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Tempo Presente
Rui e o pragmatismo
para a chapa de 2018
Rui vai preencher as outras três vagas da
chapa com pragmatismo. Aliados históricos
são importantes, mas musculatura partidária, com número de municípios, deputados e potencial de votos é que vencem
eleição, que não será fácil.
Colocar PP e PSD como prioridade é isso.
Mantê-los na base ainda mais. O PSD fez 80
municípios em 2016. O PP 55 e o PT, 39.
No PT, também prioridade para Rui, está
o padrinho Jaques Wagner - carta na manga
de negociação na chapa, se for preciso.
Defender Ronaldo Carletto do comentário da prefeita petista Moema Gramacho,
que disparou ser “desagradável” seu nome
na chapa, ao dizer que o pepista o tem “ajudado muito” é mais um recado de Rui para
aliados históricos.
Se Carletto entra ou não na chapa é outra
coisa. Se fica no PP de João Leão, que também
quer o Senado, ou se vai para um PR robustecido é outra ainda.

“A solução por mudar a
regra do jogo reforça
quão enroscado o
governo está no
quesito fiscal”
FÁBIO KLEIN, economista, sobre PEC que busca alterar
a Lei da Responsabilidade Fiscal

“PSDB será
protagonista na
união do País”
GERALDO ALCKMIN, governador de São Paulo e
pré-candidato á Presidência

O COLUNISTA LEVI VASCONCELOS
ESTÁ DE FÉRIAS EM JANEIRO
tempopresente@grupoatarde.com.br

Bebeto rejeita a série B

Lula: o julgamento

O deputado federal Bebeto Galvão (PSB) diz
que não tem pretensão de trocar de parlamento, como publicou ontem esta coluna.
A direção nacional do PSB já definiu que sua
candidatura será pela permanência na Câmara Federal.
Em uma linguagem esportiva, o deputado
federal não aceita o rebaixamento para a
Série B, caindo de Brasília para a Assembleia
Legislativa. Sua base, em Ilhéus, pode crescer à medida que as reformas do governo
federal prossigam. Isso porque são medidas
impopulares.
Ao mesmo tempo não acredita que a Reforma da Previdência passe. Ele conta, ainda, que a oposição busca anular pontos da
Reforma Trabalhista, já aprovada, com base
em ações de inconstitucionalidade.

Fato político mais importante do mês, cujo
resultado determinará o encaminhamento
da disputa pela Presidência da República,
com forte reverberação nos estados, o julgamento do ex-presidente Lula, marcado
para 24, está mobilizando não só seus aliados como provável aparato de segurança em
Porto Alegre, onde será dada a sentença.
Na Bahia, Rui, que é uma das principais
lideranças do PT do Nordeste, não poupa
apoio a Lula. Ontem, voltou a dizer à imprensa que Lula sofre perseguição política e
levanta suspeição sobre a “agilidade” da
força tarefa da Lava Jato em julgá-lo.
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ARTICULAÇÕES – Diz Carletto que o jogo
começa após o Carnaval, mas solta que suas
articulações estão “adiantadas”. E não tem
só o PR na jogada. Carletto, que teve 149 mil
votos em 2014, é do estilo bastidor, aparece
pouco, mas articula muito.

POUCAS & BOAS

.

João Vicente Goulart, filho de João
Goulart, estará em Salvador nos próximos dias 12 e 13 para lançar seu livro
“Jango e Eu – Memórias de Um Exílio
Sem Volta”, no Teatro Vila Velha, onde o
espetáculo “Jango: Uma Tragédya”, dirigido por Márcio Meirelles, está em
cartaz. O evento de lançamento também contará com um bate-papo com o
autor. Informações: (71) 3083-4600.

Jequié: falta d’água
Em Jequié está chovendo e a população festeja. À exceção dos moradores dos distritos
de Santa Clara e Santa Rita, que apesar do
aguaceiro, sofrem com a falta d’água que
dura mais de 30 dias. Até tem equipamento
para bombear água até as localidades, mas
não está funcionando por falta de energia
no local. Tem caminhão pipa que deveria dar
conta do recado, mas está quebrado. A Prefeitura? Até agora, nada.

