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O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO SÍLVIO MITRE) -
Esta Presidência tem a satisfação de dar prosse-
guimento aos trabalhos da 2 etapa do Simpósio
"A Nova Constituição Federal e o Processo Consti
tuinte Mineiro".

O tema de hoje é'Seguridade Social."
Convido para tomar assento à Mesa o Exmo.

Sr. Prof. José Saraiva Felipe, DD. Coordenador
dos debates.

Convido também para tomar assento à Mesa os
Srs. Expositores, Dr. José Maria Borges, Maria das
Mercês Mesquita, Deputado Agostinho Patrus, Pro-
fessora Raquel Maria Rigotto, Ana Lúcia de Souza.

Exmos. Srs. Exoositores, demais autoridades,
Senhoras e Senhores: (- Lê:)

Como Presidente deste módulo de discussão pú
blica, envolvendo o tema "Seguridade Social', ca
be a mim dar a todos os participantes deste even
to uma apresentação digna de sua importância.

Teremos aqui, para objeto de nossa reflexão,
e de cujos conteúdos expostos haveremos de tirar
conclusões e sugestões viáveis à Constituinte Mi
neira, a apresentação de ilustres autoridades nas
áreas que envolvem desde reforma sanitária, o sis
tema único de saúde, a marginalizaçãO infanto-311
venil, a saúde do trabalhador e da mulher, até a
inclusão, por igual importante, da marginaliza-
ção do idoso e do deficiente em nossa sociedade.

Além do emérito Professor José Saraiva Feli-
pe, da UFMG, teremos a contribuição dos Drs. Jo-
sé Maria Borges, da Fundação João Pinheiro, com
o painel sobre "Sistema Único de Saúde"; e Maria
das Mercês Pinto Mesquita, da Secretaria de Es-
tado da Educação, sobre "A Criança e o Adoles-
cente Marginalizados'.' Ouviremos ainda nosso ami
go e Deputado Agostinho Patrus, que vai expor so
bre "O Idoso e o Deficiente na Sociedade"; a Pro
fessora Raquel Maria Rigotto, da UFMG, que vai
falar sobre o tema "A Saúde do Trabalhador"; e a
Dra. Ana Lúcia de Souza, da Secretaria Municipal
de Saúde, sobre "A Saúde da Mulher".

A Constituição da República Federativa do Bra
sil, em seu Capítulo II , Seção 1 , trata da
"Seguridade Social".
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O artigo 194 preconiza que "A Seguridade
Social compreende um conjunto integrado de ações
de iniciativa dos poderes públicos e da socieda-
de, destinadas a assegurar os direitos relativos
à saúde, à previdência e à assistência social."

Os parágrafos de 1 a VI deste artigo 194 pre-
vêem que "compete aopoder público assegurar os
direitos relativos à saúde, à previdência e à as
sistência social." Prevêem, ainda, para esses ca
sos, "Universalidade da Cobertura e do Atendimen
to", "Uniformidade e Equivalência de Benefícios e
Serviços às Populações Urbanas e Rurais", "Sele-
tividade e Distributividade na Prestação dos Be-
nefícios e Serviços", e a "Diversidade da Base
de Financiamento".

São assuntos que serão discutidos a partir
de agora, e todos temos certeza de que as suges-
tões aqui apontadas contribuirão com acerto para
a Constituinte Mineira definir suas adaptações à
Carta Magna do País;

Muito obrigado pela presença e a participa-
ção de todos.

Antes de passar a palavra ao Prof. José Sa-
raiva Felipe, faremos uma breve apresentação do
nosso coordenador de debates.

O Dr. José Saraiva Felipe é graduado em Medi
cina pela -Universidade Federal de Minas Gerais;
Mestre em Saúde Pública e Planejamento de Servi-
ço de Saúde pela Escola Nacional de Saúde Públi-
ca; professor do Departamento de Medicina Preventiva
e Social da Faculdade de Medicina da Universida-
de Federal de Minas Gerais, atua-imente em dispo-
nibilidade para ocupar a Secretaria Executiva do
Projeto "Universidade Integrada ao Sistema de Saú
de", implantado através de convênio entre o Mi-
nisterio da Educação e a Organização Pan-?nerica_
na de Saúde.

Dentre os muitos cargos e funções exercidos,
destacamos os seguintes: membro da Comissão de
Reforma Sanitária e Assessor da Comissão de Saú-
de encarregada de elaborar proposta de texto cons
titucional relativa a esse tópico; Secretário d
Serviços Médicos do Ministério da Previdência e
Assistência Social; Coordenador da Secretaria Téc

nica da Comissão Interministerial de Planejamen-
to e Coordenação; Secretário Executivo da Comis-
são responsável pela implantação dos Sistemas Uni
ficados Descentralizados de Saúde, no âmbito do
Ministério da Previdência e Assistência Social;
Técnico em Saúde da Secretaria da Saúde de Minas
Gerais.

Antes de passar a palavra ao Dr. José Sarai-
va Felipe, gostaria de pedir a todos os senhores
expositores que estejamos rigorosamente den-
tro do prazo estipulado, na primeira parte dos
nossos trabalhos da fase expositiva e, posterior
mente, na sessão de debates. Para tanto, solici-
tamos que cada expositor faça a sua explanação com
duração máxima de dez minutos. A primeira etapa
dos nossos trabalhos deverá ter mais ou menos a
duração de uma hora e vinte minutos, e a segunda
parte, de debates, também uma hora e vinte minu-
tos.

Com a palavra o Prof. José Saraiva Felipe pa
rã assumir a coordenação dos trabalhos.

O PROF. JosË SARAIVA FELIPE - Sr. Deputado
Sílvio Mitre, Presidente da Mesa dos trabalhos no
desenvolvimento do tema "Seguridade Social", den
trõ do Simpósio "A Nova Constituição Federal e o
Processo Constituinte Mineiro"; meus companhei-
ros expositores, Dr. José Maria Borges, Dra. Ma-
ria das Mercês Mesquita, Deputado Agostinho Pa-
trus, Professora Raquel Maria Rigotto e Dra. Ana
Lúcia de Souza; senhores Deputados; senhores par
ticipantes deste Simpósio.

Inicialmente, gostaria de agradecer a Assem-
bléia Legislativa do Estado de Minas Gerais pelo
honroso convite que nos foi feito, particularmen
te pelo Deputado Neif Jabur, Presidente desta Ca
sa,e pelo Deputado Sílvio Mitre, que preside ode
senvolvimento do tema "Seguridade Social".

Gostaríamos de lembrar, primeiramente, que,
de todas as Constituições Estaduais em vigor atual
mente no Brasil, a de Minas Gerais, embora elabo
rada sob condições adversas em 1967 e com as al-
terações feitas em 1969, é a que melhor desenvol
veu o tema "Saúde".
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Note-se que são apenas 4 artigos, do 203 ao
207, com não mais do que 20 linhas e, no entan-
to, se compararmos com o que existe nas Consti-
tuições de outros Estados da Federação nessa par
te, é o que temos de mais desenvolvido e mais apu
rado.

Obviamente, isso aumenta a nossa responsabi-
lidade, no sentido de termos para Minas Gerais,
no texto constitucional do Estado, o tema com o
desenvolvimento adequado e suficiente, para que
possamos redesenhar e reestruturar o sistema de
saúde do nosso Estado. E podemos nos lembrar do
que aconteceu no plano federal, quando, pela pri
meira vez, no tema do capítulo da seguridade so-
cial, temos uma seção que trata, especificarnente,
da questão da saúde.

Então, gostaria de parabenizar essa mobiliza
ção que começa a ser feita e, parece-me, precisa
ampliar-se, envolvendo outros setores da socieda
de. Mas, sem dúvida nenhuma, trata-se de uma mi
ciativa muito importante e que busca fazer uma
ponte entre o Poder Legislativo do nosso Estado,
a sociedade civil e os setores interessados na
questão da saúde, que, a rigor, poderíamos dizer
que é o conjunto da população do nosso Estado.

Dentro do tema "Seguridade Social", o que nos
toca desenvolver hoje é um painel sobre a rees-
truturação do serviço de saúde do nosso Estado.

Como colaboração inicial, farei uma exposi~
ção sobre os princípios dIa reforma sanitária. Ob
viamente que o texto constitucional, que aponta
para o sistema único de saúde, contém alguns prin-
cípios.

O Dr. José Maria Borges entrará na caracteri
zação desse sistema único de saúde e depois tere
mos 3 expositores abordando a atenção a grupos
específicos da população, como a criança, o ado-
lescente marginalizado, o idoso e o deficiente,
bem como a questão da saúde dos trabalhadores,
que é candente hoje no mundo inteiro. E, também,
a questão da saúde da mulher.

Parece-me que haverá a necessidade de termos
uma articulação, uma coordenação bastante grande
entre um avanço geral de um sistema de saúde e o

que precisaremos ter para dar cobertura especial,
específica a esses grupos populacionais.

Sobre a questão dos princípios da reforma sã
nitária, talvez seja interessante diferenciarmos
um pouco o que entendemos por reforma sanitária
e o que entendemos sobre movimento sanitário.

São duas, coisas com vínculo grande, mas que,
sem dúvida alguma, já podemos distinguir, hoje,
tanto conceitualmente, como em termos de prática.

Como movimento sanitário, entendemos uma ar-
ticulação mais específica, iniciada em torno de
20 anos atrás, quando setores da sociedade, seja
movimento dos médicos, seja movimento de outros
profissionais, começaram a se mobilizar, questio
nando o sistema de saúde que temos vigente e em
funcionamento no País, criticando o resultado da
sua operação concreta.

Chegamos a ter a qualificação ou a caracteri
zação dessa situação sanitária no País: o hospi-
tal, em qeral, vai muito mal das pernas, ameaçan
do quase chegar ao fechamento; os médicos, insa-
tisfeitos com a política de tratamento salarial
e o tipo de inserção deles nesse serviço; o doen
te, em geral, na fila, disputando o atendimento.
E, paralelamente a isso, uma série de redes: fe-
deral, estadual, do Ministério da Saúde, implan-
tadas e, na verdade, não dando conta da situação
de atendimento.

