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Planos de saúde vão incluir 18
novos procedimentos em 2018
Cobertura vai vigorar em 2 de janeiro e atenderá 42,5 milhões de beneficiários e 22,6 milhões com planos odontológicos
A cobertura mínima
obrigatória dos planos de
saúde, estabelecida pela
Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS), será ampliada a partir de janeiro de
2018. A resolução que inclui
18 novos procedimentos e a
maior abrangência para outros sete procedimentos foi
publicada ontem, no Diário
Oficial da União.
A atualização do Rol de
Procedimentos e Eventos em
Saúde acrescenta exames,
terapias, cirurgias e medicamentos orais contra o câncer.
E, ainda, a primeira incorporação de um medicamento
para tratamento da esclerose
múltipla.
A lista aprovada de cobertura passa a valer em 2
de janeiro e atenderá 42,5
milhões de beneficiários que
possuem planos de assistência médica e 22,6 milhões
com planos exclusivamente
odontológicos. De acordo
com a ANS, a lista de procedimentos cobertos pelos planos de saúde é atualizada a
cada dois anos, para garantir
o acesso ao diagnóstico, tratamento e acompanhamento
das doenças, com critérios
científicos comprovados de
segurança, eficiência e efetividade.
“A existência de rede
prestadora, a facilidade de
utilização, manuseio, obtenção e disponibilização
da tecnologia, insumos e
matérias-primas são aspectos relevantes considerados
quanto à incorporação dos
procedimentos”, detalha a
diretora de Normas e Habilitação de Produtos da ANS,
Karla Coelho.
A diretora explica que
a atualização do Rol é um
avanço importante para os
beneficiários de planos de
saúde e os critérios de revisão devem estar em constante evolução, sem, contudo,
perder de vista a preocupação com a sustentabilidade
do setor e a suficiência e disponibilidade de recursos.
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Testamos o Peugeot 3008

Mensalidade
A ampliação de cobertura pode levar ao aumento
nos valores pagos mensalmente pelos planos. Após
a publicação da resolução
normativa que amplia o
Rol, a inclusão das novas
coberturas é avaliada por
um ano. Se identificado im-

pacto financeiro pela ANS,
este será avaliado no cálculo do reajuste do ano seguinte.
Avaliação periódica
O normativo que atualiza a lista de coberturas foi
elaborado após extensa discussão realizada no âmbito

Transporte público

Lei torna preferenciais
todos os assentos no DF
Wendel A. Sousa
Da Agência Brasil

A lei que institui a campanha nacional de prevenção ao
HIV/Aids e outras infecções
sexualmente transmissíveis,
denominada Dezembro Vermelho, está publicada no Diário Oficial da União de ontem.
De acordo com a lei, sancionada pelo presidente Michel Temer, a campanha terá foco na
prevenção, assistência, proteção e promoção dos direitos
humanos das pessoas que
vivem com HIV/aids e será
constituída de um conjunto de
atividades e mobilizações. As
ações da campanha serão desenvolvidas de acordo com os
princípios do Sistema Único
de Saúde(SUS), de modo integrado em toda a administração pública, com entidades
da sociedade civil organizada
e organismos internacionais.

do Comitê Permanente de
Regulação da Atenção à Saúde (Cosaúde), composto por
representantes do governo,
do setor de saúde suplementar e de órgãos de defesa do consumidor e depois
passou por consulta pública
para manifestação de toda a
sociedade.

Desde ontem, passa a
valer no Distrito Federal
(DF) a lei que torna preferencial todos os assentos
de ônibus e do metrô para
idosos, grávidas, mulheres
com criança de colo e pessoas com deficiências ou
mobilidade reduzida. Até
então, apenas algumas cadeiras eram destinadas ao
público prioritário. A lei
determina que o passageiro comum deverá oferecer
o assento para a pessoa
beneficiada pela medida,
caso esta esteja sem lugar
para sentar.
O funcionário público e usuário de ônibus Vinícius Andrade, 38 anos,
diz que concorda com a
lei, mas critica o fato de

o governo não oferecer
transporte de qualidade
para toda a população. “A
população envelhece cada
vez mais rápido e o governo não oferece transporte
de qualidade para os cidadãos. A superlotação é um
sério problema. Mas entendo que a medida é válida.
Tem que conscientizar a
população. Eu sempre cedo
meu lugar para pessoas
que precisam mais do que
eu, mesmo antes de a lei
entrar em vigor”, disse.
“Tomara que mude e
que a população se conscientize”, disse Paula Cristina Corrêa, 38 anos. Moradora do Recanto das Emas,
Paula demora 1h30 todos
os dias para ir ao trabalho. “Tive paralisia infantil
o que comprometeu a formação dos meus membros.

