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30 anos de SUS: 
refl exões essenciais 
O SUS é visto como uma 

das propostas mais 

avançadas em termos 

de inclusão social e 

universalização da 

assistência

A Constituição Federal 
de 1988 consagrou a 
saúde como “direito 

de todos e dever do Estado, 
garantida mediante políticas 
sociais e econômicas que visam 
à redução do risco de doença 
e de outros agravos e possi-
bilitando o acesso universal e 
igualitário às ações e serviços 
para promoção, proteção e re-
cuperação”. Foi a partir deste 
marco histórico que ocorreu a 
instituição formal do Sistema 
Único de Saúde, o SUS. 

No Capítulo II, artigo 198 de 
nossa Carta Magna, estabele-
ceu-se que as ações e os servi-
ços públicos de saúde integra-
riam uma rede regionalizada, 
hierarquizada, organizada de 
acordo com as seguintes dire-
trizes: descentralização, aten-
dimento integral e participação 
da comunidade. Trinta anos 
passados, a criação do SUS 
ainda é vista, em praticamente 
todo o mundo, como uma das 
propostas mais avançadas em 
termos de inclusão social e 
universalização da assistência. 
De fato, o SUS made in Brasil é 
mesmo, teoricamente, o sonho 
de qualquer nação do Planeta, 
das mais carentes às potencias.

Isto posto, é essencial refl e-
tir sobre o abismo que ainda 
separa o SUS do papel do SUS 
da vida real. Hoje, como há 30 
anos, quem necessita da saúde 
pública sofre com a difi culdade 
de acesso, as fi las sem fi m para 
marcar uma consulta ou uma 
cirurgia, a carência de leitos, 
falta de medicamentos, unida-
des de saúde sucateadas, entre 
outras mazelas.  São muitas as 
explicações para o SUS viver 
permanentemente à beira do 
caos. Todos os agentes do setor 
concordam que o subfi nancia-
mento é uma das principais. 

Segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), a 
proporção destinada em al-
guns países à saúde chega a ser 
três vezes o índice brasileiro. 
Nos Estados Unidos, 21,3% 
representa do orçamento na-
cional, contra 22% na Suíça, 
23% na Nova Zelândia e 20% 
no Japão. Entre nações em 
desenvolvimento, o índice 
também é elevado. No Uruguai, 

20%, contra 23% na Costa Rica 
ou 24% na Nicarágua. Aqui a 
taxa estava em 6,8% em 2014, 
último ano disponibilizado 
OMS. É menor do que a média 
da África, com 9,9% dos orça-
mentos nacionais para a saúde. 
Nas Américas, chega a 13,6%, 
contra 13,2% na Europa. 

Junto à falta de prioridade 
por parte do Estado, padece-
mos com a incompetência de 
boa parte de gestores e com 
a corrupção. Estima-se que 
a inefi ciência e a burocracia 
redundem em perdas da ordem 
de 30% a 35%. Somados os 
desvios e os malfeitos, o Brasil 
vê vazar 50% das verbas que 
seriam para a saúde dos cida-
dãos. Até a iniciativa privada 
joga contra, e sem disfarçar. No 
campo suplementar, existem 
sugestões que visam somente 
enriquecer as empresas de se-
guros e as operadoras, mesmo 
que, para tanto, seja necessário 
desmantelar o SUS.

Agora mesmo, tramita no 
Congresso Nacional proposi-
tura de criação de planos de 
saúde de cobertura limitada, 
ironicamente batizados de “po-
pulares”.  Signifi ca retrocesso 
à Lei 9656/98, que garante 
aos pacientes e consumidores 
assistência integral na saúde 
suplementar, ferindo os direi-
tos dos cidadãos e a boa prática 
da medicina. Estes planos 
são extremamente nocivos, 
pois, além da redução da co-
bertura com a criação de um 
novo e limitado rol, preveem a 
liberação de reajustes para os 
planos individuais e o aumento 
dos prazos para agendamento 
de consultas e para o acesso a 
procedimentos.

Também contemplam a 
exclusão de tratamento de 
alta complexidade, de proce-
dimentos como quimioterapia, 
urgências e emergências e 
hospital dia. Em outras pala-
vras, só suprirão o atendimento 
ambulatorial, enquanto todos 
os procedimentos mais caros 
usados pelos usuários terão 
de ser cacifados pelo SUS. 
Todos estes disparates fazem 
do aniversário de 30 anos do 
Sistema de Saúde uma espécie 
de Dia D. Ou nos mobilizamos 
para defender esse patrimônio 
de todos nós ou perderemos a 
guerra para inimigos visíveis e 
invisíveis.

