
Nòvdaméaçã ao trabalhador 

Aproxima-se a hora da discus
são, pela Assembleia Nacional 
Constituinte, dos problemas da saú
de. E, desde já, começa a preocupar 
o setor a insistência da esquerda em 
lograr a aprovação do texto da Co
missão de Sistematização, tendente 
à estatização da medicina. Os esta-
tizantes, que na verdade nada fize
ram ou representam para a ciência e 
a classe médica, pretendem sim
plesmente sobrepor suas opiniões 
às teses defendidas pelos grandes 
nomes da medicina nacional, entre 
outros Euriclides Zerbini, Adib Ja-
tene e Hilton Rocha, e ainda por 
expressivos líderes como António 
Nassif e Nelson Proença, respectiva
mente presidente e ex-presidente 
da Associação Médica Brasileira. 

Deseja a esquerda, unicamente, 
estabelecer a ditadura dos sanita
ristas, pouco lhe importando a 
qualidade dos serviços prestados 
aos enfermos. Em todos os países 
em que se instalou, a medicina esta
tal só tem deixado malogro e desen
canto, levando-os a buscar na medi
cina privada o remédio para uma 
situação em que se mesclam o des
calabro, a burocracia e a castração 
mental e profissional dos médicos, 
estes, por essência, liberais. Todo o 
renome até hoje alcançado pela me
dicina brasileira deve-se exatamen-

. O ministro Maílson da Nóbrega 
ficou "estupefato" com o fato de ha
ver a Assembleia Nacional Consti
tuinte decidido, por 314 votos, que 
os juros reais cobrados pelos bancos 
nãõ poderão ser superiores a 12% 
além da inflação. Por várias razões 
a decisão é insensata. Se for manti
da, seu primeiro efeito será impedir 
qualquer política monetária, pois 
lançará o País na hiperinflação e 
redundará na .estatização do siste
ma bancário. E o que pretende tal
vez fazer a esquerda, coadjuvada 
pelbs inocentes úteis do chamado 
Centrão. 

' Os constituintes que nunca es
tudaram ou chegaram a entender os 
mecanismos económicos apoiaram-
se na ideia errónea de que a taxa de 
juros é estabelecida pelos bancos ou 
pelos aplicadores. Na verdade, 
quem fixa a taxa de juros são as 
autoridades monetárias, às quais 
incumbe a árdua tarefa de controlar 
a liquidez do sistema financeiro. 
Num país como o nosso, com déficit 
público colossal, o Tesouro Nacio
nal tem de recorrer ao mercado fi
nanceiro para amealhar recursos. É 
estie o primeiro f ator de ascensão da 
taxa de juros. Mas o déficit, embora 
financiado por recursos aparente
mente não inflacionários (mas infla

te à sua natureza liberal, acolitada 
por íntimo contato com as melhores 
medicinas do mundo ocidental. E o 
que almejam os estatizantes? Sim
plesmente fazê-la regredir aos pa
drões da medicina soviética, com o 
inevitável advento de uma corpora
ção onde deverão pontificar os tam
bém inevitáveis comissários de 
saúde... 

Ora, prevendo a rejeição, pelos 
constituintes, de suas pretensões, 
partiu a esquerda para a criação de 
uma situação de fato, irreversível, 
para o que contou com a compla
cência do ex-ministro Rafael de Al
meida Magalhães, tudo traduzido 
pelo decreto presidencial que per
mitiu a instalação do Suds. Median
te convénios firmados entre os mi
nistérios da Previdência e da Saúde 
e os estados, repassaram-se as ver
bas do Inamps, sem nenhuma orde
nação no plano assistencial, e, prin
cipalmente, sem controle de aplica
ção, do que resultou a desorganiza
ção administrativa e contábil do ór
gão, seguida do caos gerencial. Ao 
invés de um sistema de comando 
unificado, surgiram a pulverização 
da autoridade, mal exercida pelos 
estados e municípios, o clientelismo 
e, notadamente, as injunções políti
cas, ainda mais danosas do que an
tes ao profissionalismo. As implica-

cionários devido à taxa de juros), 
concorre para aumentar a liquidez, 
pois tais recursos retornam ao mer
cado. O excesso de liquidez facilita 
a elevação dos preços e as autorida
des monetárias (não mais o Tesou
ro) são compelidas a enxugar o ex
cesso de liquidez colocando títulos 
a uma taxa de juros capaz de.incitar 
os aplicadores à poupança. É o que 
ocorre atualmente, com o Banco 
Central oferecendo OTNs com ren
tabilidade de 13% acima da corre-
ção monetária. 

Ora, é claro que se o Banco Cen
tral continuar procedendo desse 
modo (admitindo-se que escape à lei 
da usura estabelecida pela Assem
bleia Nacional Constituinte) ne
nhum banco terá interesse em apli
car recursos no setor privado e to
dos se limitarão a comprar OTNs. 
Em tais condições, todos os recur
sos — do setor privado e financeiro 
— seriam canalizados para o Banco 
Central, tornando impossível aten
der à demanda de crédito do setor 
privado. Abrir-se-ia deste modo o 
caminho para a estatização do setor 
financeiro. 