Muitas vezes, venho em pé
no ônibus porque algumas
pessoas não cedem o lugar,
até mesmo quando mostro minha carteira de PNE
[Portadora de Necessidade
Especial]”, relatou.
Embora a lei determine que haja informativos em estações, paradas
e transportes alertando a
população para a nova regra, não haverá fiscalização
ostensiva por parte do Departamento de Trânsito do
Distrito Federal (DFTrans).
“Muito mais do que o
caráter punitivo, a gente
entende que a medida tem
caráter educativo e pedagógico”, disse o diretor do
departamento, Léo Carlos
Cruz. Por meio da assessoria, o DFTrans informou
que tem trabalhado na divulgação da lei.

O mercado de SUVs brasileiro levou uma boa
chacoalhada com a chegada da segunda geração do Peugeot
3008. Não é pra menos: durante dez dias, esta coluna testou
o SUV gentilmente cedido pela marca francesa. Ao final do
teste, a certeza é a de que o carro honra o leão que possui na
carroceria, com excelente disposição e consumo aceitável. No
total, foram cerca de 400km percorridos - dos quais 280km
na estrada, indo e voltando do Recife para João Pessoa.
De cara, o design chama a atenção por onde passa e é
garantia de vários pescoços virando nas ruas. Em relação à
primeira versão, o modelo deixou a pegada minivan e está
mais alto e longo, com volumes bem definidos. O teto parece
flutuar sobre duas hastes que começam nos LEDs dos faróis
e a nova grade dianteira vertical dá mais imponência e cara
de carro grande (e põe grande nisso!).
Internamente é onde o bicho pega. O painel iCockpit,
localizado no meio, controla praticamente tudo dentro do
carro e transmite uma sensação de estar pilotando uma
nave espacial. O painel de instrumentos, acima do volante, é
digital e configurável. Enquanto o modo “Visores” é o clássico
com velocímetro e conta-giros (invertido, muito estranho), o
“minimo” mostra apenas a velocidade e o “pessoal”, como o
nome já diz, permite escolher que informações colocar na tela.
No meu caso, optei pela média de consumo, quilometragem
até o abastecimento, conta-giros e velocidade.
No console central, estão a alavanca de câmbio
eletrônica e diversos atalhos para as funções da tela
touchscreen, como ar-condicionado, som, telefone, câmera
de ré e os modos de massagem disponíveis nos assentos
de motorista e passageiro. O sistema pneumático possui
oito bolsas de ar que oferecem cinco tipos de massagens
diferentes, que podem ser selecionados separadamente pelo
condutor e passageiro em um botão exclusivo, na própria
estrutura do banco. Os modos disponíveis são Patas de Gato;
Onda; Área; Ombros e Lombar.
Os bancos ainda possuem ajuste elétrico de altura e
comprimento. Em cima, além do retrovisor central e dos
controles de iluminação, estão os botões que acionam o amplo
teto solar. Os bancos de couro combinam com os detalhes
de acabamento do interior, com materiais emborrachados e
tecido. À noite, LEDs azulados iluminam o interior do francês,
nas portas, no painel e na moldura do teto solar. Uma tomada
USB para smartphone está disponível, assim como um amplo
espaço refrigerado entre os bancos do motorista e passageiro,
ideal para colocar garrafas de água, por exemplo.
Desempenho
O motor 1.6
THC Turbo de 165cv
roda exclusivamente
a gasolina e tem
24,5kgfm disponíveis
a partir de 1,4 mil
rpm. Na prática,
isso resultou em um
consumo médio de 10,43km/l, com média de 14,5km/l na
estrada. Mesmo em velocidades elevadas, ultrapassando
os 140km/h, o conta-giros manteve-se na casa dos 2,6
mil rpm sem alarde e sem perder força nos aclives. O
câmbio possui ainda um modo manual, com as trocas
podendo ser efetuadas pelas aletas atrás do volante.
Neste caso, entretanto, o consumo sobe em progressão
geométrica. Nos nossos números, foram gastos 39 litros
em 407 km percorridos no total.
Direção elétrica, freios progressivos e suspensão
cumprem seu trabalho com louvor, principalmente
a suspensão, macia na hora dos buracos e firme nas
curvas. A segurança ativa fica por conta dos controles de
tração e estabilidade e, dos seis airbags com oito pontos
de proteção: condutor e passageiro dianteiro; laterais
e de tórax para o condutor e passageiro e dianteiros e
traseiros para a cabeça tipo cortina. O valor divulgado
pela montadora é R$ 139.990,00.

