
6    ECONOMIAPANORAMA

WWW.OLIBERAL.COMBELÉM, DOMINGO, 21 DE FEVEREIRO DE 2021

AR
Q

U
IV

O
 O

 L
IB

ER
AL

A 
prisão do deputado 
federal  Daniel  Si l -
veira foi o aconteci-
mento político mais 

importante da semana e 
essa af irmação tem pou-
co a ver com a irrelevân-
cia do parlamentar. Extre-
mista, despreparado para 
qualquer convivência so-
cial, Silveira é um deputa-
do inexpressivo, que não 
conta com a simpatia dos 
seus pares. Se visto como 
personagem isolado, a sua 
presença no Poder Legisla-
tivo é o resultado de um 
acidente eleitoral, fruto de 
uma conjuntura confusa e 
polarizada.

Apesar de atingir  um 
deputado irrelevante,  o 
contexto de sua prisão im-

porta porque o parlamen-
tar representa um grupo 
político minoritário, mas 
ruidosamente ameaçador: 
a ala radical do bolsona-
rismo. Um grupo que bar-
bariza, protegendo-se sob 
a alegação da liberdade de 
expressão e da imunidade 
parlamentar para atentar 
contra a democracia e a 
nossa sanidade mental . 
Um grupo que precisa ser 
neutralizado sem claudi-
cância. 

No vídeo que levou o 
Supremo Tribunal Federal 
a se movimentar, Silveira 
desrespeita ministros, faz 
ameaças sér ias ,  imputa 
crimes sem comprovação. 
Tudo em linguagem vul-
gar, sem qualquer senso 

de decoro. Há um certo 
co ns e ns o  e ntre  mui tos 
parlamentares, membros 
do Judiciário, Ministério 
Público e sociedade civil 
que o teor de seu discurso 
não é uma manifestação 
demo crát ica  da cr í t ica , 
mas a incitação criminosa 
da violência. Um discurso 
que não está protegido 
nem pelo direito à liberda-
de de expressão nem pela 
g ar ant ia  d a  imu ni d a d e 
parlamentar. Que Silvei-
ra deve ser punido pare-
ce haver pouca dúvida, o 
problema é o como.

A formalidade da pri-
são tem dividido juristas. 
Oriunda do famigerado 
inquérito das fake news, 
foi determinada de ofício 

pelo relator Alexandre de 
Moraes, sem provocação 
do Ministério Público. So-
bre esse inquérito pairam 
dúvidas razoáveis quanto 
à sua constitucionalidade 
desde que ele foi instaura-
do pelo presidente do STF 
em 2019. A inaf iançabili-
dade do crime e o flagran-
te,  por sua vez,  exigem 
um certo esforço interpre-
tativo.

Constitucionalistas sé-
r ios como Rafael  Mafei , 
professor da USP, enxer-
gam na prisão problemas 
formais que podem agra-
var os riscos à democracia 
brasileira. Um dos pontos 
indicados por Mafei é a 
possibilidade de que, com 
esse precedente, qualquer 
autoridade policial possa 
determinar a prisão em 
f lagrante por postagens 
opinativas em rede social, 
uma perspectiva ameaça-

dora em tempos de parti-
darização das polícias e 
tanta divisão política. O 
STF acabaria por abrir as 
portas para o controle po-
licial da opinião, minando 

as bases da liberdade de 
imprensa e de expressão. 

O caso de Silveira, no 
entanto, é tão singular e 
extremo que tem pouco 
potencial para dar causa 
a temores desse tipo. Até 
a sempre corporativista 
Câmara de Deputados en-

tendeu isso. Basta lembrar 
que o Supremo tem ao 
longo dos anos constru-
ído uma jur isprudência 
bastante enfática na defe-
sa da primazia da liberda-
de de expressão, inclusive 
tolerando excessos de par-
lamentares controversos 
como foi Jair Bolsonaro. 
A omissão do STF no caso 
de Silveira seria um ris-
co que não podemos nos 
permitir. Como saldo do 
episódio, fica a mensagem 
unânime do colegiado pa-
ra os outros extremistas 
raivosos do grupo: ainda 
há alguma vigilância ope-
rante na República.
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O
s gastos com pla-
no de saúde costu-
mam figurar entre 
os mais pesados, 

mas também entre as 
prioridades para as fa-
mílias paraenses. Com 
a pandemia, a preocu-
pação em garantir a as-
sistência médica na rede 
privada parece ter sido 
um ponto importante. 
Entre março do ano pas-
sado, quando surgiram 
os primeiros casos do 
novo coronavírus (co-
vid-19), e o último mês de 
dezembro aumentou em 
37.476 o número de be-
neficiários - cerca de 156 
novos planos novos por 
dia. O ano encerrou com 
812.358 paraenses com 
proteção  médica parti-
cular, o que corresponde 
a 10,39% da população do 
Estado, de acordo com le-
vantamento feito pelo O 
Liberal com base nos da-
dos oficiais da Agência 
Nacional de Saúde (ANS).

