
Produto: ESTADO - SP - 6 - 27/10/08 B6-B7 - Produto: ESTADO - SP - 6 - 27/10/08 B6-B7 - CYANMAGENTAAMARELOPRETO CYANMAGENTAAMARELOPRETO

WASHINGTON

OFundoMonetárioInternacio-
nal (FMI) informou ontem que
chegouaumacordopreliminar
com a Ucrânia para um pacote
de empréstimo de US$ 16,5 bi-
lhões para aliviar os efeitos da
crise financeira.
“UmamissãodoFMIe auto-

ridades ucranianas fecharam
hoje um acordo, sujeito a apro-
vaçãodaadministraçãodoFMI
e da diretoria executiva, para
umprogramaeconômicoapoia-
do por um empréstimo de US$
16,5 bilhões sob um acordo
stand-byde24meses”, afirmou
odiretor-gerentedoFMI,Domi-
nique Strauss-Kahn, em comu-
nicado aomercado.
“Considerações da diretoria

serão feitas após a aprovação
de mudanças legislativas do
programa de resolução bancá-

ria da Ucrânia”, acrescentou o
Fundo.
O órgão sediado em Wa-

shington afirmou que seus fun-
cionáriosemKieveasautorida-
des ucranianas chegaramaum
acordoqueirátratardasneces-
sidadesdobalançodepagamen-
tos criadas pelos efeitos combi-
nado do colapso nos preços do
açoedas turbulênciasnosmer-
cados de crédito.
“Oprogramatemcomoobje-

tivo ajudar aUcrânia a voltar a
ter estabilidade financeira e
econômica,combatendoospro-
blemas de liquidez e solvência
do setor financeiro, amenizan-
doosefeitos dos fortes choques
externos e reduzindo a infla-
ção”, afirmou Strauss-Kahn.
Ele afirmou que o pacote é

equivalente a 800% da cota
ucraniananoFundo.Cadapaís-
membro do FMI tem uma cota

baseada em seu tamanho na
economiamundial e determina
a quantia do empréstimo que
pode receber. Sob o programa
normal do FMI, os países po-
dem receber até três vezes a
sua cota. “A força do programa
justificaoaltoníveldeseuaces-
so”, afirmou Strauss-Kahn.
A crise financeira ressusci-

touoFMI.Alémdoacordocom
a Ucrânia, o Fundo Monetário
também acertou a concessão
de um empréstimo de US$ 2,1
bilhões à Islândia na semana
passada. Após meia década
praticamente sem clientes, o
Fundo, de novo, se tornou cre-
dor de países que não conse-
guem empréstimos em outras
instituições.
Na porta do FMI, agora ba-

tem Paquistão, Bielo-Rússia,
Hungria e talvez a Bolí-
via. ● AGÊNCIAS INTERNACIONAIS

Chinalançapacote
deUS$292bipara
combatercrise

AcrisechegaaoGolfoPérsico
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Kuwait intervém em um dosmaiores bancos do país

Artigo

E
m1998, foi votada a
Lei dos Planos de
Saúde. Em janeiro
de 1999, a Lei 9656
entrouemvigor,mu-

dando substancialmente uma
atividadequenaquelaaltura já
adquirira importância sufi-
ciente para chamar a atenção
do Governo Federal. Até mea-
dos de 1998 os planos de saúde
privados eram vistos como al-
goruim,masnecessário, e sem
muitaexpressãonaordempolí-
tico-econômica nacional. O
problema é que a situação não
eramais essa fazia algum tem-
po.ComoPlanoReal,quandoa
economia entrou nos eixos e a
demanda pelos planos de saú-
de privados levou perto de 45
milhõesdebrasileiros abusca-
remeste tipodeproteção, o se-
tor começou a ser visto como
algo capaz de gerar votos,
maisdoquecomoumasolução
para os graves problemas do

