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Presidente anuncia que 
vai ao Grande Recife na 

segunda
Bolsonaro disse que quer se inteirar melhor da tragédia

Bolsonaro promete 
enviar ajuda a vítimas de 
chuvas em Pernambuco 

e Alagoas

 presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou neste sábado, 28, que 

Oo governo federal mobilizará auxílio aos estados do Nordeste 
atingidos pelas fortes chuvas dos últimos dias onde já foram 

registradas mais de 30 mortes em decorrência dos temporais e 
Alagoas. Estão sendo enviados reforços dos ministérios da 
Cidadania e da Defesa e das Forças Armadas, afirmou.
 “Determinei ao Ministério do Desenvolvimento Regional o 
monitoramento ininterrupto da situação, com o envio de equipes para 
prestar o auxílio necessário às autoridades locais no socorro às 
regiões afetadas”, publicou em suas redes sociais. 
 A pasta do Desenvolvimento afirmou mais cedo que serão 
liberados 2,5 milhões de reais em assistência às principais áreas 
afetadas pelas chuvas — inicialmente, a verba será direcionada aos 
municípios  São Miguel dos Campos e Rio Largo, em Alagoas.
 Bolsonaro, em suas redes, citou o fundo de 1 bilhão de reais 
atualmente existente para ações de socorro e assistência em 
desastres, utilizado inclusive para auxílio nos trabalhos de 
recuperação em Petrópolis (RJ), no início do ano, mas não citou 
quanto desse recurso ainda está disponível
 Prometeu, no entanto, que “mais recursos serão liberados nos 
próximos dias”. “Mantemos hoje 1 bilhão de reais disponíveis para 
ações de socorro, assistência e restabelecimento de serviços 
essenciais,e que ainda podem ser usados na reconstrução de casas 
destruídas em razão das chuvas e infraestruturas públicas”, declarou.
 Mais cedo, o governo já havia anunciado que os ministros do 
Turismo, Carlos Brito, e da Cidadania, Ronaldo Bento, visitarão 
Pernambuco neste domingo, 29.

 presidente Jair Bolsonaro anunciou em suas redes sociais neste 

Odomingo (30) que irá a Pernambuco para “ melhor se inteirar da 
tragédia” causada pelas chuvas no Grande Recife. Pelos menos 

33 pessoas morreram em decorrência de tempestades na região até esse 
sábado (29).

Em sua postagem, o presidente disse que o governo federal disponibilizou 
“desde o primeiro momento, todos os seus meios para socorrer aos 
atingidos, aí incluído as Forças Armadas”. Neste domingo, equipes dos 
ministérios do Desenvolvimento Regional, da Cidadania, da Defesa, da 
Saúde e também das Forças Armadas foram para o Grande Recife, com a 
participação dos ministros das respectivas pastas.

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, tuitou neste domingo que 
embarcou para o Recife e informou que a vigilância em saúde já está na 
área afetada. "Vamos levar kit desastres para pontos estratégicos 
importantes", disse.

Somente no Grande Recife, o número de pessoas que morreram desde 
segunda-feira (23) em decorrência dos temporais chegou a 33 na tarde de 
ontem. Desse total, 28 morreram em deslizamentos de terra ocorridos 
entre a madrugada e a manhã deste sábado (28). Em nota, o governo de 
Pernambuco informou que a Central de Operações da Coordenadoria de 
Defesa Civil do Estado de Pernambuco recebeu dos municípios o registro 
de pelo menos 516 pessoas desalojadas e 249 desabrigadas.

PARA
 ANUNCIAR

 LIGUE
(81) 3224-6967
(81) 3424-6967
(81) 3424-6989

(81) 99894-9401

WhatsApp:
(81) 98243-1429

 
PUBLIQUE SEU
BALANÇO 
PATRIMONIAL 
COM O DIÁRIO DA MANHÃ

permaneça em dia com a legislação por um
preço que cabe no seu orçamento 

o Jornal digital tem o maior alcance 
aferido pelo ICP-Brasil.  

solicite seu orçamento:  / (81) 99894-9401                (81) 3224-6967 / (81) 3424-6967/ (81) 3424-6989
        (81) 98243-1429
e-mail: orcamento1927@gmail.com  