Então, a partir disso começou-se a mobiliza-
ção que passa por segmentos organizados da socie
dade civil, passa por uma participação muito for
te dos Parlamentos e, a propósito, foram organi-
zados alguns simpósios nacionais naCâmara dos
Deputados. Esta Assembléia mesmo já organizou de
bates, dos quais já tive oportunidade de partici
par, a respeito do referido tema.

Dessa articulação nasceu o que chamaríamos de
"movimento sanitário", que apontou para algumas
decisões necessárias na área político-administra
tiva, que redundariam no que chamaríamos de re-
forma sanitária.

É interessante assinalarmos que se trata de
um processo. Nós temos países, como a Itália e a
Espanha, que estão em processo de reforma sã-
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nitária já há décadas. E, obviamente, vão conti-
nuar, pela própria concepção inerente ao proces-
so, lutando para desenvolver seus serviços de
saúde. Mesmo porque, resolvendo os problemas bá-
sicos, como a desnutrição, doenças transmissíveis,
teremos um outro patamar, as chamadas doenças do
desenvolvimento. Os países que resolveram os pro
blemas básicos da desnutrição, da interrupção de
doenças prevoruiveis por imunização, enfrentam, ho
je, problemas como a obesidade e distúrbios psi-
cológicos.

No Brasil, a situação é mais grave, pois sem
debelarmos as doenças da pobreza - o termo, hoje,
é questionado, mas podemos usá-lo ainda - super-
pomos a elas doenças que são categorizadas, tal-
vez impropriamente, como doenças do desenvolvjmen
to e que são os problemas das toxicomanias, da obe-
sidade, do tabagismo, do alcoolismo e uma série
de outros problemas.

É interessante assinalarmos, no tocante à saú
de no Brasil, que ela, até a intervenção do Esta-
do, que se dá a partir da década de 20, e é mis
ostensiva a partir da década de 30, funcionava num
esquema absolutamente liberal. Tínhamos os médi-
cos e outros profissionais da saúde que serviam
à população mediante o pagamento direto por esse
atendimento. E tínhamos plano para atender à po-
pulação pobre, marginalizada, através das casas
filantrópicas ou das Santas Casas de Misericór-
dia.

A partir da década de 20 e, sobretudo, da dê
cada de 30 1 tivemos a intervenção mais forte do
Estado, através, inicialmente, das caixas de apo
sentadorja, de pensões, depois, da criação dos
Institutos Nacionais de Aposentadoria e Pensões -
os IAPs.

É interessante notarmos que o Ministério da
Saúde só surge com personalidade própria e força
a partir da década de 50, tendo-se desmembrado do
Ministério da Educação, em 1953.

Tivemos, então, nesse processo, sobretudo a
partir de 1967, a construção do modelo assisten-
cial atual. Por outro lado, tínhamos a população
trabalhadora vinculada à Previdência Social, que

tinha um determinado tipo de assistência e aces-
so, por exemplo,à hospitalização e a exames com-
plementares, recebidos como um direito, na medi-
da em que as pessoas contribuíssem com a Previ-
dência Social. Tínhamos, de outra parte, um sis-
tema composto pelo Ministério da Saúde, pelas Se
cretarias Estaduais de Saúde, pelos Serviços Mu-
nicipais de Saúde ou Secretarias Municipais de
Saúde encarregadas, teoricamente, de cobrir o
conjunto da população do País.

Foi estipulado o seguinte em nível desses ins
titutos: a Previdência Social se encarregaria da
prestação de assistência médica individual, ou
seja, do tratamento das pessoas doentes, cabendo
ao Ministério da Saúde, às Secretarias Estaduais
e Secretarias Municipais cobrirem o conjunto da
população do País com ações de caráter coletivo,
com ações de caráter preventivo.

Essa dualidade resultou, na prática, no se-
guinte: nós não tínhamos, como até hoje não te-
mos, bem distribuídos os recursos financeiros. A
Previdência Social, através do INAMPS, detém, ho-
je, por exemplo, no caso de Minas Gerais, vinte
vezes mais recursos do que a Secretaria Estadual
de Saúde, que deveria cobrir o conjunto da popula
ção do Estado com medidas fundamentais. Todo mun
do, retoricamente, assume que a prevenção é um
estágio muito mais importante que o de tratarmos do
doente. Mas, na verdade, os recursos são escas-
sos para este tipo de atividade. E foram construí
dos, em Minas Gerais, modelos alternativos, por
exemplo: esse modelo de dispersão de cobertura
através de atenção primária,que funcionava, no
sistema de saúde do País, de forma marginalizada.
Nós tivemos, em Minas Gerais, um processo de im-
plantação desse modelo no Norte de Minas, em pe-
riferias de algumas cidades,e isto é um exemplo
do que aconteceu no Brasil com o Programa de In-
teriorização das Ações de Saúde e Saneamento. Mas,
na verdade, isto era muito periférico. Quem de-
tinha o controle hegemônico do processo de saúde
no Brasil era, e continua sendo, a previdência So
cial, pelo peso dos recursos que dispõe dentro da
área. De qualquer forma, com a reconquista do re
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gime civil em 85, esses questionanEntos ficaram mais
fortes, mais orgânicos; tivemos um processo de
incorporação do discurso e, inclusive, de elemen
tos do chamado movimento sanitário, técnicos e
pessoas que questionavam o modelo vigente nos pró
prios espaços de condução hegemõnica do sistema
de saúde no Brasil. Com isso, foi possível apro-
fundar as ações integradas de saúde, o que permi
tiu destinar algum recurso da Previdência Social
para mobilizar os serviços das Secretarias Esta-
duais de Saúde. Essa política, na verdade, signi
ficou a quebra de grande tabu, porque as resis-
tências são enormes a esse processo. Posteriormen
te foi possível aventar a possibilidade de im-
plantação do Sistema Unificado Centralizado de Saú
de. A pressuposição era a seguinte: quanto mais
nós discutíamos a integração dos serviços de
saúde do Brasil, mais distante ela ficava. Então,
o pressuposto básico era que nós deveríamos fun-
dir o serviço público e colocar cada nível polí-
tico-administrativo sob uma direção única. Por
exemplo: em nível do Estado, a autoridade esta-
dual de saúde; em nível do município, a autorida
de municipal, de tal forma que pudéssemos evitar
a dispersão dos recursos, o não-entendimento en-
tre as redes de serviço.

Na minha experiência, pacientes atendidos no
ambulatório da Secretaria da Saúde do Estado eram
recusados quando encaminhados para os serviços
federais. Então, o ponto central seria a descen-
tralização da gestão do comando e fusão de servi
ços numa única rede. Nós vivenciamos a situação
de termos um Posto do Estado em frente a um da
Prefeitura, todos dois funcionando mal, sem pro-
fissionais, sem medicamentos. Nós poderíamos ten
tar racionalizar esses serviços. E por que a exis
tência dessas redes paralelas? Passa muito pela
competição, pelo.ze10 da burocracia, que muitas
vezes perde a visão do produto final do seu tra-
balho, descurando do compromisso com esse produ
to final, que é ter um sistema de saúde que aten
da de forma decente ao conjunto da população. En
tão, tivemos uma mobilização para as mudanças bas
tante forte e em alguns momentos muito importan-

te. Em 1986, no início do ano, a 8 Conferência
Nacional de Saúde, depois a instituição da corre
ção nacional da reforma sanitária e finalmente o
processo constituinte, que aprofundou a articula
ção técnico-política com setores da sociedade ci
vil. Eu nE lembro de que foi um movimento que, sem
dúvida nenhuma, podemos caracterizar como supra-
partidário, que tentou considerar todos os inte-
resses, mas tendo em conta que existe uma neces-
sidade urgente de reformularmos o sistema de saú
de no Brasil.

O Dr. José Maria vai desenvolver o princípio
da reforma sanitária, mas eu gostaria de lembrar
as questões fundamentais que precisarão estar tra-
duzidas na Constituição do nosso Estado. Primei-
ramente, é o reconhecimento da saúde como direi-
to de todos e dever do Estado. Isso pode cair no
campo da retórica. Nós temos esta proposição ge-
nérica e não conseguimos os meios de viabilizá-
la. Chamo a atenção dos Srs. Deputados e dos seus
assessores para o fato de que temos o compromis-
so central de viabilizar esta frase tão grandi-
1oqente, tão importante, para que ela não caia
no campo discursivo e da retórica. Ficou defini-

em termos de Constituição Federal a descentra
lização, com o comando político-administrativo uni-
camente governamental. Não haverá mais a necessi
dade de vários órgãos e instâncias coordenando o
sistema de saúde do Estado. Na verdade, teremos
uma instância única, que vai comandar e distribuir,
segundo os critérios racionais e perfis de neces
sidade, os serviços pelo Estado. Isso evitaria
situações distorsivas como as que temos hoje. Em
algumas regiões de São Paulo, temos mais de 6 lei
tos por 1.000 habitantes contratados pela Previ-
denciaSocial, e em outros Estados da Federação,
nao ha nem um leito por habitante contratado. O
parametro internacional é 2,3 leitos por habitan
te. Obviamente, dentro do nosso Estado, acontece
a mesma coisa. Na distribuição estadual de servi
ço, temos distorções enormes, com regiões desassis
tidas e regiões que, em termos técnicos, apresen
tam quase uma sobra de serviços, se é que se po-
de falar assim em questão de saúde. O certo é que,
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ao invés de nos guiarmos pela pressão do creden-
ciamento, temos que nos guiar por perfis de ne-
cessidade, por perfis sócio-epidemiológicos.

Os componentes do sistema único. O que compo
ria o sistema único? No conjunto do setor públi-
co, teríamos a fusão desses serviços ao invés da
proposta antiga de integração. O setor privado,
por sua vez, conforme a necessidade e o interes-
se, teria assegurado o espaço de participação nes
te sistema único federal ou estadual, sob contra
to ou convênio de direito público. É bom lembrar,
a esse respeito, que a Constituição Federal faz
restrição aos investimentos lucrativos do setor
privado. Entretanto, fica assegurada a garantia
do espaço liberal da Medicina que se colocar fo-
ra dos convênios e dos contratos - pois, obviainen
te, nós temos uma definição do regime sócio-poli
tico a respeito disso - mas, sem a participação
pública no financiamento de investimento ou no
custeio. Ou seja, a medicina exercida em caráter
privado vai funcionar como sistema tipicamente pri
vado. Isto, quanto às instituições que não inte-
ressarem ao serviço, ou que não forem necessárias
para compor o sistema federal e estadual de saú-
de.