SUS.
O resultado foi a votação a

toque de caixa de um Projeto
de Lei que estava adormecido
nos escaninhos do Congresso
Nacional fazia muitos anos. O
projeto era tão ruim que a lei
votada, em função de umacor-
doentreoCongressoeoExecu-
tivo, foi mudada menos de 24
horas depois, por umaMedida
Provisória que alterouprofun-
damente suas disposições. E
mês a mês, por um longo tem-
po, outras Medidas Provisó-
rias foram sendo baixadas pa-
ra tentar minimizar os estra-
gos que as alterações anterio-
res iam causando no sistema.
A verdade é que os planos

de saúde privados brasileiros,
chamadosnaépocadavotação
da lei depoucomenosqueban-
didos, ainda que mal regula-
mentados, de uma formaoude
outra, atendiam as necessida-
des da população, ou de uma
parte importante dela, tanto
que se transformaram no so-
nho de consumo da classe mé-
dia, impressionadacomoaten-
dimento médico-hospitalar
dos empregados com carteira
assinada, principalmente das

grandes empresas, que davam
o benefício como complemen-
tação salarial.
De olho nessas pessoas, ou

novotodelas,seacertouavota-
çãodaLeidosPlanosdeSaúde
e sua imediata alteração, por
Medida Provisória. O produto
final, comonãopodiadeixarde
ser, num país onde se acredita
que a lei resolve tudo, é ruim e
está longederesolveroproble-
ma de saúde dos brasileiros,
muito embora, hoje, represen-
te uma massa de dinheiro
maior do que o orçamento do
Ministério da Saúde.

O grande drama dos planos
desaúdeprivadosbrasileirosé
quealeiengessouapossibilida-
de de criação de planos mais
ou menos abrangentes, obri-
gando todos os interessados a
comprarem planos com dese-
nhos obrigatórios, sem se im-

portar com sua utilidade para
oconsumidorecomacapacida-
de de custeio destes produtos
pela população.
Como se não bastasse, os

reajustes de preço dos planos
de saúde privados abrangidos
pela Lei 9656 durante anos fo-
ram feitos levando em conta
mais a demagogia que a reali-
dade.Oresultadoéqueatéago-
raexistemforteszonasdeatri-
topelanecessidadedesecorri-
gir as distorções do passado,
principalmente nos planos an-
terioresà lei, e quepor issonão
deveriamseratingidosporela,
mas que o foram e de forma
muitas vezes devastadora.
A situação se deteriorou a

tal ponto que as seguradoras
simplesmentedeixaramdeco-
mercializar planos individuais
e familiares,concentrandosua
atuação nos planos empresa-
riais, não abrangidos pela lei.
Osplanosindividuaisefami-

liares, atualmente, são admi-
nistrados pelas assistências
médicasecooperativasdesaú-
de, cujas estruturas de custo
permitem economias de esca-
la impraticáveis nos planos de
reembolso,oferecidospelasse-

guradoras.
Muito embora, neste mo-

mento,nãohajanenhumatem-
pestade fechando o horizonte,
asituaçãoédesconfortávelpa-
ra todos. Os consumidores
acham que pagam caro. Os
prestadores de serviço acham
que são mal remunerados. Os
planos vivem na corda bamba,
buscandooequilíbrioeconômi-
co indispensável para garanti-
rem o futuro, deles e de seus
clientes. E oGoverno é obriga-
do a custear a saúde de alguns

milhões de pessoas que, com
outra lei, mais flexível, pode-
riam estar em planos priva-
dos, que desonerariam o SUS.
Por tudo isso, causa espanto
não se falar na mudança para
melhor de uma lei ruim. ●
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FMIemprestaUS$16,5biàUcrânia

KUWAIT

O Banco Central do Kuwait te-
vedefazerumaintervençãoon-
tempararesgatarumdosmaio-
res bancos do país e disse que
estava considerando garantir
os depósitos em bancos nacio-
nais – em um dos primeiros si-
naisconcretosqueacrisefinan-
ceira global pode atingir agora
a rica região produtora de pe-
tróleo doGolfo.
Enquanto isso, na Arábia

Saudita, o governo disse que
iria depositar o equivalente a
US$2,7bilhõesnoSaudiCredit
Bank para ajudar pessoas de
baixarendaalidarcomsuasdifi-
culdades financeiras, informou
o jornal Al-Ektisadiya.
As duasmedidas vieramum

dia depois que osministros das
finanças de seis nações doCon-
selho de Cooperação do Golfo
realizaram uma reunião de
emergênciaparaassegurar,co-
mo eles têm repetido nas últi-
mas semanas, que os bancosda
região não enfrentam crise de
liquidez.

