1). No período, o GDF geriu cerca de R$ 66,6 bilhões. 

São R$ 35,1 bilhões levantados por meio de recursos próprios, a maioria proveniente de impostos pagos 

pelos contribuintes; R$ 2,1 bilhões referentes a transferências da União; e R$ 29,4 bilhões provenientes 

de recursos especiais, como o Fundo Constitucional do Distrito Federal. Após seis meses de auditoria, 

os servidores envolvidos no levantamento da CGU cobriram mais de 90% dos recursos federais 

repassados ao governo local, sem contar o dinheiro do Fundo Constitucional. 

Os prejuízos financeiros constatados pelos auditores passam por perdas nas áreas de saúde, 

educação, transporte e segurança pública. Nessa última questão, as irregularidades apontadas se 

referem, por exemplo, a gerenciamento na aquisição de veículos e equipamentos para os postos 

comunitários de segurança. No quesito transporte, há erros em implantações de trechos do metrô. A 

CGU aceitou parte das explicações do GDF, mas a constatação de sobre preço descoberta na primeira 

etapa da auditoria continua caiu de R$ 11,7 milhões para R$ 6.895.019,73. 

Um dos principais problemas atinge o setor de saúde pública. 

Segundo as conclusões do relatório da CGU, R$ 218.730.930,94 transferidos pela União ao 

GDF continuam parados no banco. Os recursos estão paralisados no BRB (Banco Regional de Brasília), 

mas deveriam ser aplicados em saúde. Apesar disso, não computamos esse valor como prejuízo, mas 

são recursos que não poderiam estar parados, cobrou Hage. Outras falhas na área alcançam compras 

superfaturadas de medicamentos e aluguel suspeito de ambulâncias. 

 



 
 

Falhas 
 

As falhas levantadas pela CGU apontam ainda superfaturamentos, sobre preços, contratações 

desnecessárias, problemas em contratos e em convênios, favorecimentos em licitações. O governador 

Rogério Rosso (PMDB) determinou uma análise profunda das informações. Vamos analisar com a 

responsabilidade devida, com a tranquilidade devida, e agir firme para que a gente possa punir quem 

tem que ser punido. Vamos aguardar oficialmente o relatório chegar ao Distrito Federal e tomar uma 

posição firme, afirmou. 

A CGU encaminha hoje o relatório a todos os órgãos do GDF, assim como para o gabinete do 

governador. O documento segue com recomendações feitas pela Controladoria. Também enviará as 

informações para todas as entidades federais que transferiram recursos ao governo local, aos tribunais 

de Contas da União e do Distrito Federal, ministérios Público Federal e do DF e à Advocacia-Geral da 

União. O levantamento alcançará ainda a Polícia Federal para que sejam abertos inquéritos. 

 
Abrangência 
 

Os contratos analisados pelos auditores abrangem período no qual o Distrito Federal teve três 

governadores. Em 2006, Joaquim Roriz estava no cargo, mas saiu antes do fim do mandato para 

disputar eleições para o Senado. Maria de Lourdes Abadia assumiu o GDF. Em 1º de janeiro de 2007, 

José Roberto Arruda tomou posse como governador do DF. 
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Conselho Estadual de Saúde escolhe entidades que participam 
das eleições do órgão, hoje 
 

Instituições municipais e estaduais, além de 45 entidades filantrópicas ligadas à Secretaria de 

Estado da Saúde (Sesa), inscreveram-se para participar do processo eletivo do Conselho Estadual de 

Saúde do Amapá (CES), que acontece hoje, 30, no auditório da Secretaria de Saúde do Estado (foto), 

com primeira chamada às 14h, e segunda chamada às 15h. 

Trinta e três entidades estão habilitadas a participar do pleito. Entre elas, 17 são dos 

segmentos dos usuários do SUS; nove do trabalhador; três do serviço de saúde e quatro do segmento 

de gestão pública. Um dado relevante é que nenhuma entidade do segmento científico se inscreveu, o 

que abriu vacância para outros segmentos que agregaram a vaga para assento do Conselho Estadual 

de Saúde do Amapá. 

As instituições públicas e privadas que ficaram habilitadas para o pleito do triênio 2010/2012, 

tiveram que atender requisitos técnicos e legais acordados em assembléia da entidade; após 

comprovarem documentalmente a participação de atuação na área dos segmentos do usuário, 



 
 
trabalhador, prestador de serviço e segmento do gestor, podendo agora disputar hoje o direito de 

representatividade do Conselho Estadual de Saúde, explica Lenadro Monteiro, presidente da comissão 

eleitoral. 

O processo teve um período estabelecido para que qualquer entidade que se sentisse 

prejudicada na avaliação da comissão pudesse estabelecer os argumentos de acordo com o seguimento 

do pleito e com isso aguardar a resposta da comissão, que saberá se foi favorável ou não, conclui 

Leandro. 
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