Um dado importante diz respeito ao monopólio
público para a coleta, armazenagem e distribui -
ção de sangue e hemoderivados. Temos assistido,
no mundo inteiro, a uma preocupação bastante for
te pela difusão de doenças como a Aids. A Cons-
tituinte, num gesto que tem muito de simbólico,
mas também muito de concreto em relação à prote-
ção da saúde das pessoas, resguardou esta área
para a operação direta do setor público. Outra
coisa resguardada foi a prerrogativa do poder pú
blico de regulamentar, normatizar e conduzir o
sistema. Isto, na prática, implica a distribui-
ção da oferta de serviços que, na verdade, é o
que pressionava o sistema federal de saúde, no
sentido da absorção pela reestruturação de um sis
tema que se guie pelos perfis de necessidade só-
cio-epidemiológicos. Nós teremos condições, em
cada área do País, de verificar as necessida-
des de serviços ou de operarmos, através de se-

tor público, incorporando o setor privado. Mas
não de acordo com a necessidade criada, e sim de
acordo com a necessidade da população. E não po-
deria ser de outra forma, porque hoje, dos 600
mil leitos implantados no País, o setor publico
só conta 85 mil leitos, e destes 85 mil lei-
tos, 32 mil se referem aos hospitais universitá-
rios e de ensino. Então, obviamente, nós teremos
que contar com o conjunto dos serviços segundo a
necessidade. O que não podemos é cometer irraci2
nalidades e desvios, como já coloquei anteriormefl
te.

Um outro princípio da reforma sanitária diz
respeito à participação comunitária e ao contro-
le social, que também está inscrito no texto da
Constituição Federal. Isso implica que o maior
acompanhador, o maior avaliador do serviço de
saúde, sem dúvida nenhuma, são os seus usuariOs.
Não há condição de termos serviços de saúde pú-
blica funcionando adequadamente de outra forma.
Isso se depreende da experiênciacanadense, da
experiência francesas nas quais há canais de perTneab!
lização para que a população se manifeste sobre
a qualidade dos serviços que lhe são oferecidos.
Criar esses canais, seja através do reforço dos
conselhos estaduais e dos conselhos municipais de
saúde, com a participação dos usuários da socie-
dade civil organizada, sem dúvida nenhuma é um
passo fundamental para a consolidação do serviço
nacional de saúde, um sistema justo, democrático,
equãnime, equalitário, que atenda ao conjunto da
população. Então, nós temos grandes desafios no
momento. Mobilização da sociedade civil e po
litização da questão da saúde é fundamental. Es-
ta Casa Legislativa precisa ser um lugar de res-
sonância de idéias novas, no sentido de nós rees
truturarmos o serviço, na medida em que qualquer
setor reconhece que o que nós temos hoje é um
caos, ou um semicaos. Nós esperamos, através des
te trabalho constituinte, no País, e agora tam-
bém no Estado, onde se tem oportunidade de cons-
truir esse texto constitucional, que nós atente-
mos para a necessidade de uma mobilização conjun
ta dos setores políticos mais específicos, dos se
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nhores Deputados, com a sociedade civil. Outra coi
sã é a garantia dos recursos, O Brasil gasta ter
riveirnente mal e pouco em saúde. Mal, porque dis
persa recursos, e pouco porque não chega a 4% do
produto interno bruto. E eu não estou querendo fa
zer comparações com países desenvolvidos. A Ar-
gentina gasta 8%, o Chile, 7% e por aí afora. Nós,
ao lado do Paraguai e Bolívia, somos os países
que menos gastamos em saúde na América Latina.
Uma outra necessidade é a de montarmos uiii "póol"
integrado pelos três entes estatais, esperando ou-
trossim que, com a reforma tributária, aliviando
um pouco a situação dos Estados e Municípios, te
nhamos uma melhoria do bolo que se gasta com sa
de. O que não pode acontecer, e que eu acabo de
verificar, trabalhando no Ministério da Previdên
cia, é que, muitas vezes, quando entram recursos
federais, ao invés de o Estado, pelo menos, man-
ter, e os municípios, também, pelo menos manterem
o que gastam com saúde, retraem seus orçamentos
próprios. Então, não há adição nenhuma. O que eu
tenho é uma substituição de fonte. A inversão de
recursos é a mesma.

Uma alternativa para isso, que várias Assembléias
do Pais estão considerando agora, é o estabeleci
mento de um percentual fixo para a dotação orça-
mentária destinada à saúde, a exemplo doque exis
te na área da Educação. Posteriormente à adoção
desse princípio pela Constituição Estadual, intentaríamos
o seu desdobramento nas legislações municipais,
com a fixação de um percentual mínimo a ser gas-
to com a saúde.

Isto é indispensável, isto é fundamental, por
que, com os recursos atualmente existentes, com
o retraimento dos Estados e Municípios, inclusi-
ve com a ameaça de retraimento do Governo Fede-
ral também, nós poderemos não ter uma soma de re
cursos suficientes para resolvermos a questão.

A questão de passarmos do texto constitucio-
nal para o contexto prático é um problema sério,
que interfere diretamente na eficácia das deci-
sões.

Inclusive eu chamaria a atenção para que fos
sem adotados, tanto quanto possível, dispositi-

vos auto-aplicáveis, a fim de que sua implementa
ção não dependesse do seu encaminhamento poste-
rior ao campo das leis ordinárias, das leis com-
plementares; recomendaria que o máximo de dispo-
sitivos fossem auto-aplicáveis, para que nós pu-
déssemos ter uma mudança mais imediata e o aten-
dimento de uma necessidade básica e fundamental,
que é a reorganização local do serviço. Não adian
ta falarmos em reforma sanitária, discutirmos
coisa no geral, discutirmos outro arcabouço inc
titucional, se a população, que está na ponta da
linha e se serve dos serviços, não notar mudanças
significativas. E existem algumas alternativas p.a
rã isto. Em primeiro lugar, nesse processo de rã
cionalização, de reorganização, há que se ter me-
lhor utilização dos recursos; o Estado deve-se
comprometer, em termos percentuais, com a aplica
ção desses recursos no setor de saúde, alocando
os racionalmente. Nós temos a possibilidade de con
tar com profissionais, sobretudo médicos, em tem
po integral e dedicação exclusiva. Se isto pare-
ce que custa caro, não é verdade. No mundo intei
ro está provado que se nós pagamos bem ao profis
sional médico e o colocamos para trabalhar em tem
po integral, num local de trabalho apenas, ao in
vês de ele ter cinco vínculos e ficar indo de um
local para o outro e na realidade fingindo que re
cebe das instituições e fingindo que presta as-
sistência médica, nós teremos, na verdade, a so-
lução dos problemas de saúde.

Para a questão dos recursos humanos, é funda
mental que nós tenhamos impacto local. Ë impor-
tante melhorar o prédio, é importante ter medica
mentos, mas o comprometimento do profissional de
saúde, dentro do plano de cargos e salários, bem
remunerado e com a possibilidade de trabalhar o
máximo de tempo possível junto àquela comunidade
que ele atende, é fundamental para quenós saia-
mos do discurso, dando impacto local à reestrutu
ração do serviço de saúde.

É o que eu tinha a colocar.
Eu usei o tempo de coordenação para fazer a

exposição, e nós teremos,a seguirgas palavras do
Dr. José Maria Borges, que vai nos apresentar mais
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especificamente a caracterização do Sistema Úni-
co de Saúde, que foi aprovado no texto da Consti
tuição Federal.

O Dr. José Maria Borges é médico graduado pelã Faculdade de Ciências Médicas, com pós-gradua-
ção em Saúde Pública e Medicina Tropical pela
"London School". É ex-Secretário de Saúde de Be-
lo Horizonte e do Estado de Minas Gerais, técni-
co do Centro de Estudos Regionais da Fundação João
Pinheiro.

Com a palavra,o Dr. José Maria Borges, que
discorrerá sobre o tema "Sistema Único de Saúde".

O DR. JOSÉ MARIA BORGES - Prezado Deputado
Silvio Mitre, Presidente desta etapa do Simpósio
ora realizado na Assembléia; meu prezado Sarai-
va, Coordenador dos debates de hoje, companhei-
ros da Mesa, Deputado Agostinho Patrus, Raquel,
Ana Lúcia, Maria das Mercês, senhores participan
tes deste Simpósio, prezados Deputados presentes
a esta sessão. Eu pretendia, na realidade, fa-
zer a projeção de alguns "slides" e algumas trans
paréncjas que espelham muito bem aquilo que de
forma tão precisa, tão apropriada, o Saraiva aca
bou de nos relatar, mostrando inclusive os per-
centuais dos recursos públicos que se destinam em
nível federal, em nivel estadual e em nível munici
pal ao enfrentamento das questões de saúde.

Eu tenho a impressão de que a demonstração
dos orçamentos aplicados em saúde seria muito ilus
trativa das dificuldades que nós estamos enfren-
tando e vamos enfrentar para a implantação de um
Sistema Único de Saúde, nos moldes previstos pe-
la nossa atual Constituição.

De toda forma, e para ficar dentro de um pra
zo de dez minutos, eu gostaria de iniciar esta
minha fala pela colocação de duas premissasbási
cas que eu imagino serem essenciais não só para
discussão do tema, mas para uma melhor compreen-
são do que temos enfrentado e vamos enfrentar no
futuro para implantação de um sistema de saúde
que não repita as distorções apresentadas pelo
atual sistema, que não satisfaz o usuário em ne-
nhuma de suas necessidades básicas de forma am-
pla; que não premia aqueles que integram o traba

lho, nem no seu aspecto remunerativo nem no seu
aspecto acadêmico-profissional; não remunera tam
bém, no momento, satisfatoriamente,O emprego de
capital da iniciativa privada. Portanto, um sis-
tema de saúde que se revela, como dado de análi-
se, ruim, mal aceito e mal executado. Tenho a im
prensão de que esta realidade se vincula à pri-
meira premissa básica de que é preciso não se per
der de vista que inexiste possibilidade de encon
trarmos, isoladamente, uma solução adequada para
o sistema de saúde e o serviço de saúde no País.
Estes serviços essenciais estão intimamente vin-
culados 'a questão maior política e econômica do
País. A solução ideal no sistema de saúde em seus
vários aspectos deverá vir à medida que possa-
mos avançar no cumprimento de normas democrati-
cas, na escolha de orçamentos que realmente pos-
sam resgatar, mediante decisão política, a imen-
sa dívida social criada nos últimos vinte anos
neste País.