Essa é a maior co -
b e r t u r a  a n o t a d a  n o 
Estado, desde o fim de 
2014, quando chegou 
a 893.442 clientes (12% 
da população). Em 2019, 
por exemplo, o mês de 
dezembro contabilizou 
778.052 beneficiários de 
assistência médica - uma 
quantidade 4,35% infe-

rior ao atual. Segundo o 
presidente do Sindicato 
dos Estabelecimentos 
de Serviços de Saúde do 
Pará (Sindesspa), Breno 
Monteiro, esses números 
mostram que o setor de 
saúde suplementar teve 
um ano de recuperação 
e aponta os pontos que 
definiram esse desem-
penho.

“Esse aumento se deve 
a dois fatores. Apesar de 
todos os desafios da eco-
nomia, nós não tivemos 
as perdas de emprego. 
T i vem os a l gumas n o 
início da pandemia, mas 
depois a economia come-
çou a recuperar. E o cres-
cimento da saúde suple-
mentar está diretamente 
ligado ao crescimento do 
número de empregos. E 
o Pará teve esse aumen-
to, só o setor de saúde, 
por exemplo, empregou 
3.335 em 2020. Um sal-
do positivo. Assim como 
outros setores, princi-
palmente, o de serviços, 
que caiu no primeiro 
semestre, mas teve uma 
recuperação no segundo 
semestre. E esse cresci-
mento é diretamente pro-
porcional ao crescimento 
da saúde suplementar”, 
explica Monteiro, citan-
do, ainda, que assistência 
médica particular se tor-
nou uma prioridade para 
a população.

“Esse é o segundo 
fator. Certamente, um 

dos maiores desejos do 
cidadão é ter um plano 
de saúde, e, em um mo-
mento de pandemia, as 
pessoas vão com mais 
força em busca disso. 
Elas deslocam as suas re-
servas, os seus recursos 
financeiros para aplicar 
naquilo que você pode 
mais precisar neste perí-
odo, que é uma assistên-
cia sem depender do SUS 
(Sistema Único de Saúde). 
Então, este é um número 
a ser comemorado e as 
nossas estimativas são 
de que, se continuar ca-
minhando como está, 
com uma previsão de au-
mento do PIB em 2021, 
com geração de emprego 
e automaticamente com 
alta no número de usu-
ários, esse crescimento 
será permanente. Isso, se 
não tiver nenhuma sur-
presa”, completa.

No entanto, o cenário 
positivo detalhado pelo 
presidente do Sindesspa 
esbarra na dif iculdade 
dos usuários de planos 
de saúde em manter o 
serviço após a aplicação 
do reajuste que f icou 
suspenso em 2020.  As 
operadores foram auto-
rizadas em novembro 
pela ANS a diluírem em 
12 meses, a partir de ja-
neiro de 2021, o reajuste 
anual e por faixa etária, 
que ficou suspenso entre 
setembro e dezembro.
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Cresce busca 
por plano de 
saúde no Pará

PANDEMIA

DESPESA - Mesmo assim, pouco mais do que 10% da população   
do Estado conta com a proteção da assistência médica privada

Cobertura 
é a maior 
desde 2014, 
quando 12% 
dos paraenses 
tinham  
condições  de 
pagar pelo 
plano de 
saúde

Bruno Monteiro explica que o crescimento da saúde suplementar 
está diretamente relacionado à manutenção dos empregos

Brasileiro de Defesa do Con-
sumidor (Idec) indica que es-
se acúmulo de reajustes em 
2021 deve deixar os planos de 
saúde coletivos até 50% mais 
caros. “Isso é um problema. 
Esse aumento impacta não só 
os novos clientes, mas, prin-
cipalmente, os que já estão 
no sistema. Eu acho que era 
necessário que as operado-
ras e a Agência Nacional de 
Saúde buscassem estratégias 
para minimizar estes impac-
tos. Tanto que a Defensoria 
Pública da União (DPU) solici-
tou na última sexta-feira uma 
nova suspensão temporária 
dos reajustes dos planos de 
saúde”, disse Monteiro.

Além de recomendar a 
suspensão do reajuste dos 

planos de saúde em 2021 e 
das cobranças retroativas re-
ferentes a 2020, no prazo de 
cinco dias úteis, a DPU adver-
tiu o reinício da discussão a 
respeito da necessidade e do 
porcentual de reajuste dos 
planos de saúde em 2020 e 
2021 com participação so-
cial. De acordo com o docu-
mento do órgão, a decisão 
leva em consideração que 
“os reajustes aparentemente 
não refletem a necessidade 
de manter a sustentabilidade 
econômica das operadoras 
de planos de saúde”. A De-
fensoria ainda recomenda à 
ANS que, no prazo de cinco 
dias úteis, decida pela sus-
pensão dos reajustes e das 
cobranças retroativas.

FONTE: ANS

Planos de saúde no Pará (dezembro/2020)

 Beneficiários:  812.358
 Variação no mês:  0,66%
 Variação no ano:  4,35%
 Taxa de cobertura:  10,39%
 Operadoras em Atividade:  738
 Operadoras Ativas com beneficiários:  292

 Planos Ativos:  5.731
 Planos Individual ou Familiar:  274.039         
 Coletivo:  537.002
 Coletivo Empresarial:  464.830         
 Coletivo por adesão:  72.172 
 Não Identificado:  1.317