Sexta - feira 31 de julho  de 2020
Pág. 06Diário da Manhã Economia RECIFE - DOMINGO 29 - SEGUNDA - FEIRA - 30 DE MAIO DE 2022

ANUNCIAR

(81)3424-6989

3224-6967/3424-6967

(81) 99871-0165

Diário da Manhã

Reajuste de 15,5% nos planos de saúde vai afetar 8 milhões 
de contratos

 Agênc ia  Nac iona l  de  Saúde 

ASuplementar (ANS) aprovou reajuste 
de até 15,5% nos planos de saúde 

individuais e familiares para o período de 
maio de 2022 até abril de 2023. É o maior 
aumento desde 2000. O percentual é o 
máximo que poderá ser aplicado sobre as 
mensalidades, que haviam sido reduzidas 
em 8,19%, no ano passado, por conta da 
pandemia — com as restrições à circulação 
de pessoas o número de procedimentos 
médicos caiu em 17%.
 Em março passado,  o  Corre io 
antecipou que analistas e o mercado 
esperavam um reajuste entre 15% e 18,2%, 
o que superaria com folga o recorde de 2016. 
Segundo a ANS, o reajuste vai englobar 
cerca de 8 milhões de contratos, que 
correspondem a 16,3% dos consumidores 
de planos de assistência médica no Brasil. A 
decisão será publicada hoje no Diário Oficial 
da União.
 A decisão da agência não vale para os 
planos coletivos e empresariais, que 
constituem a maioria dos convênios médicos 
em vigor no país. Nesse caso, o valor das 
mensalidades não é controlado e deve ser 

definido por meio de negociação entre 
as operadoras de planos de saúde e 
as empresas ou entidades que 
patrocinam os convênios para seus 
empregados ou associados.
 De acordo com a ANS, o 
reajuste dos planos individuais poderá 
ser aplicado pela operadora a partir da 
data de aniversário do contrato, ou 
seja, no mês da contratação do plano. 
De  aco rdo  com a  agênc ia ,  o 
percentual de aumento reflete o 
c r e s c i m e n t o  d o  n ú m e r o  d e 
atendimentos e procedimentos 
médicos depois do relaxamento das 
restrições à circulação de pessoas. "O 
índice de 2022 resulta da variação das 
despesas assistenciais ocorridas em 
2021 em comparação com as 
despesas assistenciais de 2020", 
informou a ANS.
 A partir do anúncio do teto 
máximo de reajuste, os beneficiários 
de planos individuais e familiares 
devem ficar atentos aos boletos de 
pagamento e observar se o percentual 
aplicado é igual ou inferior ao definido 
pela ANS (15,5%), e se a cobrança 
com o índice de reajuste está sendo 
feita a partir do mês de aniversário do 
contrato, que é aquele em que o 
contrato foi firmado.

Vida mais difícil
 Professor de economia da 
saúde da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (URGS), Giácomo 
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Balbinotto explicou que o reajuste 
nessa faixa já era esperado por 
especialistas do setor. O aumento 
deverá impactar uma população de 
49,1 milhões de pessoas e deverá 
tornar mais difícil a situação de 
famílias já pressionadas pela inflação 
e pelo achatamento da renda desde o 
início da pandemia.
 "O reajuste se deve à inflação 
alta, com aumento nos custos de 
serviços e equipamentos médicos, 
que sofrem também pressão com o 
câmbio e a desvalorização do real 
frente ao dólar. No entanto, esse 
reajuste irá pegar trabalhadores e 
famílias ainda em um momento de 
muita fragilidade", explicou Balbinotto.
 O aumento das mensalidades 
pode, ainda, levar muitos usuários a 
desistir da permanência no plano de 
saúde. "Isso vai impactar de forma 
significativa o Sistema Único de Saúde 
(SUS), que terá de arcar com maiores 
custos com exames cl ínicos e 
internações. Então, o efeito desse 
reajuste, embora necessário para 
manter a sustentabi l idade das 
empresas, vai fragilizar ainda mais 
essas famílias", avaliou o professor. 
"Cabe lembrar que há uma população 
relativa mais vulnerável, formada por 
idosos, que já paga valor elevado para 
essas faixas. O plano, com certeza, vai 
f icar muito mais caro", alertou 
Balbinotto.
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