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Com pneumonia e febre de 38 
graus, o presidente do Senado, José 
Sarney (PMDB-AP), enfrentou o 
ar-condicionado do plenário do Se
nado para apresentar projeto que 
obriga a aplicação de parte dos re
cursos da CPMF no tratamento das 
vítimas da AIDS e dos portadores 
do HIV (vírus da imunodeficiên
cia). "Essa pandemia ameaça a so
brevivência da humanidade, pois 
significa que o ato da reprodução 
está ligado à morte", disse Sarney. 

Hoje, o tratamento de cada pa
ciente da AIDS custa R$ 2,9 mil 
por mês, segundo informações do 
Ministério da Saúde. O orçamento 
previsto para este ano é de R$ 120 
milhões para atender cerca de 40 
mil pacientes. Ano passado, o cus
to era de R$ 600,00 e foram gastos 
R$ 18 milhões com internações. 
Até fevereiro deste ano, foram re
gistrados 80 mil casos de Aids no 
Brasil, com 50% de óbitos. O Mi
nistério da Saúde informou que vai 
apoiar a iniciativa de Sarney. 

O projeto obriga o Sistema 
Único de Saúde (SUS) a dar gra
tuitamente toda a medicação ne
cessária aos pacientes, além da in
ternação. O tratamento será padro
nizado e adaptado às novidades 
científicas e disponibilidade de 
novos medicamentos no mercado. 
As despesas correrão por conta do 
orçamento do Ministério da Saú
de, usando as verbas da Contribui
ção Provisória sobre Movimenta
ção Financeira (CPMF). 

Reunião - O ministério tam
bém será obrigado a padronizar os 
medicamentos utilizados em cada 
estágio evolutivo da infecção e da 
doença, e orientará a aquisição 

Para o senador, governo deve ajudar quem não tem condições 

dos remédios pelo SUS. "O gover
no é o responsável por essa gente 
abandonada, que não pode com
prar remédios caríssimos", disse 
Sarney. "Um país como o Brasil 
não pode ficar impassível diante 
da nova esperança de cura que está 
surgindo", informou o senador. 

Sarney convocou para segun-
da-feira uma reunião com as lide
ranças de todos os partidos para 
pedir que assinem um requerimen
to de urgência urgentíssima para 
garantir a votação do projeto da 
AIDS durante o esforço concentra
do. E mais: vai fazer um apelo pes

soal ao presidente Fernando Henri
que Cardoso para que envie um 
mensagem especial ao Congresso, 
incluindo o projeto na pauta do es
forço concentrado para que ele 
possa ser deliberado o mais rápido 
possível. Fernando Henrique terá 
que enviar um aditivo à convoca
ção extraordinária. 

O líder do governo no Senado, 
Élcio Álvares (PFL-ES) foi o pri
meiro a se comover. Com lágrimas 
nos olhos, disse que tem um co
nhecido de origem humilde que es
tá morrendo por falta de medica
mentos. " 
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