É hora de resistir.

(*) - É presidente da Sociedade 
Brasileira de Clínica Médica. 

Antonio Carlos Lopes (*)
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O governo federal emitiu mais 
de 26 mil títulos defi nitivos de 
domínio de imóveis, com força 
de escritura pública, para as-
sentados da reforma agrária, 
em 2017. O volume é dez vezes 
superior ao da média histórica 
desde 2003 e supera a soma de 
todos os títulos emitidos dos 
últimos dez anos. Os dados são 
do Incra e foram apresentados 
ontem (1) pelo ministro da Casa 
Civil, Eliseu Padilha.

O balanço apresentado pelo 
ministro aponta ainda que o ano 
de 2017 também bateu recorde 
na emissão de títulos provisórios. 
No ano passado, foram emitidos 
mais de 97 mil títulos que auto-
rizam a exploração provisória do 
imóvel, número que representa 
mais do que o dobro que o melhor 
resultado anterior alcançado em 
2010, quando foram concedidos 
47 mil títulos.

Segundo o presidente do 
Incra, Leonardo Goes, no fi m 
do ano passado, mais de 600 
mil famílias assentadas ainda 
aguardavam titulação da terra. 
O governo espera superar em 
2018 o número de concessões 
das escrituras. Só em fevereiro, 

A agricultura familiar representa 74% dos postos de trabalho no 

meio rural e 38% do valor bruto da produção agropecuária.

O ministro da Secretaria de 
Governo, Carlos Marun, disse 
ontem (1º) que o texto fi nal do 
projeto da reforma da Previdên-
cia será apresentado na próxi-
ma terça-feira (6) pelo relator, 
deputado Arthur Maia (PPS-
-BA). Segundo Marun, está 
sendo preparada uma emenda 
aglutinativa para reunir todas 
as contribuições apresentadas 
ao texto original no decorrer 
do processo legislativo.

“Vai ser apresentada uma 
emenda aglutinativa pelo rela-
tor, Arthur Maia. Em cima de 
todas as emendas que foram 
apresentadas e do relatório da 
comissão, ele, atendendo suges-
tões, apresenta um texto fi nal 
para votação”. Marun participou 
de um encontro com empresá-
rios na Associação Comercial do 
Rio de Janeiro (ACRJ) ontem, 
no centro do Rio, após um café 
da manhã com empresários na 
sede da Firjan, onde afi rmou que 

ainda há espaço para mudanças 
na reforma.

De acordo com Marun, ape-
sar de o governo estar aberto 
a novas propostas, “ninguém 
apresentou nada” em troca de 
“se comprometer com votos 
pela aprovação da reforma”. E 
que os militares, que a princípio 
estão fora da reforma, também 
têm se mostrado dispostos a 
aderir a mudanças na aposen-
tadoria. O governo não trabalha 
com a possibilidade de não se 
votar a reforma da Previdência 
em fevereiro. 

Segundo ele, pesquisas inter-
nas feitas pelo Ibope a pedido 
do governo, mostram que 46% 
da população é contrária à re-
forma e que “já passa de 30%” 
os que aprovam a reforma. “É 
isso que nós sentimos: você 
não sente mais aquela rejeição 
e você sente muita gente se 
posicionando favoravelmente 
à reforma” (ABr).
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Ag.Câmara

Rodrigo Maia vai manter o calendário da reforma da 

Previdência com votação prevista para depois do carnaval.

Imóveis rurais 
oriundos de corrupção 
à reforma agrária

Imóveis rurais oriundos de 
atos de corrupção, perdidos por 
empresa ou pessoa física em favor 
da União, poderão ser destinados 
preferencialmente para a Política 
Nacional de Reforma Agrária, 
caso o projeto apresentado pelo 
deputado Paulo Pimenta (PT-RS), 
seja aprovado pela Câmara. Para 
ele, “os instrumentos disponíveis 
na legislação brasileira ainda são 
insufi cientes para garantir de 
forma democrática o acesso à 
terra no País”.