CHOQUE
AdecisãodoKuwaitdesuspen-
der as negociações com as
açõesdoGulfBank,entretanto,
mostraramumretratodiferen-

te. Amedida deu umchoque na
bolsa de valores nacional, que
fechouemqueda dequase 3,5%
e elevou suas perdas neste ano
paramais de 19%.
“Asuspensãodas ações doGulf
Bankespalharampâniconabol-
sa porque o governo tem dito
queosbancosestãosegurosem
relação à crise financeira glo-
bal”, disse o investidor Ahmed
al-Fadhli, em uma entrevista
por telefone.

DERIVATIVOS
Ocomunicadodobancocentral
informou que as negociações
com as ações do Gulf Bank se-
riamsuspensasapartirdeuma
investigação com negócios de
derivativos que causaram per-

das.Ocomunicadodabolsadis-
se que alguns investidores exi-
giamquesuasperdasfossemco-
bertas, mas nem o banco cen-
tralnemoGulfBank indicaram
otamanhoouperíodode tempo
emque ocorreramos prejuízos

do banco.
Mas um funcionário do banco
com acesso a informações esti-
mou que as perdas chegam ao
equivalente aUS$ 749milhões.
O funcionário falou à reporta-
gemcoma condição de que seu
nome fossemantido em sigilo.
Nasúltimassemanas,osinvesti-
dores doKuwaitmanifestaram
preocupações sobre o merca-
do.Umcorretoriniciouumpro-
cessoparatentarfechartempo-
rariamente a bolsa, enquanto
outros corretores invadiram a
bolsa na semana passada, exi-
gindoqueogovernointerviesse
para estancar suas perdas.
O investidoral-Fadhlidisseque
por volta de 40 corretores saí-
ramdabolsaonteme foramaté
o palácio Seif, na área vizinha,
pedindoparaveroprimeiro-mi-
nistro,SheikNasserAlMoham-
med Al Sabah, para pedir a in-
tervenção governamental.

OMAN
As notícias sobre o Gulf Bank
mais tarde provocaram turbu-
lência em outros países da re-
gião. A bolsa de Oman caiu
8,29%,enquantoadoQatardes-
pencou 9%. O índice Tadawul,
da Arábia Saudita, caiu 3,06%,
um dia depois de ter desabado
emmais de 8%. ●AP

DIA31

IPI(DIF-Cigarros)-Entregada
DeclaraçãoEspecialdeInforma-
çõesFiscais(DIF-Cigarros),com
informaçõesdomêsdesetem-
bro/2008,relativasàsobrigações
tributáriasdoIPI,doPIS-Pasepe
daCofins,pelasempresasfabrican-
tesdecigarros.

IPI(DIF-Bebidas)-EntregadaDe-
claraçãoEspecialdeInformações
Fiscaisrelativasàtributaçãode
bebidas(DIF-Bebidas),cominfor-
maçõesdomêsdesetem-
bro/2008,peloestabelecimento
matriz, independentementedeter
havidoounãoapuraçãodoIPI,mo-
vimentaçãodeinsumos,selosde
controleouprodutosacabados,no
mêsdereferência,conformeIN
SRFnº325/2003.

IPI-DNF-ApresentaçãodoDe-
monstrativodeNotasFiscais
(DNF)pelosfabricantes, importa-
doresedistribuidoresatacadistas
dosprodutosrelacionadosnosAne-
xosIeIIdaINSRFnº445/2004e
pelosprodutoreseimportadores
debiodiesel(INSRFnº516/2005),
cominformaçõesrelativasaomês
dereferênciasetembro/2008.

