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As reclamações contra planos
odontológicosfeitasàAgênciaNacional de Saúde Suplementar
(ANS) cresceram 22% no primeiro semestre em comparação com
igualperíodode2011.NoProconSP também houve aumento dos
registros, que passaram de 387 de
janeiro a junho de 2011 para 401
agora. E a principal queixa contra

as operadoras refere-se a problemascomo cumprimentodo queé
oferecido na hora da venda. “Os
contratos são de difícil entendimento e muitos corretores
atraemclientescriandoexpectativas que não correspondem ao
que consta no documento”, alerta a diretora de atendimento do
Procon-SP, Selma do Amaral.
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O julgamento do mensalão começou tenso no Supremo Tribunal Federal. Na primeira sessão
que decidirá o futuro de 38 acusados de integrar um esquema de
compradevotosnoCongressodurante o governo Lula, ministros
discutiram, explicitaram diferençassobreo casoeatrasaramocronograma. O procurador-geral da
República,RobertoGurgel,quefará a acusação, teve sua exposição
adiada para hoje. Os advogados
de defesa vão falar na semana que
vemeaestimativaédequeojulgamento dure dois meses. >11A
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Da esquerda para a direita: Carlos Giannazi (Psol),
Celso Russomanno ( PRB ), Soninha Francine (PPS), Levy Fidelix (PRTB),
Fábio Pannunzio (mediador do debate), Gabriel Chalita (PMDB),
José Serra (PSDB), Paulinho (PDT) e Fernando Haddad (PT)
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