
A lenda da falta
de médicos no Brasil
Historicamente a 
população brasileira 
sofre com a falta de 
médicos e outros 
profi ssionais de saúde 
em áreas remotas, 
periferias das grandes 
cidades, em municípios 
menores e áreas de 
maior violência

Olhares simplistas bus-
cam respostas sem 
aprofundar o debate. 

Saem apontando deduções 
equivocadas aos borbotões. 
Há quem diga que devemos 
formar mais, diplomar em 
massa: outros apostam na 
importação, a exemplo do pro-
grama Mais Médicos. Também 
existem defensores da tese de 
que o culpado seria o próprio 
profi ssional; em particular no 
tocante à medicina, temos di-
versos profetas do apocalipse 
pregando por aí que os médicos 
são meros mercenários, sem 
vocação, sem compromisso 
com o cuidado ao outro. Os 
doutores só pensariam em 
cifrões.

Lamentavelmente, até parte 
da imprensa ajuda a desviar 
o foco do problema para o 
surrealismo, mesmo que in-
voluntária e inocentemente. 
Fato é que em pleno século 
XXI, com todos os avanços 
tecnológicos e graduando em 
velocidade exagerada, em 
especial médicos, o Brasil já 
deveria ter solucionado todas 
as questões da assistência. Se 
vivemos à beira do colapso, 
certamente a raiz é política e 
de gestão, mais exatamente de 
má gestão.

Temos cerca de 450 mil 
médicos no País, média de 
um para 468 habitantes. Quer 
dizer, em termos médios, esta-
mos acima de muitas nações do 
primeiro mundo. Atualmente 
funcionam no Brasil 298 fa-
culdades de medicina e nossa 
população é de 201 milhões de 
habitantes. Os Estados Unidos 
têm 146 escolas médicas para 
317 milhões de habitantes e a 
China 150 para 1,3 bilhão. Fica 
evidente que não nos faltam 
médicos, graduamos até de-
mais. Porém, graduamos mal. 
Hoje, podemos afi rmar é que 

a escassez é médicos bem for-
mados, dentro dos princípios 
humanísticos.

O Exame do Cremesp de-
monstra há quase uma década 
que ao menos metade dos 
recém-diplomados em medi-
cina não possui capacitação 
sufi ciente. Já aqui, destaco a 
falta de vontade política de 
combater o lobby das escolas, 
que só enriquece meia dúzia 
de empresários e bem algum 
faz à população.

Outro típico crime lesa-
-pátria: muitas prefeituras, 
após a criação do Mais Médi-
cos, optaram por demitir os 
profi ssionais concursados, pois 
o Governo Federal arca com a 
remuneração dos intercambis-
tas. Assim, trocam mão de obra 
minimamente segura por duvi-
dosa. E se o “doutor” vem do 
exterior, o risco é maior ainda, 
já que não existe a obrigação 
de se submeter a uma prova 
para atestar qualifi cação ao 
exercício da medicina.

Posso citar dezenas de ou-
tras mazelas da gestão pública 
responsáveis pela precarieda-
de da assistência aos cidadãos. 
Mas destacarei somente mais 
algumas: os calotes de diversos 
municípios, a falta de estrutura 
e de equipes multidiscipli-
nares, a inexistência de uma 
carreira de estado, aos mol-
des do judiciário, para atrair 
recursos humanos e fi xá-los, 
além da violência. Claro que 
nada do que citei é impossível 
de solucionar. Entretanto, 
digo sem medo de errar que 
permanecemos na era das 
trevas quando o assunto é 
visão pública e transformação 
de nosso País em exemplo de 
respeito ao povo, aos direitos 
fundamentais do homem.

Enquanto não tivermos polí-
ticas de Estado, em vez de pro-
gramas partidários, enquanto 
não contarmos com políticos 
que entendam o sentido da 
representação popular, em 
vez de usar cargos em causa 
própria, enquanto o dinheiro 
dos impostos não for investido 
para o bem coletivo, em vez de 
desviado à corrupção, muitas 
lendas e mentiras persistirão. 

Talvez até a lenda de que nos 
faltam médicos.

(*) - É presidente da Sociedade 
Brasileira de Clínica Médica. 
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O Ministério Público Fede-
ral (MPF) de Brasília entrou 
com um pedido ontem (16) 
na Justiça para bloquear cerca 
de R$24 milhões em bens e 
valores do ex-presidente Lula 
e de seu fi lho, Luís Cláudio. A 
medida é decorrente de uma 
ação da Operação Zelotes em 
que o petista e o fi lho são réus. 
O valor do bloqueio solicitado 
para Lula é de R$21,4 milhões 
enquanto que para Luís Cláudio 
é de R$2,5 milhões.