A outra premissa é a de que a eficácia de
um sistema de saúde, num país tão grande como o
nosso e num Estado como Minas Gerais, com 723 mu-
nicípios, dificilmente será atingida se não hou-
ver execução das atividades básicas de responsa-
bilidade do Estado, de forma descentralizada. Por
tanto, no meu entendimento, com minha experiên-
cia, não é exeqüível ter-se um sistema funcionan
te sem a efetiva municipalização das atividades
de saúde. Gostaria de, ao postular essa segunda
premissa, dizer que pessoalmente não tenho ne-
nhum preconceito contra o capital na área de saú
de, contra a iniciativa privada na área de saúde,
e dizer que,ao levantar esses dados para todos vo
cês no Plenário e para as nossas discussões, exis-
tem hoje no País 40 milhões de brasileiros que
não dispõem de um percentual de orçamento para en-
frentar as eventuais dificuldades que possam ter,
com eles próprios ou com suas famílias, no setor
da saúde.

O que foi escrito na Constituição, que saúde
é um direito de cidadania e um dever do Estado,
não pode ficar como palavra apenas retórica . Es
se compromisso tem de ser assumido pelo Estado.

18	 1	
19



É preciso que se privilegiem os recursos públi-
cos para se criar no País e no Estado de Minas
Gerais, principalmente, estruturas públicas de
saúde capazes de oferecer condições satisfatórias
pelo menos a esta parcela enorme da população bra
sueira e estadual. A iniciativa privada tem seu
espaço garantido constitucionalmente.

É imprescindível, como bem disse o Saraiva,
que em qualquer sistema de saúde a ser implanta-
do no País, se detenha, no nível da hospita-
lização, a hegemonia dos serviços. Em Minas Ge-
rais, particularmente, a hegemonia deve estar na
ordem de 90% dos serviços. Portanto, a iniciati-
va privada na área de saúde no Estado de Minas
Gerais é absolutamente essencial em um sistema
que se pretenda efetivo. Mesmo porque até nós,
os sanitaristas, já abandonamos de há muito aque
lês conceitos de que poderíamos resolver os pro-
blemas de saúde da população brasileira traba-
lhando com recursos auxiliares e única e exclusj
vamente com ações simplificadas de saúde.

Hoje, a maioria de nós está convencida de que
não se pode querer resolver os problemas de saú-
de da população, pelo simples fato de ela ser po
bre e não dispor de um percentual que possa pa-
gar por esses serviços, ofertando uma qualidade
inferior dos mesmos no campo da saúde. Não basta
querer resolver todos os problemas de saúde da
população no campo ambulatorial, sem os recursos
intermediários e, principalmente, sem os recur-
sõs secundários no sistema hospitalar.

Apenas para chegarmos aos SUDS, gostaria de
dizer que, historicamente, sempre tivemos uma mis
celânia, até mesmo no setor público, para ofer-
tarmos serviços de saúde à população.

Tínhamos e continuamos a ter, de certa forma,
no Ministério da Previdência e Assistência So-
cial a maior parte das atividades assistenciais em
nível do indivíduo. Basicamente, a oferta de sef
viço fica neste Ministério e, por isso, ela ab-
sorve a maior soma de recursos destinados à saú-
de no País, para não dizer quase que a totalida-
de.

Ficam com o Ministério da Saúde as ações no

âmbito coletivo, de prevenção, sempre executadas
de forma deficiente, dado o pequeno numerário dis-
ponível, em relação à massa de recursos destina-
dos ao setor de saúde e alocados basicamente em ní-
vel da atenção médico-hospitalar. Assim, é muito
fácil constatar qi.e os recursos públicos são transferi-
dos, em grande parte, para a atividade hospitalar, ba si -
camente desempenhada pelo setor privado.

Há ainda um terceiro plano e acho que a Prof
Raquel entrará nesta parte. De certa forma, as
ações, sejam preventivas, sejam curativas, a res
peito da saúde do trabalhador, estão vinculadas
ao Ministério do Trabalho.

Isso tudo criou, nacionalmente, dificuldades
enormes para a implantação de um sistema único
de saúde porque cada uma dessas instituições de-
senvolveu, ao longo de anos, experiências, traba
lhos, metodologias e culturas próprias, sendo que
hoje encontramos grandes dificuldades em vencê-
las, em trabalhar estas culturas específicas, no sen-
tido de compormos tudo isso em um sistema unif i-
cado. Um sistema que apresentará modelo uniforme
de acesso, a mesma porta de entrada, de forma que
as pessoas possam, independentemente de sua doen
ça, de sua posição social, de sua disponibilida-
de orçamentária,fluir por esse sistema, satisfa-
zendo os níveis de exigência que a sua doença,
que o seu agravo de saúde, importe

Portanto, essa complexa rede de instituições
existente no País, e que tem executado o serviço
de saúde ao longo de nossa história, criou estas
culturas institucionais que hoje servem,de certa
forma, como obstáculos à implantação de um siste
ma unificado, um sistema único de saúde como pre
vê a Constituição Federal.

Pelas razões históricas consideradas, todas
as tentativas de se criar um sistema único de saú-
de no País nunca estiveram no âmbito do Ministé-
rio da Saúde, mas sempre se situaram no âmbito
do Ministério da Previdência Social. Os projetos
de organização de sistema de saúde no País, des-
de 1974, como plano de pronta ação até o advento
das ações integradas de saúde em 1983, foram to-
dos orientados via Ministério da Previdência So-
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dai e, portanto, com uma forte conotação de in-
tervenção nos agravos de saúde já ocorridos e com
pouca ênfase em se criar, no País, um sistema que
se antecipasse a este conjunto de doenças, que
procurasse dotar a população brasileira de condi
ções de prevenir, ela própria, a disseminação das
doenças que a afligem.

De qualquer maneira,é em 1983 que se iniciam
as atividades que vão fundamentar o chamado Sis-
tema Unificado Descentralizado de Saúde ou Siste
ma Único de Saúde, que é um sistema que, basica-
mente,usando recursos até então da Previdência So
cial, pretende unificar em nível do Município, em
nível do Estado, em nível do Governo Federal, to-
dos os orçamentos destinados à saúde e criar um
modelo único de atendimento à população, definin
do inclusive de forma mais adequada, como já re-
latou o Prof. Saraiva, os recursos necessários à
execução desse planejamento.

Mais uma vez, o sistema único ou sistema des
centralizado de saúde vai encontrar nessa comple
xidade já registrada obstáculos à sua execução.
Embora criado de forma muito bem elaborada, em
vel de legislação, com rotinas mais ou menos de-
finidas, ele não encontra na prática a ressonàn-
cia correspondente à sua organização no papel.
Ele começou de fato a ser executado em cada Es-
tado de forma diferenciada, muitas vezes atenden
do a necessidades imperiosas de natureza políti-
co-partidárias, e não de natureza programática,
na organização dos serviços.

Portanto, em muitos Estados brasileiros o
SUDS é implantado de forma coerente com aquilo
que prevê a sua criação, permitindo à sociedade
civil organizada participar efetivamente das de-
cisões, do que fazer e do controle do que está
sendo feito. Em muitos outros - e lamentavelmen-
te e preciso que nos refiramos a isto - inclusi-
ve no Norte, isso não ocorre de forma efetiva. A
.participação da sociedade civil organizada não é
de forma alguma valorizada e passa a ser uma par
ticipação meramenteretórica, a partir do momen
to em que não se dá de forma decisiva e não pode

influenciar o programa; é uma participação mera-
mente consultiva.

Estou tendo um aviso de que meu tempo esta
se esgotando, mas acho que vou me alongar por mais
dois ou três minutos para não me limitar ao mero
levantamento de algumas questões, sem poder che-
gar a um raciocínio completo.

Voltando à sua essência, os SUDS apresentam
em nível nacional maneiras diferentes de serem exe-
cutados. Dependendo dessa maneira, principalmen-
te de não permitir a participação popular em sua
execução, ele sofre mais um desvirtuamento. Ape-
sar de estar unificado no papel, ele continua dis
perso na sua forma de execução, atendendo não às
necessidades básicas da população, mas a necessi
dades político-governamentais.

Tenho a imprensão de que é exatamente neste
ponto, neste calcanhar de Aquiles dos SUDS que
precisamos retomar os rumos do planejamento e da
quilo que está escrito na Constituição, partici-
pando efetivamente, via partidos políticos, via
sociedade civil organizada, cobrando a efetiva
aplicação dos recursos destinados pelas programa
çõesorçamentárias anuais de cada Estado na exe-
cução correta das atividades que constituem o ob
jeto do que virá a ser o Sistema Único de Saúde
deste País.

Apenas para terminar, gostaria de dizer mais
duas coisas. Estados e Municípios não podem de
forma alguma, à medida que recebem recursos do
Governo Federal, retraírem seus recursos próprios
na execução desse sistema único e descentraliza-
do de saúde. Se assim o fizerem ,estarão mantendo
aquilo que nós observamos hoje na área social, es
pecialmente no setor de saúde: um sistema absolu
tamente desprovido dos recursos mínimos necessá-
rios à sua execução. Em Minas Gerais isso se tor
na patente. Havia uma transparência que mostrava
um pouco isso. No período de 79 a 88 os números
relativos aos recursos de saúde do Tesouro do Es
tado e aos do Governo Federal, repassados ao Es-
tado, revelam que, quando os recursos do Governo Federal
eram repassados em maior escala, os recursos do
próprio Tesouro do Estado eram retraídos na mes-
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ma proporção e até em proporção maior, sendo que,
no momento atual, osistema de saúde de Minas Ge
rais chega talvez à situação mais precária e de-.
terjorada de sua história.