DIVERGÊNCIA – Por sua vez a prefeitura de
Porto Alegre pediu ajuda ao governo federal,
solicitando Força Nacional e Exército para
segurar os ânimos da galera na data. O prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB) diz
que é para “preservar a integridade dos cidadãos”.
Mas Rui Falcão, ex-presidente do PT nacional, é contra. Afirma que a ideia é intimidar manifestantes pró-Lula. Já a Secretaria de Segurança Pública do RS – estado
comandado por Ivo Sartori (MDB) – diz que
não vê necessidade de reforço.

MANTENHA ISSO, VIU | Ao caminhar tranquilamente pelos jardins do Palácio do
Jaburu, exibindo até uma barriguinha, o presidente Michel Temer quer dar a
impressão de que está tudo bem, com sua saúde e na República

COLABORARAM REGINA BOCHICCHIO, MARCO
ANTONIO JR, PAULO LEANDRO, FRANCO ADAILTON,
ERIC ULBRICH E LUIZ LASSERRE

Carência contratual em urgência e emergência é abusiva
Morgana Vieira
Advogada do BCM Advogados

A

cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para a utilização dos serviços de assistência
médica, nas situações de emergência ou de
urgência, é abusiva se for ultrapassado o
prazo máximo de 24 horas contado da data
da contratação do plano. Esta é a mais recente jurisprudência firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ), na Súmula 597, em
8 de novembro passado.
A carência é o tempo, estipulado em cláusula contratual, que o segurado tem de es-

perar para ser atendido pelo plano de saúde
em um determinado procedimento médico.
A lei n. 9.656/98, que dispõe sobre planos e
seguros privados de assistência à saúde, determina que é obrigatória a cobertura do
atendimento nos casos de emergência, que
implicarem risco imediato de morte ou de

Cabe às operadoras
o compromisso de
amparo, fazendo
valer o princípio
do direito à vida

lesões irreparáveis para o paciente; e de
urgência – assim entendidos os resultantes
de acidentes pessoais ou de complicações no
processo gestacional.
O STJ entende que o prazo de carência não
se enquadra ao rol de cláusulas abusivas.
Contudo, apesar de legítimo, não se sobrepõe aos casos excepcionais, como a internação de urgência. Assim, cabe às operadoras o compromisso contratual de amparo
médico, fazendo valer o princípio fundamental do direito à vida, tutelado pela Carta
Magna. E mesmo com a carência de 24 horas
nos casos de urgência e emergência, é de
grande valia a decisão do Supremo Tribunal
de Justiça como forma de coibir práticas
ilegais adotadas pelos planos de saúde.

Importante esclarecer que os contratos de
planos de saúde evidenciam uma típica relação de consumo, encaixando-se no fenômeno da contratação em massa, em que as
cláusulas são preestabelecidas pelo prestador de serviços, sem qualquer participação
do consumidor, que se vincula sem que haja
discussão de tais termos.
A recusa indevida das seguradoras em
autorizar o tratamento de emergência
dos seus segurados é passível de condenação por dano moral, tendo em vista
o agravamento da situação de aflição e
angústia do paciente, além da desobediência aos preceitos legais e aos princípios fundamentais tutelados pela Constituição Federal.
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Um conto

Li, reli... reli, recortei e guardei o magistral
conto “Três cantadores encantados”, do arquiteto Paulo Ormindo de Azevedo, publicado no A TARDE de 31/12. Sempre o conheci
como exímio na régua T, no esquadro e na
lapiseira, mas desconhecia essa sua versatilidade na caneta; daí a minha surpresa
com a sua intimidade em manusear traços
da cultura sertanejo-nordestina, ele que
sempre foi homem de cidade. Parabéns, colega! JOSÉ GUILHERME DA CUNHA, JOSEGCUNHA@IG.COM.BR

Eliane Cantanhêde

É muito prazeroso ler os textos escritos por
essa talentosa e corajosa profissional e, porque não dizer, ícone do jornalismo nacional,
com suas notícias fresquinhas, sobre o cenário da “pobre” política brasileira. Como
nesse campo tudo muda rapidinho, seria de
grande valia se esse periódico matutino publicasse suas colunas diariamente. Fica aí a
sugestão. JOSÉ CARLOS SAMPAIO PINHO, JCSPINHO1949@GMAIL.COM