Ele cita relatório feito pela 
Oxfam Brasil, divulgado em 2016, 
com base no Censo Agropecuário, 
segundo o qual grandes proprie-
dades somam 0,91% do total dos 
estabelecimentos rurais brasilei-
ros, mas concentram 45% de toda 
a área rural do país. Por outro lado, 
os estabelecimentos com área in-
ferior a dez hectares representam 
mais de 47% do total de estabe-
lecimentos do País, mas ocupam 
menos de 2,3% da área total. A 
proposta será analisada, em ca-
ráter conclusivo, pelas comissões 
de Agricultura; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Senado).

Esse deverá ser o tema 
central a partir da se-
gunda-feira (5), quando 

será realizada a sessão solene 
de abertura dos trabalhos 
legislativos, que formaliza o 
retorno dos parlamentares ao 
trabalho e também recebe, do 
Executivo, uma mensagem com 
as prioridades governamentais 
para o ano que se inicia. O 
presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia, já reafi rmou que vai man-
ter o calendário anunciado no 
ano passado para a reforma da 
Previdência, que prevê o início 
da discussão a partir do dia 5 e 
votação para a sessão logo após 
o carnaval, no dia 19.

O relator da proposta, de-
putado Arthur Oliveira Maia 
(PPS-BA), deverá apresentar 
um novo texto sem alterar re-
gras do benefício de prestação 
continuada – voltado a idosos 
e pessoas com defi ciência de 
baixa renda – e sem modifi car 
substancialmente a regra do 
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Um tema importante para o 
setor de infraestrutura espera 
pelos senadores após a reto-
mada do recesso legislativo: 
a atualização da Lei Geral de 
Telecomunicações, contida 
no projeto da Câmara. Em de-
zembro de 2016, o projeto foi 
aprovado em decisão termina-
tiva pela Comissão Especial de 
Desenvolvimento Nacional e 
enviado logo em seguida para 
sanção do presidente Temer. 
No entanto, um recurso da 
oposição foi parar no STF, que 
determinou a devolução do 
texto ao Senado. Os autores 
do recurso alegaram que a 
proposta passou por uma tra-
mitação acelerada e deveria 
ter ido ao Plenário.

O presidente do Senado, 
Eunício Oliveira, já avisou 
que pretende distribuir o 
projeto para as comissões 
técnicas —entre elas a de 
Ciência e Tecnologia. “Um 
projeto dessa dimensão, que 
envolve tantos valores, não 
pode ser objeto apenas de 
uma comissão especial. Tem 
que passar por uma comissão 
técnica do Senado, com um 
debate aberto e transparente 
com a sociedade. E aprovar 
ou rejeitar cabe ao Plenário”, 
segundo Eunício.

O projeto é do deputado 

O presidente do Senado, Eunício Oliveira, já avisou que 

pretende distribuir o projeto para as comissões técnicas.

Mediação familiar 
poderá ser 
recomendada
por juízes 

Casais em processo de divór-
cio poderão receber recomen-
dações de juízes para mediação 
familiar. A medida está prevista 
no projeto da Câmara, em análi-
se na Comissão de Constituição 
e Justiça do Senado. A intenção 
é usar a prática na regulação dos 
efeitos do divórcio para preser-
var a boa convivência entre o 
casal que se separa.

De acordo com o autor da 
proposta, deputado Luiz Cou-
to (PT-PB), a mediação já é 
uma prática reconhecida pela 
comunidade jurídica brasileira. 
Ele informa que o método se 
fundamenta em uma cultura de 
paz e, nesse sentido, se diferen-
cia da conciliação que, segundo 
o deputado, apenas promove a 
“mera pacifi cação dos confl itos”.

No processo de mediação 
familiar, uma terceira pessoa 
(neutra e qualifi cada) atua como 
facilitadora para a solução dos 
confl itos do casal. As resoluções, 
contudo, não são propostas 
pelo mediador, estas devem ser 
feitas pelas próprias partes. Já 
no método de conciliação, quem 
atua como conciliador propõe os 
acordos com as medidas mais 
adequadas ao casal. O projeto 
foi analisado em duas comissões 
na Câmara. 