A outra questão fundamental que queria levan
tar diz respeito a algumas condições indispensá..
veis à garantia da execução deste sistema único
e à garantia do direito de cidadania aosrecur-
sos de saúde. Teremos de assegurar não só o di-
reito, mas os mecanismos efetivos do cumprimento
da Constituição e, portanto, do sistema único de
saúde. A estimulação da população organizada nas
várias instâncias, de forma que haja controle so
cial sobre as ações do Estado, tem de ser concre-
tizada de alguma forma. Temos de fortalecer Esta
do e municípios, fazendo da reforma fiscal e tri
butária uma realidade. É preciso que se estabele
çam compromissos orçamentários nos níveis fede-
ral, estadual e municipal, para um adequado fi-
nanciamento do setor de saúde e uma adequada im-
plantação do sistema único de saúde. É preciso
ter-se uma remuneração condigna para os trabalha
dores do setor, a fim de que possam empregar o
melhor de si e a maior parte do seu tempo no trei
namento voltado para o desempenho de suas ativi-
dades profissionais a serviço da comunidade. É
preciso uma capacitação e uma reciclagem de pes-
soal para um instante novo de um modelo que se
implanta. Finalmente, é preciso que o poder pú-
blico, principalmente o Legislativo, tenha uma
clara consciência política de que não se pode ter
mais um sistema de saúde cujas bases fundamentais
estão vinculadas ao clientelismo político, ao fi
siologismo político. É preciso que o Legislativo,
no seu papel importante, contribua de forma deci
Siva para que a moralidade do emprego de recur-
sos do sistema de saúde possa ser, efetivamente,
um compromisso daqueles nos ombros dos quais re-
pousa a responsabilidade política da decisão. Mui
to obrigado.

O SR. COORDENADOR (JOSÉ SARAIVA FELIPE) - Nós
agradecemos a intervenção do Dr. José Maria Bor-
ges e teremos, agora, a apresentação do subterna
"A Criança e o Adolescente Marginalizados". Este

subtema será apresentado pela justre.SOCiól0ga
Maria das Mercês Pinto Mesquita. Ela é bacharel
em Ciências Sociais pela universidade Federal de
Minas Gerais, com mestrado em Sociologia Urbana
e especialização em Urbanismo pela universidade
Federal de Minas Gerais; socióloga da Fundação
Estadual do Bem-Estar do Menor, no período de
1976 a 1988 e exerce, atualmente, o cargo de so-
cióloga do CEDINE - Centro de Documentação e In-
formações Educacionais da Secretaria Estadual da
Educação; membro-fundado r do Movimento Nacional
dos Meninos de Rua, tem Vários trabalhos publica
dos, entre eles: "Estudo Sobre o Menor - Uma Pers
pectiva Global", publicação da UNICEF, FUNABEM e
FEBEM, juntamente com a Universidade Católica de
Minas Gerais, tendo sido publicado também pela
Comissão parlamentar de Inquérito da Câmara Fede
ral.

Outro trabalho é "A Realidade Brasileira d
Menor", apresentada como relatório de CPI desti
nada a investigar o problema da criança e do me
nor carente no Brasil.

Publicou "FEBEN - Ur Nova Dimensão", que é um relato
rio-diagnóstico sobre a FEBEM em Minas Gerais
Publicou, ainda, "Projeto Diagnóstico Integrad
Para Uma Nova Política do Bem-Estar do Menor"
através da FEBEM e da FUNABEM.

Com a palavra,a Socióloga Maria das Mercês
Pinto Mesquita, que discorrerá sobre "A Criança
e o Adolescente Marginalizados".

A Coordenação insiste com a ilustre expositO
rã que ela disporá de 10 a 15 minutos para a sua
apresentação.

A DRA. MARIA DAS MERCÊS PINTO MESQUITA - Sr.
Presidente, Deputado Sílvio Mitre; Srs. Painelis
tas; Deputados presentes; jovens; senhoras; se-
nhores; Sr. Coordenador, Professor José Saraiva;
colegas de Trabalho Social aqui presentes.

Por uma questão de tempo vou-me ater áquilo
que procurei registrar, mas para isso gostaria de
apresentar alguns dados relevantes que retratam
a realidade deste nosso País e,principa1meflte
alguns dados que estão ligados à criança no Es-
tado de Minas Gerais. Em 1975, conforme se cons-
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tatou na CPI da Câmara Federal "A realidade bra-
sileira do menor", havia quinze milhões de crian
ças carentes em todo o Pais, embora possivelmen-
te o número atingisse a vinte e cinco milhões. Em
1985, através do suplemento especial do "Estado
de Minas", mostrou-se que o Brasil estava contan
do 36 milhões de crianças em estado de carência.
Em 1986, através de uma reportagem publicada no
México pelo representante do Fundo das Nações Uni
das para a Criança, Bons Worth, afirmou-se que
o Brasil possuía na América Latina o maior núme-
ro de crianças de rua. Esses dados já retratam a
dimensão da problemática e como muito bem salien
taram aqui os nossos painelistas, é uma questão
que tem a ver com toda a realidade brasileira. Não
íre épossívelenfocar a criança e o adolescente na
Nova Constituição, instrumento maior norteador de
novos parâmetros e ações sociais, sem me referir
de forma sintética e objetiva às políticas sociais
implementadas no Brasil, no regime autoritário de
64 a 84 e, conseqüentemente", às políticas públi
cas desenvolvidas em favor das crianças e adoles
centes. Neste momento em que a Assembléia Legis-
lativa do Estado de Minas Gerais retoma com mui-
ta probidade a 2 Etapa do Simpósio "A Nova Cons
tituição Federal e o Processo Constituinte Minei
ro", em busca de sugestões para a elaboração da
quarta Constituição Estadual, é preciso destacar
algumas forças sociais, nacionais e mineiras, que,
ao longo desses anos, lutaram em favor da nova
política social, norteadora dos direitos da in-
fância e da adolescência. Estas forças nasceram
na sociedade civil, nos espaços das entidades pú
bilcas e privadas através de: associações comuni
tárias, movimento de mulheres, sindicatos, parti
dos políticos, foruns de debates, literatura, na
imprensa e nos depoimentos vivos e cristalinos
das crianças e dos adolescentes. A conquista dos
direitos da criança e dos adolescentes em termos le-
gais reflete o grau de maturidade da Consciência
social dos movimentos organizados e dos consti-
tuintes que conduziram as propostas e as defende
ram com firmeza, embasamento e persistência.	-

E, para fazer justiça, destaco alguns movi-

mentos que,ern nível local, estadual e nacional:,
não mediram esforços: a Comissão da Criança e a
Constituinte, o Movimento Nacional de Meninos de
Rua, as Pastorais, o Fórum de Defesa da Criança
e Adolescente, o Movimento de Luta por Creches,
as Comissões de Direitos Humanos entre outros.

As crianças e adolescentes, foram tratados
como cidadãos, sujeitos de direitos, membros da
sociedade e que,portanto, merecem respeito.

Baseados nestes princípios maiores é que aguar
damos a Constituição Mineira.

Sabemos que ainda faltam Leis Orgãnicas Fe-
derais, mas temos a certeza de que Minas Gerais,
através da organização e promulgação da Consti-
tuição Mineira, dará às crianças e adolescentes,
em caráter de absoluta prioridade, garantia aos
direitos universais: educação e iniciação profis
sional, saúde, alimentação, cultura e lazer, tão
bem sintetizados no artigo 227 da Constituição
Federal.

O Plano de Fundo Nacional

O regime autoritário, ao lado do inquestioná
vel avanço dos setores modernizantes da economia,
"legou" à Nação, em especial aos setores pobres
da população, incluindo-se ai crianças e ado-
lescentes, uma política social marcada por gran-
des distorções como:

- Frieza tecnicista, típica de uma política
social artificial, excessivamente racional e ex-
cluidora da participação e mobilização dos seto-
res organizados da sociedade civil: trabalhado-
res, comunidades. Enfim, os verdadeiros sujeitos
da política.

- Formulação de "pacotes" acabados, sendo que
aos Estados e municípios federados cumpria execu
tá-los, em troca da implantação de programas ou
projetos.

- Maximização do papel do Estado na defini-
ção de onde, como e quais os segmentos deveriam
ter acesso à proteção do Estado.

- Burocratização e centralização de poder e
recursos; condicionamento de sua gestão às nor-
mas de racionalidade econõmica, tornando-se os
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indicadores de custo e beneficio mais relevantes
do que a própria qualidade dos programas.

- Multiplicação dos serviços e agências so-
ciais com formato de redundância, paralelismo, fra
mentação e desarticulação (ex.: uma mesma comuni
dade é objeto de ação de várias agências).

- Início e expansão da privatização da poii-.
tica social, subordinando-se tantoos objetivos
quanto as necessidades coletivas à consideração
de mercado, transferindo-se competências para ór
gãos privados. Isso pouco alterou o cenário das
desigualdades surgidas do próprio modelo econô-
mico e social.

- O crescimento econômico pautou-se por uma
intensa desorganização da família proletária, mar-
cada pela ampliação neste segmento de famílias
nucleadas por mulheres e de crescente exigência
da mão-de-obra infantil e adolescente, para com-
por a renda familiar.

- Consolidação de uma cultura organizacional,
na máquina estatal, que induz a respostas tecno-
cráticas, assistencialistas e de práticas compen
satórias.

- Prevalência para crianças e adolescentes
do atendimento em grandes internatos, distancian
do-as de seus responsáveis, pais, comunidade, mu
nicípio e/ou estado de origem.

- Rotulação crianças e adolescentes como
MENORES - construção jurídica - altamente estig-
matizante, em decorrência da qual criou-se uma
multiplicidade de denominações, (menor de condu-
ta irregular: abandonado, carente, infrator; de
conduta anti-social e mais recente de alto ris-
co).

A Constituição Federal de 1967 e sua influência
na Constituição Estadual

Alguns destes princípios e formato de ação fo
ram explicitados e legitimados pelas Constitui-
ções: Federal e T'stadual de 1967, portanto em ple
no oeríodo do regime autoritário.