A decisão sobre o caso está na 
responsabilidade da 10ª Vara da 
Justiça Federal de Brasília. Em 
nota, a defesa do ex-presidente 
afi rmou que não ‘há base jurí-
dica’ nem ‘materialidade para o 
pedido de bloqueio. Segundo o 
advogado Cristiano Zanin, não 
existem provas para as afi rma-
ções que o MP usa para justifi car 
o pedido, que tem o ‘objetivo de 
perseguição política’. “A Defesa 
apresentará manifestação no 
processo demonstrando que o 
pedido deverá ser indeferido 
pelo juiz”, diz o texto.

O ex-chefe de Estado é 
acusado de editar uma medi-

A medida é decorrente de uma ação da Operação Zelotes em que 
o petista e o fi lho são réus.

Menos de uma semana após 
entrar em vigor, a lei que ins-
tituiu a reforma trabalhista 
sofre a primeira alteração. O 
DOU publicou na terça-feira 
(14) a Medida Provisória 808, 
que modifi ca diversos pontos 
da nova legislação. As mudan-
ças, segundo o governo, fazem 
parte de um acordo fi rmado 
pelo presidente Temer com os 
senadores quando o projeto da 
reforma foi votado no Senado, 
em julho.

A MP altera 17 artigos da 
reforma trabalhista. Entre os 
assuntos tratados estão os 
trabalhos intermitente e au-
tônomo, a representação em 
local de trabalho, as condições 
de trabalho para grávidas e 
lactantes e a jornada 12x36, 
entre outros pontos. Para 
acabar com questionamentos 
no meio jurídico e empresa-
rial, o texto estabelece que a 
reforma trabalhista se aplica 
integralmente aos contratos 
de trabalho em vigor. 

O trabalho intermitente – 
aquele executado em períodos 
alternados de horas, dias ou 
meses – foi o ponto mais alte-
rado pela MP 808. O texto ga-
rante parcelamento das férias 
em três vezes, auxílio doença, 
salário maternidade e verbas 
rescisórias, mas proíbe o aces-

A Medida Provisória 808 altera 17 artigos
da reforma trabalhista.

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa 
da Câmara aprovou projeto que aumenta a multa em 
cinco vezes do condutor que estacionar indevidamen-
te seu veículo em vaga destinada a idoso ou pessoa 
com defi ciência. O texto prevê ainda que, caso haja 
reincidência no prazo de 12 meses, o condutor tenha 
suspenso o direito de dirigir e pague ainda o valor 
da multa em dobro daquela primeiramente aplicada.

O projeto altera o Código de Trânsito Brasileiro. 

Atualmente, a legislação já prevê a infração como 
gravíssima, punida com multa. A proposta original, do 
deputado Pedro Vilela (PSDB-AL), previa detenção de 
seis meses a dois anos para o motorista que cometer 
a infração. A relatora na comissão, deputada Leandre 
(PV-PR), alterou o projeto por entender que punição 
era desproporcional.

“Os crimes de trânsito são extremamente graves, 
como o ato de praticar homicídio ou lesão corporal 

culposos na direção de veículo automotor ou ainda 
potencialmente capazes de atentar contra a vida de 
terceiros. Por mais reprovável que seja a atitude de 
ocupar indevidamente uma vaga destinada a idosos 
ou a pessoa com defi ciência, ela não se reveste desse 
caráter”, afi rmou Leandre. O projeto, que tramita 
em caráter conclusivo, ainda será analisado pelas 
comissões de Viação e Transportes; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).
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A Comissão de Desenvolvi-
mento Econômico da Câmara 
aprovou o projeto do deputado 
Lindomar Garçon (PRB-RO), 
que obriga as juntas comer-
ciais dos estados a realizar, no 
máximo a cada cinco anos, con-
cursos para seleção de tradutor 
público e intérprete comercial. 
A proposta foi aprovada com 
uma modifi cação para deter-
minar que os certames serão 
realizados de acordo com a 
disponibilidade de vagas.

Ao apresentar a emenda, o 
relator na comissão, deputado 
Vinicius Carvalho (PRB-SP), 
disse que a redação inicial po-
deria sugerir que, a cada cinco 
anos, fossem criados novos car-
gos, com a geração de despesas. 
De resto, Carvalho concordou 
com os argumentos de Garçon 
de que vários estados nunca 
promoveram concurso para 
esses profi ssionais conhecidos 
como tradutores juramentados.