Naturalmente, pode-se imagi
nar que o Banco Central, respeitan
do a Constituição, não mais ofereça 

ções operacionais, financeiras e, so
bretudo, legais, logo se fizeram sen
tir, e em todos os quadrantes . 
Exemplos frisantes do descalabro 
podem ser encontrados, entre ou
tros, na implantação de um sistema 
paralelo de remuneração na Secre
taria de Saúde de São Paulo, na 
aplicação de recursos do Suds no 
over (consoante denúncia do Tribu
nal de Contas do Rio Grande do 
Sul) e na destinação de numerários 
do Inamps à CNBB. 

Acresce que o dinheirqque está 
sendo repassado aos estados e mu
nicípios, para que estes paguem 
seus funcionários, resulta de contri
buições providenciarias, constituin
do, portanto, um desvio dos recur
sos da Previdência Social. Tudo a 
configurar a estatização da medici
na, "um crime contra o trabalhador 
brasileiro", segundo afirmou recen
temente em Goiânia o vice-presi-
dente do Sindicato dos Metalúrgi
cos de São Paulo, António Apareci
do Flores de Oliveira. 

O que se vê? O Inamps, que con
grega quase 120 mil funcionários, 42 
hospitais próprios e mais de 600 uni
dades de atendimento foi tomado 
de assalto pela voracidade de diri
gentes estaduais de saúde (ocupa
ção de edifícios, deslocamento de 

títulos com taxa de juros atraente. 
Nesse caso, desapareceria o contro
le monetário e, com isso, o País mer
gulharia na hiperinflação. 

Pode-se aventar, porém, uma 
hipótese mais otimista: o Banco 
Central conseguiria enxugar a liqui
dez e as instituições financeiras 
cumpririam o disposto na Consti
tuição. Nesse caso, a primeira difi
culdade estaria em saber se a taxa 
real ficou realmente em 12%. Seria 
muito difícil apurá-lo, pois a infla
ção indicada tem 15 dias de atraso e 
só é divulgada uma vez por mês, ao 
passo que as operações de crédito se 
efetuam todos os dias. A "Sunab 
bancária" ficaria sobrecarregada e 
poderia estender o uso da lei dele
gada... 

Com o limite de 12% para os 
juros reais, é certo que deixará de 
haver crédito para os consumidores. 
Até nos Estados Unidos o crédito é 
caro, pois seu custo operacional é 
muito pesado para as instituições 
financeiras. O primeiro resultado 
disso será a recessão. As empresas 
rurais, que hoje obtêm empréstimos 
a juros de 6% acima da correção 
monetária, não mais poderão gozar 
desse benefício, que só é sustentado 
por haver outros mutuários que pa
gam mais. Sem dúvida, o Conselho 

mobiliário, transferência de máqui
nas e equipamentos, e toda a gama 
de humilhações a funcionários do 
instituto, totalmente alijados de 
qualquer formulação do projeto de 
descentralização). Não bastasse, so
brevieram medidas autoritárias por 
parte das secretarias de saúde, pelo 
que já não se consegue obter esta
tísticas quanto ao que realmente es
tá ocorrendo com a saúde dos previ-
denciãrios e da população em geral. 
Não surpreende, portanto, que à au
sência de tais números e na presen
ça de um sentimento geral de des
crédito nos serviços públicos de 
saúde o próprio presidente do Parti
do dos Trabalhadores, um dos ba
luartes da estatização da medicina, 
tenha procurado socorro em um dos 
hospitais privados, de livre iniciati
va, na capital paulista... 

A maioria dos constituintes, 
bem assim da população, tem cons
ciência da importância e do valor da 
medicina liberal e das demais insti
tuições da iniciativa privada, pelo 

_ que esperamos dos representantes 
do povo uma votação à altura desse 
renome. Esqueçam-se os interesses 
político-partidários e preservem-se 
a qualidade e o respeito que a medi
cina brasileira alcançou até o mo
mento, sempre sob a égide da livre 
iniciativa e da real competência. 

Monetário Nacional poderá fincar 
pé nessa exigência e, diante disso, 
as instituições financeiras serão le
vadas à insolvência. 

O País irá ficar numa situação 
esdrúxula. Os bancos não darão em
préstimos às pequenas empresas 
devido ao alto risco, que o tabela
mento da taxa de juros não irá co
brir. As pequenas empresas terão de 
recorrer ao crédito paralelo, com ta
xa de juros muito mais alta (e sem 
IOP para o Tesouro). Por outro la
do, poderá sobrar dinheiro para os 
bancos, que só atenderão as gran
des empresas, inclusive as multina
cionais, que poderão até pagar juros 
reais abaixo dos 12%. Pode-se tam
bém supor que o Conselho Monetá
rio exigirá que parte dos emprésti
mos seja concedida às pequenas e 
médias empresas, mas com o risco 
de insolvência, que conduz à estati-
zaçãp do crédito. 

E risível inserir no texto da 
Constituição o tabelamento da taxa 
de juros, mas trágico impedir que o 
País tenha uma política monetária. 
Por 314 votos, a Assembleia Nacio
nal Constituinte optou pela reces
são e pela hiperinflação. Vamos 
chafurdar nesses lodaçais, por or
dem desses 314 constituintes. A res
ponsabilidade é deles. 

O preço da irrisão constitucionalizada 


