
Seminário condena a 
Cerca de 400 dirigentes 

sindicais, trabalhadores, 
educadores, parlamenta
res e profissionais liberais 
estiveram reunidos, on
tem, na Confederação Na
cional dos Trabalhadores 
no Comércio, com o objeti
vo de unir as forças e lutar 
pela alteração do texto do 
projeto de Constituição do 
deputado Bernardo Cabral, 
que defende á estatizaçâo . 
dos serviços de saúde. 

O ex-presidente do INPS, 
Reinhold Stephanes, pre
sente ao encontro, disse 
que o progresso da medici
na está na iniciativa pari-
vada. Para Stephanes, do 
projeto de Bernardo Cabral 
levariam a saúde ao caos 
no País. Entre esses pon
tos, ele citou os seguintes: o 
monopólio de importação 
de equipamentos e medica
mentos somente por parte 
do Estado; o setor privado 
de saúde nâo poderá rece
ber recursos do Governo; o 
Estado sozinho trataria da 
regulamentação, controle e 
execução das ações de saú
de. Para Stephanes, se o 
texto do projeto constitu
cional nâo for mudado, o 
setor saúde sofrerá um co
lapso, pois o Governo, sozi
nho, nâo tem condiç-oes de 
dar assistência ao povo 
brasileiro. 

"A estatizaçâo é inviá
vel. Mais de 60 por cento 
dos serviços de saúde são 
prestados pela iniciativa 
privada. O Estado não terá 
condições de contratar 
mais profissionais para 
atender todas as pessoas 
que utilizam, hoje, os servi
ços da rede privada. São 
cerca de 50 milhões de bra
sileiros que se tratam nos 
hospitais particulares. O 
melhor é haver um sistema 
misto. E errado o Governo 
constrangir a livre iniciati
va", frisou Stephanes, 
acrescentando que a ativi
dade pública na medicina 
estatal é seis por cento 
mais cara. 

O médico Ricardo Vero-
nesi, professor titular de 
medicina da Universidade 
de São Paulo, disse que, no 
Brasil, apenas cinco por 
cento do orçamento da 
União é destinado à saúde. 
Ele questiona se o Governo 
possui verba para arcar 
com todos os custos de saú
de sozinho. "Nos países to
talitários, como a China e a 
Rússia, o sistema de saúde 
recebe 40 por cento da ver
ba da União. Desta forma, 
sim, é possível tratar bem 
os doentes. Não acredito 
que, se for estatizado o sis
tema de saúde, o Governo 
vai conceder mais recursos 

àsaúde". 
O deputado Jofrari Frejat 

(PFL-DF) acha que o Go
verno hão pode melhorar o 
setor saúde acabando com 
os serviços privados. Muito 
pelo contrário. Segundo o 
deputado,, a estatizaçâo só 
contribuiu para piorar a si
tuação do setor. "O Gover
no não tem como arcar 
com toda a responsabilida
de pelos serviços de saúde. 
Acho que está havendo 
uma implicação com o se
tor privado. A estatizaçâo 
não tem nada para dar cer: 

to, no Brasil, onde o setor 
privado presta o melhor 
atendimento. O povo tem 
direito a se tratar onde qui
ser. A livre iniciativa dever 
ser Incentivada e não des
mantelada", frisou. 

O presidente do Sindicato 
Nacional das Empreas de 
Medicina de Grupo, Márcio 
Martins, afirmou que 13 
milhões de brasileiros re
cebem assistência médica 
paga pela classe empresa
rial. "Não dependemos de 
verbas públicas. Toda a 
movimentação financeira é 
de recursos vindos do em
presariado que injeta ver
bas da ordem de Cz$ 40 bi
lhões para manter os tra
balhadores saudáveis para 
o trabalho", disse Martins. 