“Não é concebível que um 
mercado deixe de se desenvol-
ver por razões institucionais. 
Se existe uma demanda de 
serviços de tradução ao mesmo 
tempo que existem profi ssionais 

Vinicius Carvalho alterou o 
projeto original para evitar a 

criação de despesas.
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Brasil não pode se 
contentar ‘em
voltar aos trilhos’

O senador Cristovam Buar-
que (PPS-DF) comentou artigo 
do presidente Temer publicado 
no jornal O Estado de S. Paulo, 
intitulado “O Brasil voltou aos 
trilhos”. Embora reconheça a 
melhora dos indicadores eco-
nômicos, o senador afi rmou 
que isso é insufi ciente para o 
futuro do país: “Não podemos 
nos contentar em voltar aos 
trilhos. Temos que trazer um 
rumo novo para os trilhos da 
história do país”, afi rmou.

Para Cristovam, o máximo 
que Temer pode conseguir em 
dois anos e meio de mandato 
é recolocar o país nos trilhos. 
Já os candidatos à eleição pre-
sidencial de 2018, em seu en-
tender, precisam de uma visão 
de longo prazo, que considere 
uma economia em que o PIB 
seja alto, a produtividade do 
trabalhador seja elevada e os 
bens exportados pelo país não 
sejam apenas primários, como 
a soja, mas de alta tecnologia.

“O Brasil precisa de uma 
infl exão. É preciso defi nir um 
rumo diferente. Ele coloca, e é 
verdade, que tem havido uma 
recuperação do emprego. Mas 
não é esse o emprego que o 
Brasil quer para a sua popula-
ção no século 21. Os próximos 
candidatos têm que trazer 
qual é o destino do trem” (Ag.
Senado).

‘Saidão’ de presos 
pode diminuir em 
número e duração

Chegou ao Senado o projeto 
que altera as regras para saída 
temporária de presos do regi-
me semiaberto, popularmente 
conhecida como “saidão”. A 
principal mudança é a redução 
do prazo e da quantidade das 
saídas temporárias. Hoje, o juiz 
pode conceder até sete dias de 
saída temporária, até quatro ve-
zes ao ano para cada preso. Se o 
projeto for aprovado, só poderão 
ser concedidos até quatro dias, 
no máximo duas vezes por ano.

As condições para a concessão 
do benefício a condenados por 
crimes hediondos também po-
derão se tornar mais rigorosas. 
Hoje, independente do tipo de 
crime cometido, o preso poderá 
ter direito ao benefício depois de 
cumprir um sexto da pena (se 
for primário) ou um quarto, se 
for reincidente. O projeto esta-
belece que, no caso de crimes 
hediondos, esse requisito passa 
a ser de dois quintos, para quem 
for primário, e três quintos para 
quem for reincidente no mesmo 
tipo de crime.

O projeto também acrescenta 
no Código Penal, como nova cir-
cunstância agravante da pena, o 
cometimento de crime durante 
a saída temporária ou durante 
cumprimento da pena. O projeto 
tem como relatora na Comissão 
de Constituição e Justiça a se-
nadora Simone Tebet (PMDB-
-MS), que também relata vários 
outros projetos relacionados a 
segurança pública. Esta e outras 

propostas que tramitam no 
Senado estão abertas a consul-
ta pública por meio do portal 
e-Cidadania. Confi ra: (http://
www12.senado.leg.br/ecidada-
nia) - (Ag.Senado).

Durante o evento Amazon 
Bonn Day, na Alema-
nha, na terça-feira (14), 

governadores dos estados da 
Amazônia e senadores brasilei-
ros participaram da assinatura 
de um acordo de cooperação 
que prevê a doação de 100 mi-
lhões de euros pelos governos 
da Alemanha e do Reino Unido.

Acre e Mato Grosso vão 
receber cerca de 70 milhões 
de euros por terem projetos 
na área ambiental aprovados 
pelos países europeus. Mas, 
todos os estados da Amazônia 
poderão ter fi nanciamentos 
de projetos de preservação 
financiados pelo Fundo da 
Amazônia que recebeu mais 30 
milhões de euros da Alemanha, 
direcionados exclusivamente 
para ações de preservação da 
Floresta Amazônica e desen-
volvimento das comunidades 

Parte dos recursos serão direcionados às comunidades da 
fl oresta, como os povos indígenas.
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Amazônia recebe recursos para 
preservação ambiental na COP 23

A redução do desmatamento no Brasil em 16% ajudou o país a conquistar recursos internacionais

afirma que parcerias como 
essas são fundamentais para 
o desenvolvimento e apoio a 
comunidades indígenas. “Esses 
recursos são doações diretas 
que nós estamos recebendo 
que vão chegar diretamente 
para as populações indígenas 
e também para o que nós cha-
mamos de economia solidária 
das populações extrativistas”, 
disse o senador.