Por questão de tempo vou resumidamente refe-
rir-me a alguns artigos que destacaram criança
e adolescentes.

Embora criança e adolescentes já fossem
objeto de preocupação de políticas públicas, a
açao social a ser desenvolvida denominou-se Bem
Estar Social. Mas não reservou nenhum capitulo ou
sessão para o chamado Bem-Estar Social, operacio
nalizado através da assistência social. O formar
lismo prevaleceu em prejuízos dos direitos uni-
versais (educação fundamental e saúde)

Para ilustrar isto citarei alguns artigos da
Constituição Estadual em vigor:
- "Art. 69 - Competem ao Estado todos os poderes

nao conferidos pela Constituição Federal à União
e especialmente:

V - promover o bem-estar social.

VIII - difundir o ensino, a educação e a as-
sistência social."

"Art. 195 - O Estado estabelecerá planodeas
sistência social, podendo fazê-lo com a colabora
ção dos municípios para atendimento:

1 - aos que dela necessitarem, tendo em vis-
ta especialmente a maternidade, a infância e a
adolêscéncia.

"Art. 196 - A educação, inspirada no princi-
pio da unidade nacional e nos ideais de liberda-
de e de solidariedade humana, é direito de todos
e dever do Estado e será dada no lar e na Esco-
la.

§ 49 - A legislação do ensino adotará os se-
guintes princípios e normas:

a) o ensino primário, obrigatório para todos,
dos 7 (sete) aos 14 (quatorze) anos, somente se-
rã ministrado na língua nacional e será gratuito
nos estabelecimentos oficiais.

Realmente, a Constituição Mineira de 1967,
baseada na Federal, destacou a educação fundamen
tal de 7-14 anos, e o direito à saúde. No que se
refere a educação obrigatória, universal e gra-
tuita de 7 a 14 anos,o dispositivo legal foi uma
conquista, mas falta ainda cumpri-lo para mais
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1
de um terço das crianças. É fundamental a demo-
cratização da educação.

Podemos afirmar também que a grande evasão es
colar das crianças situadas nos segmentos mais po
bres é ocasionada por fatores diversos,mas prin-
cipalmente porque a Escola, do jeito que está,
não lhes desperta interesse maior. (ver resulta-
dos do Congresso Nacional de Meninos de Rua).

A prevalência da cidadania - Os direitos das
Crianças e Adolescentes na Nova Ordem

Constitucional

A Constituição Federal introduziu dispositi
vos importantes, legitimando avanços que irão por
certo orientar novas ações em favor de crianças
e adolescentes deste País.

Através de uma leitura atenta é importante
destacar que crianças e adolescentes não fo-
ram vistos e definidos como "os pobrezinhos", ob
jetos de caridade e compaixão, futuros marginais.
Evitou-se o uso de termos estigmatizantes. A crian-
ça deixou de ser o "menor" ao qual se devesse dar
atenção e bem-estar, com o intuito único de ga-
rantir a tranqüilidade social. A Constituição não
enfocou a criança carente como mero paciente de
medidas judiciais cautelares. Foram definidos e
resguardados como sujeitos de direitos. Portanto,
desde já devemos eliminar o termo MENOR quando
nos referirmos as crianças e adolescentes da clas-
se dominada.

Senhores Deputados mineiros: a responsabili
dade tornou-se também imensamente maior!

Compreender e agir norteados por estes prin-
cípios é garantir caminho para a construção de
uma sociedade democrática justa e solidária con-
forme se lê no Título 1 da Nova Carta.

Devido à complexidade da abordagem e já por
questão de tempo, vou-me referir de forma objeti-
va aos avanços inusitados, norteadores da Consti
tuição Mineira.

Para efeito de compreensão e direcionamento
é bom destacar, inicialmente, a incidência quan-
titativa da abordagem da infância e da adolescência
na Constituição Federal.

O tema foi objeto de, aproximadamente, três
títulos - Dos Direitos e Garantias Fundamentais,
Da Organização do Estado, Da Ordem Social, Capí-
tulo da Seguridade Social e dos Direitos da Fami
lia, Criança e Adolescentes - oito capítulos, três
seções e dezoito artigos.

Em termos materiais, a Constituição Federal
resguardou princípios fundamentais,destacando a
cidadania e definindo novos moldes de ação so-
cial.

Pode-se constatar que crianças e adoles-
centes possuem direitos assegurados além dos que
estão no Título III da Ordem Social, Capítulo da
Seguridade Social. No entanto, é no Capítulo VII,
artigo 227, que está a síntese de seus direitos,
dos deveres do Estado, da família e da sociedade
para com eles.

"É dever da família, da sociedade e do Esta-
do assegurar à criança e ao adolescente,com ab-
soluta prioridade, o direito à vida, à alimenta-
ção, à edudação, ao lazer, à profissionalização,
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade
e à convivência familiar e comunitária, além de
colocá-los a salvo de toda a forma de negligên-
cia, discriminação, exploração, violência, cruel
dade e opressão."

Nenhuma Constituição brasileira anterior af ir
mava e reconhecia este elenco de direitos.

São originais os direitos à liberdade, ao res-
peito, à dignidade. É um avanço significativo!

E no sentido de refletirmos e direcionar o
debate gostariade lançar 3 grandes questões:

- Qual será o papel do Estado - Legislativo,
Executivo e Judiciário - em favor dos direitos
das crianças e dos adolescentes mineiros?

- Como se enfrentará a violência, o descaso,
a falta de escolas e creches, a precariedade sa-
nitária e alimentar, o abandono das ruas?

- Como se comportará o Estado perante os exe
cutores de política e ações sociais em favor das
crianças e dos adolescentes, no que toca valoriza-
ção e formação de recursos humanos?

Se é dever do Estado garantir creches, pré-
escolas e experiências alternativas,há necessi-
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dade de reconhecimento real daqueles que já es-
tão desenvolvendo este trabalho, favorecendo a
inserção das creches em outro estágio: - o da de
fesa da cidadania das crianças. Muito obrigada.

Gostaria de encerrar com um pensamento de Car
los Drummond de Andrade: "As leis existem, os li
rios não nascem das leis". (-Palmas.)

O SR. COORDENADOR (PROFESSOR JOSE SARAIVA FE
LIPE) - Nós agradecemos a intervenção da Sociól
ga Maria das Mercês e passamos, agora, ao quarta
expositor. O Deputado Agostinho Patrus é médico,
graduado pela Universidade Federal de Minas Ge-
rais, foi Secretáric Adjunto de Estado da Saúde
no período de 1981-1982, médico do Hospital Mili
tar e da Secretaria de Estado da Saúde de Mina
Gerais. É membro da Associação Médica Brasileira,
da Associação Médica de Minas Gerais, do Conse-
lho Brasileiro de Oftalmologia e da Academia Mi-
neira de Medicina, tendo sido Presidente da Asso
ciação Médica de Minas Gerais por dois biênios-.
Foi eleito Deputado em 1982, ocupou a Vice-Presi
dência da Comissão de Saúde da Assembléia Legis-
lativa de Minas Gerais.

Com a palavra,o ilustre Deputado Agostinho Pa
trus,que vai discorrer sobre o subtema "O Idoso
e o Deficiente na Sociedade".

O DEPUTADO AGOSTINHO PATRUS - Inicialmente gos
taria de agradecer aos organizadores desta segun
da etapa do nosso Simpósio pela lembrança do meu
nome para que pudesse participar, ao lado deste
grande Presidente,da reunião de hoje. O Deputado
Sílvio Mitre, meu Presidente da Comissão de Saú-
de da Assembléia Legislativa,que vem desenvolven
do o melhor trabalho já realizado por aquela Co-
missão, em toda a sua existência na Assembléia.
Hoje, apraz-me estar ao lado do Saraiva, compa-
nheiro de tantos e tantos anos, um estudioso da
assistência médica neste Pais e ao lado destas
grandes autoridades, cada uma no seu campo, que
compõem a Mesa. Não citarei cada um em virtude
do meu tempo. Agradeço a presença de alguns com-
panheiros, colegas Deputados. Senhoras e senho-
res:

Vou destinar meus dez minutos ao levantamen-

32

to dos dispositivos sobre o idoso e o deficiente
na nova Constituição, recentemente promulgada.
Farei ainda algumas colocações para que possamos
criar a possibilidade de debates, restringindo-me
ao tempo de 10 minutos, a fim de que possamos re
ceber, desta platéia ilustre, contribuições que
certamente enriquecerão a abordagem deste tema,
que é da maior irnportência no contexto social do
nosso Estado.

Dentro da nova Constituição, no Titulo Da Or
dem Social, aparece, explicitamente, citado no
artigo 201, o seguinte: "Os planos da Previdên-
cia Social, mediante contribuição, atenderão, nos
termos da lei, a:

1 - Cobertura dos eventos de doença, invali-
dez, morte, incluídos os resultantes de aciden-
tes do trabalho, velhice e reclusão;"

No artigo 203 nós encontramos: "A assistên-
cia social será prestada a quem dela necessitar,
independentemente de contribuição à seguridade so
cial, e tem por objetivo:

1 - A proteção à família, à maternidade, à
infãncia, à adolescência e à velhice;

1 - A proteção à família, à maternidade, a
infância,	adolescência e à velhice;

IV - A habilitação e reabilitação das pes-
soas portadoras de deficiência e a promoção de
sua integração à vida comunitária;

V - A garantia de um salário mínimo de bene-
fício mensal à pessoa portadora de deficiência e
ao idoso que comprovem não possuir meios de pro-
ver a própria manutenção ou de tê-la provida por
sua família, conforme dispuser a lei."

São apenas cinco artigos que vou citar, por-
tanto mais três apenas, para não cansar a nossa
platéia. O artigo 208 diz o seguinte: "O dever do
Estado com a educação será efetivado mediante a
garantia de atendimento educacional especializa-
do aos portadores de deficiência, preferencialmen
te na rede regular de ensino." (Inciso III)

O artigo 227 do Capítulo Da Família, Da Crian
ça, Do Adolescente e Do Idoso diz o seguinte: "
dever da família, da sociedade e do Estado asse-
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gurar à criança e ao adolescente, com absoluta
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimen-
tação, à educação, ao lazer, à profissionaliza-
ção, à cultura, à dignidade, ao respeito, à li-
berdade e à convivência familiar e comunitária,
além de colocá-los a salvo de toda forma de ne-
gligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão."