Cruzeiros marítimos

Acreditando que estes problemas acontecem em todos os cruzeiros marítimos, passei uma semana no MSC Precioza, um senhor navio. Não posso omitir a organização,
o cuidado, as promoções, a música, a alegria
reinante e os momentos deliciosos nas piscinas etc. Mas também não posso omitir
detalhes desagradáveis, pelo menos na minha ignorante opinião, os quais deveriam

ser extirpados de um passeio como esse.
Refiro-me, por exemplo, à cobrança de 15%
que e feita sobre qualquer produto consumido. Se o garçom lhe serve um refrigerante, você paga 15% sobre o preço do
mesmo. Outra aberração: o navio é estrangeiro, mas navegando em águas brasileiras,
com cerca de 85% de passageiros brasileiros,
predomina em seu interior moeda americana, música americana, espetáculos teatrais americanos, além da dificuldade que
temos em entender o idioma de muitos
garçons. Outras incongruências são notadas, as quais de somenos importância. Acho
que o governo brasileiro deveria ter um
regimento para obrigá-los a respeitar mais
o passageiro brasileiro que gasta seu dinheiro na intenção de passar alguns dias se
divertindo e descansando. Alguns como eu,
retornam chateados com esse sistema. Mes-

O sr. Roberto Jefferson,
réu confesso no
“mensalão”, condenado,
volta à política,
preside o PTB, onde
há sujos como ele, e
ainda tem uma filha
nomeada ministra

mo assim continuo fazendo cruzeiros marítimos, pois é um modo especial para o
descanso pessoal. ROQUE OLIVEIRA, ROQUE79OLIVEIRA@GMAIL.COM

Nome do viaduto

A pergunta que não quer calar no assunto,
pouco relevante diga-se de passagem, a respeito da denominação do viaduto Mariza
Letícia em São Paulo é o fato de o prefeito
não ter o poder de vetar uma bobagem dessa
produzida pela inútil e cara Câmara dos
Vereadores. E outros assuntos mais significativos, o prefeito tem esse poder? MARCO
ANTONIO ESTEVES BALBI, MBALBI69@GLOBO.COM

Pobre Brasil - resposta

Não pode haver humilhação maior para o
povo de um país que assistir àqueles que se
julgam juízes e donos da verdade, que participaram do golpe (construído sobre inverdades pré-fabricadas) contra a democracia e a vontade soberana das urnas, e auxiliaram com as suas ações e atitudes que
essa quadrilha de corruptos (em acordo com
as provas e delações) assumissem o controle
do País; venham agora, travestidos de julgadores, emitir declarações contra o que
chamam de “fossa profunda, escura e malcheirosa” que decidem jogados pelo presidente Lula”. É muita desfaçatez e pequenez
de raciocínio. Em uma coisa a Dona Anita
acertou, quando titulou o comentário de
“Pobre Brasil”... É realmente “Pobre Brasil”.
RUBEM REIS, RUBEMREIS@YAHOO.COM.BR

Vergonha

Impressionante a bandidagem política neste país. O sr. Roberto Jefferson, réu confesso
na corrupção conhecida como “mensalão”,
condenado, volta à política, único chiqueiro
que podia agasalhá-lo, preside o PTB, onde
há sujos como ele, e ainda tem uma filha
nomeada ministra pelo Sr. Temer, naturalmente moeda de compra para votar as reformas alardeadas. Todos “farinha do mesmo saco”, como dizem os antigos. Do outro
lado, um Congresso que não deixa de ser
outro chiqueiro, tal é a lama política fétida
ali existente. O que nos espera? Vamos pagar
para ver. ADILSON PINHEIRO GOMES, ADILSONPG@IBEST.COM.BR

Apadrinhados nos governos

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva
encheu as empresas estatais de “companheiros”. A ex-presidente Dilma Rousseff
fez o mesmo procedimento. Os presidentes do Partido dos Trabalhadores nomearam ministros da Suprema Corte também.
As máquinas federal, estaduais e municipais estão abarrotadas de defensores do
PT, pois têm funcionários públicos com
direitos como nenhum outro trabalhador
brasileiro. Se os três desembargadores do
TRF-4 não condenarem Lula à cadeia, então o teremos como presidente e o dinheiro dos nossos impostos será enviado
mais uma vez para os países pobres e
dirigidos por ditadores da América do Sul
e África. Que lástima! JOSÉ CARLOS SARAIVA DA COSTA, JCSDC@UOL.COM.BR