IPI(DIF-PapelImune)-Entrega,
pelainternet,peloestabelecimen-
todamatriz,daDeclaraçãoEspe-
cialdeInformaçõesFiscaisrelati-

vasaoControledePapel Imune
(DIF-Papel Imune),pelosfabri-
cantes,distribuidores, importa-
dores,empresasjornalísticas
oueditorasgráficasquerealiza-
remoperaçõescompapeldesti-
nadoàimpressãodelivros, jor-
naiseperiódicos,relativaao
trimestrejulho/agosto/setem-
bro/2008.

ITR-Pagamentodasegunda
parceladoITR,observadasas
normascontidasnaInstrução
NormativaSRFnº857/2008.
Código:1070

Cofins/CSL/PIS-Pasep-Re-
tençãonaFonte-Recolhimento
daCofins,daCSLedoPIS-Pa-
sepretidosnafontesobreremu-
neraçõespagasporpessoas
jurídicasaoutraspessoasjurídi-
cas(Leinº10.833/2003,arts.
30,33e34)noperíodode1ºa
15.10.2008.

Cofins/PIS-Pasep-Retenção
naFonte–Autopeças–Recolhi-
mentodaCofinsedoPIS-Pasep
retidosnafontesobreremunera-
çõespagasporpessoasjurídi-
casreferentesàaquisiçãode
autopeças(artigo3º,§§3º,4º,
5ºe7º,daLeinº10.485/2002,
comanovaredaçãodadapelo
artigo42daLeinº
11.196/2005)noperíodode1ºa
15.10.2008.

EXPANSÃO–Até2010,malha ferroviária chinesasseráelevadadosatuais78milKmpara90milKm

Recursos serão destinados à construção de ferrovias,
com o objetivo de incentivar a demanda interna

Umbalanço complicado

RESGATE–Absolvidodaacusaçãode favorecer funcionária,Kahnnegociapacotesdeajudaapaíses

AntonioP.
Mendonça*

Acordopreliminarprevêa liberaçãodecréditoparasocorrerosistema financeiroeconter a inflaçãonopaís

Conselhodo
Fundo
absolve
Strauss-Kahn

CláudiaTrevisan
PEQUIM

Repetindoaaçãoqueadotoude-
poisdacriseasiática,em1997,a
Chinadeuinícionofimdesema-
na a um pacote de estímulo à
atividadeeconômica,comanún-
cio de investimentos de 2 tri-
lhões de yuans, o equivalente a
US$292bilhões,paraaconstru-
ção de ferrovias. O valor repre-
senta 42% dos US$ 700 bilhões
que Washington vai usar para
salvarosistemafinanceiroame-
ricano. O aumento do gasto pú-
blico será a principal arma de
Pequimparaamenizaroimpac-
todacriseglobalsobreaativida-
deeconômicadopaís,quenotri-
mestre passado teve expansão
de 9%, omenor índice em cinco
anos.
“Em 1997, lidamos com a cri-
seasiáticaestimulandoocresci-
mento doméstico por meio da
construçãodeestradas.Agora,
odinheiro serádestino aoaper-
feiçoamento da rede ferroviá-
ria”, disse ao jornal oficial Chi-
naDailyoconsultordepolíticas
públicas do Comitê Central do
PartidoComunista,ZhengXin-
li. Logodepois da crise asiática,
a China realizou uma série de
obras públicas, que incluírama
construção de 174mil quilôme-
tros de estradas e 35 aeropor-
tos no período de 1998 a 2000.
Emconseqüência,oritmodeex-
pansão do PIB desacelerou de
9,3%,em1997, para7,8%noano
seguinte, quando todos os paí-
ses da região registraram que-
das dramáticas na atividade
econômica.
Segundo o Ministério das
Ferrovias, dos 2 trilhões de
yuansprevistos,1,2trilhãojáes-
tá liberado. Até 2010, a malha
será aumentada dos atuais 78
milquilômetrosdeextensãopa-
ra 90 mil quilômetros. O China
Dailyafirmouqueoinvestimen-
to de 2 trilhões foi aprovadope-
loConselhodeEstado,ogabine-
tedirigidopeloprimeiro-minis-
tro Wen Jiabao, com a missão
de“ajudaraimpulsionarocres-
cimento econômico em meio à
crise financeiramundial”.
Apesar de ser a terceira
maiordomundo,depoisdanor-