O parágrafo primeiro diz o seguinte: "O Esta
do promoverá programa de assistência integral
saúde da criança e do adolescente, admitida a par
ticipação de entidades não governamentais e obe-
decendo aos seguintes preceitos:

Inciso II - criação de programas de preven-
ção e atendimento especializado para os portado-
res de deficiência física, sensorial ou mental,
bem como de integração social do adolescente por-
tador de deficiência, mediante o treinamento pa-
ra o trabalho e a convivência, e a facilitação do
acesso aos bens e serviços coletivos, com a eli-
minação de preconceitos e obstáculos arquitetôni
cos."

O artigo 230, neste mesmo capítulo, diz o se
guinte:

"A família, a sociedade e o Estado têm o de-
ver de amparar as pessoas idosas, assegurando sua
participação na comunidade, defendendo sua digni
dade e bem-estar e garantindo-lhes o direito
vida."

Estes são os artigos mais expressivos na no
vã Constituição Federal a respeito do idoso e do
deficiente físico. Nós gostaríamos de dizer que
o mais importante para o deficiente e o idoso é
que tenham a liberdade de movimentos e acesso a
tudo a que uma pessoa mais jovem e sem deficiên -
cia física tem direito como cidadão.

Com relação ao deficiente,gostaria de levan-
tar para discussão, alguns tópicos que são muito
importantes, no meu entendimento, para regulamen
tação e detalhamento desses artigos que acabei de
ler e para que possam ser efetivamente colocados
em prática, porque o grande problema brasileiro
é exatamente o excessivo número de leis existen-
tes e a absoluta falta de seu cumprimento. Não

adianta colocar na lei que todos têm direito à
saúde, que é obrigatório o ensino de 6 a14 anos,
quando assistimos ao próprio Poder Executivo di-
zer que não há salas de aulas em nCimero suficien
te para atender à população. Temos que estabele-
cer a vontade política para atendimento das ne-
cessidades que já foram explicitadas aqui pelos
que me antecederam.

Uma providência que iria atender o defi-
ciente físico e ao idoso seria a colocação de um
terceiro degrau nos ônibus. Muitas pessoas idosas,
inclusive da minha família, têm-se queixado da
dificuldade de subirem em ônibus, porque o de-
grau é muito alto,e eles, muitas vezes carregan-
do embrulhos, não conseguem subir, apenas com uma
mão, nos coletivos da nossa cidade. O mesmo acon
tece com o deficiente.

Agora quero abordar o aspecto da possibili-
dade de acesso ao trabalho pelo deficiente.

A Raquel e eu estávamos comentando paralela-
mente que hoje o acesso ao trabalho em nosso País
é muito difícil. O emprego é uma conquista fora
do alcance de muitos brasileiros. Conseguir uma
boa colocação no mercado de trabalho não é tare-
fa fácil nem mesmo para os que se acham plenamen
te capacitados. No que diz respeito aos deficien
tes,o drama costuma ser maior. Há a necessidade
de uma programação no sentido de se possibilitar
que o deficiente físico seja incorporado à mão-
de-obra ativa, tenha essa oportunidade de cresci
mento.

Assistência médica e fisioterápica adequadas
e especializadas para o deficiente. Esse é um ou
tro direito de que não podemos descuidar.

Naturalmente este item inclui um programa de
recuperação e um programa de prevenção de aciden
tes, oara que se possam evitar muitas deficiências
físicas a partir de suas causas, através da pre-
venção de acidentes de trabalho e, naturalmente,
eacidentes de trânsito.

Possibilitar cursos de aperfeiçoairentode acor
do com a aptidão dos deficientes também é muito
importante,assim como proporcionar lazer ao de-
ficiente, valendo lembrar que esse é um aspecto
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muitas vezes relegado a segundo plano.
Quanto ao idoso, nós já dissemos algumas coi

sas com relação ao deficiente que se aplicam a
ele.

A ampliação do limite de idade possibilita-
ria que muitos idosos pudessem estar ainda pres-
tando serviço público. Em nosso País, em 40 anos
já não se pode mais ingressar no serviço públi-
co, e acho que o indivíduo está absolutamente a
to a exercer o serviço público após os 40 anos.
Outros direitos a serem assegurados são:

- Lazer para o idoso - aqui serve o mesno que
eu disse para o deficiente.

- Amparo à velhice, sendo que, como a nova
Constituição prevê, o idoso deve ser preferencial
mente assistido no seu próprio lar ou através de
asilos confortáveis - particularmente o idoso ca
rente, cuja família não tenha condições de lhe
dispensar cuidados.

É claro que se nós formos discutir o proble-
ma do asilo, da solidão e da depressão do idoso,
nós levaremos toda a manhã. Existem inúmeros pro
biemas, mas é necessário que haja condições para
que todos os idosos possam ter uma assistência
adequada. Não só o idoso que tenha família em con-
dições financeiras de assisti-lo convenientemen-
te, mas também os carentes, para que possam des-
frutar de carinho e cuidado na velhice mais avan
çada.

- Assistência médica também especializada ao
idoso. Nós já temos inclusive a especialidade da
Geriatria. O serviço público deve estar prepara -
do para dar essa assistência médica adequada e
especializada ao idoso.

- Facilidade de transporte e locomoção, tan-
to no caso do deficiente quanto no caso do ido-
so. Hoje são pouquíssimas as cidades brasileiras
que viabilizam a locomoção através de cadeiras
de rodas, diversamente do que se pode observar em
países mais adiantados. Em um país como os Esta-
dos Unidos, por exemplo, a maioria dos idosos an
da em cadeiras de rodas, inclusive no lazer. Na
Disneyworld eu vi isso tantas vezes e achei mui-
to interessante. É imperativo que se dê ao idoso
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mais tranqüilidade para transitar pelas ruas com
o máximo de independência possível. Em tenros prá
ticos, isso pode ser propiciado por equipamentos
urbanos,como rampas, meios-fios rebaixados etc.

São pequenas facilidades, pequenos detalhes
que o legislador terá que levar em conta quando
tratar deste assunto, que é da maior importancia
para efetivo desenvolvimento social de nosso Es-
tado e de nosso País.

Eram esses, Sr. Presidente, os tópicos que
eu gostaria de levantar para que a platéia, atra
ves de sua participação,trouxeSse mais luz à As-
sembléia Legislativa, de modo que, no exercício
do poder constituinte decorrente, pudessem con-
tar com subsídios preciosos para a elaboração do
texto constitucional mineiro.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO SÍLVIO MITRE) -
Agradecemos a consciência e a objetividade das pa
lavras do Deputado Agostinho Patrus,que desenvol
veu o tema "O Idoso e o Deficiente na Sociedade".

A 5 exposição dessa sessão será feita pela
Prof Raquel Maria Rigotto. A Dra. Raquel é
médica especialista em Medicina do Trabalho e
Professora do Departanntode Medicina Preventiva e So
cial da Faculdade de Medicina da Universidade Fe
deral de Minas Gerais, além de Médica Superviso
rã do Ambulatório de Doenças Profissionais do Hos
pital das Clínicas da Universidade Federal de MI
nas Gerais. Foi ainda Diretora da Divisão de Se-
gurança de Medicina do Trabalho da Delegacia Re-
gional do Trabalho de Minas Gerais e pesquisado-
ra da Fundação.

Com a palavra a Prof Raquel Maria Rigotto,
que discorrerá sobre a saúde do trabalhador e te
rã 15 minutos para sua apresentação.	-

A PROF RAQUEL MARIA RIGOTTO - Sr. Presiden-
te, Srs. Deputados, prezados companheiros. É com
satisfação que vimos a questão de saúde do traba
lhador aparecer nessa nova Constituição, embora
de maneira bastante sucinta.

Satisfaçãoporque expositores contemporâneos,
especialmente da América Latina,têm considerado
o trabalho, enquanto categoria social, cono a for
ma de podermos compreender diversos fenômenos d
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nossa sociedade, inclusive a saúde e a doença.
O trabalho seria, idealmente, a nossa forma

de subsistência, a nossa forma de realização pes
soal, a nossa forma de participação na constru-
ção e transformação da sociedade humana. Seria
portanto fonte de vida e felicidade para nós, en
quanto indivíduos e enquanto coletividade.

Entretanto, não é isso que tem acontecido. O
nosso Estado tem vivido um processo acelerado de
industrialização, especialmente a partir de 1950,
e somos treinados pela ideologia dominante a con
siderar isso como progresso.

É evidente que houve progresso, medido atra-
vés dos indicadores de saúde. Poderíamos, por exem
pio, verificar um aumento da expectativa de vida
ao nascer, e uma redução das taxas de mortalida-
de infantil, apesar de que, infelizmente, esses
benefícios do progresso não têm sido distribuí-
dos de forma igualitária entre as classes sociais.
Por outro lado o trabalho tem trazido também mor-
tes, mutilações e dor à população mineira e bra-
sileira. Minas não é uma exceção no Brasil.

Temos, no Brasil, um morto por acidente de
trabalho em cada duas horas. Se compararmos os da
dos de 86 com os de 87, veremos que em Minas Ge-
rais o trabalho gerou mais 11% de indivíduos ab-
solutamente inválidos para o desempenho de ativi
dade laboral e 292% a mais de doenças profissio-
nais em relação a 86, de acordo com as estatísti
cas oficiais da Previdência Social.

Tais agravos à saúde têm uni custo previden.-
ciário elevado, que somou,no final de 87, 170 mi
lhões de dólares para o nosso País.

Infelizmente, o impacto do trabalho sobre a
saúde não pode ser compreendido de forma restri-
ta aos acidentes de trabalho e doenças profissio
nais.

É nítido como o fenômeno de industrialização
do nosso Estado, assim como o de outros Estados
da Federação, têm modificado o perfil de doenças
e de morte da população. Se houve um decréscimo
das doenças infecto-contagiosas, houve, por ou-
tro lado, um aumentodas chamadas doenças de desen
volvimento, a que já se referiu o Dr. Saraiva.