O governador do Pará, Simão 
Jatene, disse que todos os 
estados da Amazônia devem 
se unir em defesa da região. 
“Na Amazônia, você tem que 
fazer a opção pelo seguinte: 
produzir ou preservar. Essa é 
uma armadilha extremamente 
perigosa, porque na Amazônia, 
sem dúvida alguma, nós temos 
necessariamente que produzir 
conservando”, afirmou (Ag.
Senado).

da fl oresta, caso dos povos 
indígenas.

O cacique Raoni, líder indí-
gena brasileiro da etnia caiapó, 
esteve no evento e apontou a 
necessidade de proteger as co-

munidades indígenas, que agem 
como verdadeiras guardiãs da 
fl oresta. O senador Jorge Via-
na (PT-AC), que representou 
um dos estados benefi ciados 
por preservarem a Amazônia, 

Medida Provisória que altera reforma 
trabalhista chega ao Congresso

so ao seguro-desemprego ao 
fi m do contrato. A convocação 
do trabalhador passa de um dia 
útil para 24 horas. Trabalhador 
e empregado poderão pactuar 
o local de prestação do serviço, 
os turnos de trabalho.

O trabalhador que em um 
mês receber menos do que o 
salário mínimo poderá comple-
mentar a diferença para fi ns de 
contribuição previdenciária. Se 
não fi zer isso, o mês não será 
considerado pelo INSS para 
manutenção de qualidade de 
segurado. A regra atinge todos 
os empregados, independente 
do tipo de contrato de trabalho. 
Os sindicatos não serão mais 
obrigados a participar de ação 
de anulação de cláusula de 

acordo ou convenção impe-
trada por trabalhador (ação 
individual). A participação 
obrigatória (o chamado “li-
tisconsórcio necessário”) foi 
determinada pela reforma 
trabalhista.

A MP 808 acaba com a 
possibilidade de o trabalhador 
autônomo prestar serviço 
a um só tomador (fim da 
cláusula de exclusividade). O 
autônomo poderá ter mais de 
um trabalho, no mesmo setor 
ou em outro diferente.

O texto garante ao autôno-
mo o direito de recusar ativi-
dade exigida pelo tomador, 
assegurando a possibilidade 
de punição prevista no con-
trato (Ag.Câmara).Aprovado concurso a 

cada cinco anos para 
tradutor juramentado

capazes, por que não possibilitar 
aos agentes os instrumentos que 
ampliariam a atividade?”, ques-
tionou o relator. Ele observou 
ainda que uma maior oferta de 
profi ssionais pode reduzir os 
valores pelo serviço que são de-
fi nidos pelas juntas comerciais.

O tradutor público é profi ssio-
nal particular em colaboração 
com o Poder Público quando 
há necessidade de traduzir 
documentos como processos 
judiciais, contratos comerciais, 
certidões de casamento e de óbi-
to, por exemplo (Ag.Câmara).

MP pede bloqueio de R$24 milhões 
de bens de Lula e do fi lho

da provisória para favorecer 
empresas do setor automotivo 
em troca de recebimento de 
propina. Lula e fi lho são inves-
tigados também por suspeita de 
favorecimento ao grupo sueco 
Saab durante as negociações 
que resultaram na compra de 
36 caças Gripen pelo governo 
brasileiro. De acordo com o 
MPF, Luís Cláudio recebeu 
R$2,5 milhões da empresa dos 
consultores Mauro Marcon-
des e Cristina Mautoni, que 
participaram das negociações 

consideradas irregulares.
Esta não é a primeira vez que 

o MPF pede o bloqueio dos bens 
de Lula. Em julho, o juiz Sérgio 
Moro acolheu o pedido da PGR, 
dois dias depois de condenar o 
ex-presidente a nove anos e seis 
meses de prisão, por corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro 
no caso do triplex no Guarujá. 
Na ocasião, o petista teve con-
fi scados R$ 9 milhões de sua 
aposentadoria no BrasilPrev, 
imóveis e R$ 660 mil em quatro 
contas (ANSA).

Multa para quem estacionar em vaga de idoso ou defi ciente