te-americana e da russa, a ma-
lha ferroviáriachinesaestá lon-
ge de atender à demanda do 1,3
bilhãodehabitantesdopaís.Os
trens costumam estar sempre
lotados e o sistema chega à bei-
radocolapsonoperíododeAno
Novo chinês, quando milhões
de pessoas viajam para encon-
trar suas famílias.
Na semana passada, Pequim
já havia anunciado medidas de
estímuloàconstruçãocivil, que
está em desaceleração desde o

iníciode2008emrazãodaimpo-
siçãode restrições à comprade
imóveis no ano passado. As au-
toridadesreduziramde30%pa-
ra 20% do valor do imóvel o pa-
gamento mínimo que deve ser
feito à vista. Além disso, dimi-
nuíram os juros e a tributação
incidente sobre as transações.
Aconstrução civil temumpeso
de cerca de 10% na economia
chinesaerespondeupor25%do
investimentoemativos fixosno
ano passado. ●

WASHINGTON

O Conselho Executivo do
FundoMonetárioInternacio-
nal (FMI) determinou que o
diretor-gerente do organis-
mo, o francês Dominique
Strauss-Kahn, não incorreu
emabusodepodernemfavo-
ritismo aomanter uma rela-
çãoíntimacomumasubordi-
nada, informou em comuni-
cado o organismo multilate-
ral de crédito.
“OConselho concluiu que

não houve assédio, favoritis-
mo nem qualquer outra for-
ma de abuso de poder por
parte do diretor-gerente”,
afirmou oFMI emseu site.
Noentanto,oprincipalór-

gão executivo do órgão ad-
vertiuqueoincidenteconsti-
tuiu “umgraveerrode julga-
mento por parte de Strauss-
Kahn”.
O Conselho considerou o

problema “fechado” e mani-
festou que “continuarão tra-
balhando” com o diretor-ge-
rente e sua equipe nos desa-
fios que o FMI enfrenta.
Strauss-Kahn disse que

estádeacordocomadeclara-
ção realizada pelo Conselho,
o órgão que representa os
185países-membrosequeto-
ma as decisões do dia a dia.
Acrescentouque lamenta

muito o incidente e aceita a
responsabilidade por isso.
“Pedi desculpas por isso

ao Conselho, à equipe do
FMIeaminhafamília”,expli-
cou o ex-ministro das Finan-
ças francês.
O Conselho abriu uma in-

vestigação para determinar
se Strauss-Kahn deu trata-
mento privilegiado a uma
mulher com a qual manteve
um romance, a húngara Pi-
roskaNagy, alta funcionária
do departamento da África
doFMI,quedeixouainstitui-
ção em agosto passado.

FRANCESESAPÓIAM
Osconservadores ligados ao
presidente francês, Nicolas
Sarkozy,eoopositorPartido
Socialista (PS) comemora-
ramadecisãodoFMIdeper-
doarseudiretorgeral,Domi-
nique Strauss-Kahn, após
uma investigaçãosobreabu-
so de poder.
“É uma boa notícia saber

que não se pode desestabili-
zar alguémcomsuavidapri-
vada, como se tentou fazer”,
disseFredericLefebvre,por-
ta-vozdaUniãoporumMovi-
mento Popular (UMP, direi-
ta, no poder).
Oex-primeiroministroso-

cialistasLionelJospincome-
morou a decisão por “um
amigo, pelo diretor do FMI”
e pela própria instituição,
“em meio a essas tempesta-
des financeiras”. ●
AGÊNCIAS INTERNACIONAIS

AgendaIOB

STRINGER /REUTERS–9/3/2008

Investidores foram
dabolsa ao palácio
do governo para
pedir ajuda

Lei impede a
criação de planos
mais oumenos
abrangentes

YURI GRIPAS/REUTERS–13/10/2008
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