Segundo o relator da matéria 
na Comissão de Constituição e 
Justiça, deputado Alessandro 
Molon (Rede-RJ), a mediação 
familiar possibilita a preserva-
ção de direitos, visto que as 
partes chegam à solução dos 
confl itos por comum acordo. A 
matéria aguarda a designação de 
um relator e também deverá ser 
votada em Plenário. Caso seja 
aprovada sem alterações, pode-
rá seguir para sanção presiden-
cial. Se o projeto for modifi cado 
pelos senadores retornará para 
análise da Câmara (Ag.Senado).
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Reforma da Previdência vai mobilizar 
o Congresso neste início de ano

O ano legislativo se inicia nhoje (2) com as atenções voltadas para a reforma da Previdência em análise 
na Câmara

assunto. Outro tema que deve 
mobilizar os debates do primei-
ro semestre é a privatização da 
Eletrobras, objeto de MP sus-
pensa pela Justiça e convertida 
pelo governo em projeto. A não 
ser que seja aprovada urgência 
para votar a matéria direto no 
Plenário, deverá passar pela 
análise das comissões, que te-
rão novos presidentes eleitos a 
partir das negociações entre as 
lideranças partidárias.

Na quarta-feira passada (26), 
o relator da reforma da Previ-
dência afi rmou que o governo 
ainda não tem os votos para 
aprovar a proposta, mas que 
a base está empenhada para 
conquistar os parlamentares 
indecisos. Ele disse que o minis-
tro da Secretaria de Governo, 
Carlos Marun, informou 275 
votos certos para aprovar a 
reforma e, aproximadamente, 
55 parlamentares indecisos. 
São necessários 308 votos para 
aprovar o texto (Ag.Câmara).

tempo de contribuição para 
aposentadorias pelo Regime 
Geral de Previdência. Estados 
e municípios, por outro lado, 
serão obrigados a unifi car os 
regimes de servidores públicos 
e trabalhadores da iniciativa 
privada, a exemplo do que já 

acontece no governo federal 
desde 2013. 

Esses pontos foram anuncia-
dos por Maia no fi nal do ano 
passado, quando ele fez um 
discurso em defesa da reforma. 
Governo e oposição passaram 
o recesso mobilizados sobre o 

Atualização da Lei das Teles 
estará em pauta em 2018

Daniel Vilela (PMDB-GO), que 
argumenta, na apresentação do 
projeto, que sua intenção é a de 
estimular os investimentos em 
redes de suporte à banda larga 
e aumentar a segurança jurídica 
dos envolvidos no processo 
de prestação de serviços de 
telecomunicação. A proposta 
tem o apoio das empresas do 
setor, para as quais o modelo 
de concessões concebido nos 
anos 1990, durante o governo 
FHC, está defasado. 

Alguns senadores, no en-
tanto, criticaram pontos do 
texto, como a anistia de multas 
aplicadas às companhias do 
setor e o item que dispensa 

as teles de devolver à União, 
ao fi m das concessões, parte 
do patrimônio físico que vêm 
usando e administrando desde 
a privatização há 20 anos. A 
senadora Vanessa Grazziotin 
(PCdoB-AM) foi uma das que 
mais criticaram a proposta, 
não só pelo conteúdo, mas 
pela maneira como tramitou 
no Senado. O relator, senador 
Otto Alencar (PSD-BA), apre-
sentou apenas uma emenda de 
redação. Para ele, o projeto 
atualiza de forma satisfatória o 
marco regulatório das teleco-
municações e deve contribuir 
para impulsionar os investi-
mentos do setor (Ag.Senado).

Reforma agrária: governo concedeu 
26 mil títulos de propriedades

está prevista a emissão de mais 
de 50 mil títulos defi nitivos. O 
Incra estima que de 80 mil a 100 
mil famílias aguardam fora do 
assentamento para ingressar no 
programa de reforma agrária, 
a maioria na Região Nordeste

A concessão de crédito de 
instalação, que é o recurso 
destinado aos benefi ciários da 
reforma agrária para o desen-
volvimento inicial do progra-
ma, foi de R$ 97 milhões. Na 
infraestrutura, em 2017, foram 

investidos R$ 237 milhões em 
projetos de assentamento. O 
valor é 2,5 vezes maior do que 
o investimento feito em 2016, 
quando foram alocados R$ 
96 milhões. O Incra registrou 
também aumento no número 
de alunos autorizados para in-
tegrar o Programa Nacional de 
Educação na Reforma Agrária. 
Em 2017, foram concedidas 
1.775 autorizações, contra os 
1.335 alunos inseridos nos anos 
de 2015 e 2016 (ABr).

Texto da reforma 
da Previdência será 

apresentado na terça-feira

Relator da reforma 

da Previdência, 

deputado Arthur 

Oliveira Maia.