Cânceres, doenças do aparelho cardio-vascular, es
pecialmente a hipertensão, doenças crônico-dege-
nerativas são o preço que pagamos pelo desenvol
vimento da forma como vem sendo executado, ou se
ja, cegamente submetido aos interesses de lucro,
sem considerar os interesses da sociedade como um
todo.

Nesse sentido, gostaríamos de ressaltara ade
quação da forma como a nova Constituição abordou
a questão da saúde que, antes, era entendida co-
mo um conjunto de ações, de diagnósticos e de
agravos para a saúde. Agora, a nova Carta conse-
gue incorporar um conceito embasado, do ponto de
vista científico, e sacralizado no saber popular:
é melhor prevenir do que remediar. Desta forma,
a Constituição coloca a saúde como um dever de
todos a ser qarantido mediante políticas economi
cas e sociais que visem a redução dos riscos à
saúde, bem como mediante ações e serviços de pro
moção e recuperação da saúde.

O que significa dizer que a saúde é um direi
to garantido por políticas econômicas e sociais?

Significa que estamos caminhando para supe-
rar a dicotomia entre prevenção e medicina assis
tencialista e que estamos caminhando também para
enxergar que o direito à saúde não será garanti-
do no Estado de Minas Gerais apenas no Capítulo
referente à saúde. Fundamentalmente, vamos tra-
tar de saúde quando discutirmos a política de in
dustrialização, a política agrária, a política de
urbanização, de meio ambiente e de educação. Es-
tas e outras questões estão intimamente ligadas
à essência dos problemas da área da saúde. Posso
citar alguns exemplos: Quando falamos em políti-
ca de industrialização, não nos interessa consi-
derar a instalação de empresas em nosso Estado
exclusivamente do ponto de vista da geração de
empregos e de divisas. É necessário considerar o
que vamos produzir, até que ponto este produto
interessa ao nosso Estado e ao nosso País. É ne-
cessário considerar o custo dessa produção para
o meio ambiente e para a saúde, avaliando o uso
dos nossos recursos naturais, os riscos de conta
minação do ar, do solo e da água. É necessário
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1considerar as condições de trabalho oferecidas pe
lãs empresas, que, se podem produzir bens, merca
donas, riquezas, podem igualmente gerar mortos,
mutilados, trabalhadores incapacitados. Cabe ao
poder público normatizar e fiscalizar com o obje
tivo de fazer das unidades de produção locais de
proteção à saúde e promoção do bem-estar social.

São questões que precisam ser pensadas ao de
finirmos uma política de industrialização. Racio
cínio semelhante aplicar-se-ia às demais áreas ci
tadas.

Gostariade sublinhar que a inclusão de ações
de atenção à saúde do trabalhador no sistema úni
co de saúde é algo de extrema relevância e ter
um caráter pioneiro em Minas Gerais, já que nes-
ta década foram elaborados dezesseis projetos de
implantação de serviço de saúde do trabalhador
na rede pública do serviço de saúde em nosso Es-
tado, vários deles aprovados e incluídos na pro-
gramação orçamentária e, entretanto, nenhum de-
les implantado. Temos, hoje, apenas um serviço
especializado em saúde do trabalhador, que fun-
ciona na UFMG, no Hospital das Clínicas, e que
não tem conseguido absorver a demanda, dado o gran
de número de trabalhadores vitimados pela violên
cia do nosso processo de trabalho. Então, a in-
trodução dessas ações é de extrema relevância e
vai necessitar de uma preparação muito específi-
ca dos nossos recursos humanos. Vale lembrar, a
propósito, que os profissionais da rede de saúde
encontram-se extremamente insatisfeitos coma sua
situação de'  trabalho, como foi colocado pelo Pro
fessor Saraiva e pelo Dr. José Maria e que vão
necessitar de um aprendizado sobre a abordagem da
relação saúde-trabalho porque, de forma não iló-
gica e não incoerente no nosso sistema, essas ques
tões são, sistematicamente, omitidas na formação
de profissionais de saúde, ocultando-se toda uma
realidade de impacto do trabalho sobre a saúde.

Também vai ser necessário preparar o apoio
logístico para essas ações, através, por exeirpio,
da instalação de laboratórios e de produção de
medicamentos de que não dispomos satisfatoriamen
e em Minas Gerais. só para ter uma idéia da gra
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vidade do problema, suponhanDs que haja em Serra Pe
lada, pelo menos, 10 mil mineiros intoxicados por
mercúrio e estes trabalhadores necessitem de
tratamento médico, sendo que não dispomos, no nos
so País, da medicação indicada para esses casos.
O mesmo problema pode ser detectado no tratamen-
to de muitas outras doenças. Isso é lamentável.

Há todo um conjunto de novas ações que vão
entrar para a responsabilidade do Sistema Único
de Saúde e para os quais precisamos nos preparar.
Uma delas também já foi citada pelo Dr. José Ma-
ria, que é a vigilância do meio ambiente, aí in-
cluído o meio ambiente do trabalho. Essa tarefa
foi desempenhada até hoje, exclusivamente, pelo
Ministério do Trabalho, através das Delegacias Re
gionais do Trabalho, em alguns Estados, em conv
nio com Secretarias Estaduais do Trabalho. Esta
competência passa para o Sistema Único de Saúde
e é atividade da maior relevância, na medida em
que pode controlar os riscos de agravo da saúde
do trabalhador na fonte, antes que os riscos se
transformem em danos. Para isso, vai ser necess
rio preparar o pessoal, revisar a legislação or-
dinária hoje disponível,que embasa essa atividade
de fiscalização das empresas. É fundamental, é
necessário democratizar o espaço que se abriu, de
forma que as empresas deixem de ser embaixadas
do capital e passem a ser espaço de livre acesso
à sociedade, especialmente aos profissionais-
saúde. Também o Sistema Único de Saúde deverá par
ticipar do controle da produção, do transporte,
do armazenamento e da utilização de substâncias
tóxicas. Esse é um item da maior gravidade. Te-
mos, hoje, utilizadas na indústria,cerca de 4 mi
lhões de substâncias químicas diferentes, sendo
que conhecemos a toxicidade, a nocividade de ape
nas 1.178 dessas substâncias. Imaginem vocês co-
mo a loucura da nossa sociedade se evidencia nes
te fato. À medida	que são produzidas substân-
cias que podem ser úteis a um determinado proces
so produzido, elas são imediatamente introduzidas
no mercado,sem que sejam precedidas de estudo de
nocividade. Esta nocividade s6 é detectada 20 cu
30 anos depois, quando é constatada uma grande
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epidemia de alteração de saúde, provocada por aque
lãs substáncias. Isto não é possível acontecer.

Cabe a nós do Sistema Único de Saúde a pes-
quisa, o desenvolvimento científico e tecnológi-
co. Eesta é uma área que não podemos deixar pas
sar à revelia do controle do setor público, re-
gistrado através de cadastramento e fiscalização
constantes desses produtos.

Gostaria de abordar também a questão do rela
cionamento com o setor privado. A nossa Cons€i-
tuição deixou espaços abertos para a participação
desse setor. E esta é uma realidade diante da qual
temos que nos colocar, concordando ou não com
eia. Mas o texto constitucional dispõe também que
o relacionamento do setor público com o privado
se dará através de contratos de Direito Público.

Eu gostaria de ressaltar dois pontos de espe
cial importância para nossa atenção. O primeiro
deles são as ações de saúde desenvolvidas pelos
serviços especializados em segurança e medicina
do trabalho nas empresas. São serviços constituí
dos por obrigação legal nas empresas, de acordo
com o número de empregados e grau de risco de
suas atividades. Desempenham atividade que é mui
to relevante do ponto de vista da Saúde Pública,
que é vigilância epidemiológica, a qual, por sua
vez, é também competência do sistema descentrali
zado. Cabe a eles a detecção precoce de riscos
o controle, a detecção dos danos da saúde prova-
dos por estes riscos. Estas atividades desenvol-
vidas por profissionais contratados pelas empre-
sas em regime de CLT têm trazido a nossos cole-
gas médicos grandes constrangimentos e grandes
restrições a uma prática médica adequada. É ne-
cessario que o sistema unificado desenvolva me-
canismo de supervisão e controle do que o setor
privado tem feito na área, O mesmo raciocínio se
aplica à assistência médica fornecida pelas em-
presas a seus trabalhadores, através de convênio
com empresas médicas. Tais convênios são viabili
zados pelo INPS. Ele estimula a empresa e a remi
nera por fazer isto.	 -

Temos visto grandes distorções, cone por exem-
plo trabalhadores em atividade com perna quebra-

da, controle de faltas ao trabalho e uma série
de outros absurdos. É necessário que o sistema
descentralizado , já que vai conviver com o setor

privado, pelo menos desenvolva mecanismos de con
trole do trabalho do setor privado na área, fun-
damentalmente com a participação dos trabalhado-

res.
Há um item que se refere ao financiamento des

sas ações. A Nova Carta Constitucional estatui
que as ações de saúde serão financiadas por orça
mentos de seguridade social da União, Estados e
Municípios, além de outras fontes. No esquema em
vigor atualmente e que necessita ser compatibil
zado com a Nova Constituição, temos que os danos
à saúde, gerados a partir das empresas e desse pro
cesso de industrialização, sejam diretamente aos
trabalhadores, ao meio ambiente ou à sociedade co
mo um todo, na medida em que essa nova organiza-
ção do trabalho cria nova organização social e
novas patologias, os custos desse processo têm si
do socializados entre todos nós contribuintes da
Previdência Social. Não consideramos isso justo.
A viii Conferência Nacional de Saúde, realizada
em 1986, reafirmou que aquele que gera o risco
deve ser responsável pelos ônus gerados por ele.
Devem ser consideradas também como fonte de fi-
nanciamento dessas ações as contribuiçõe s dos em

pregadores geradores de risco e causadores de da
nos à saúde de nossa sociedade.

Em linhas gerais, eram esses os pontos que
eu gostaria de levantar. Encerrarei dizendo que
alguns espaços foram conquistados por organiza-
ções sociais, comprometidas com os interesses da
maioria ria Nova Carta Constitucional. Cabe a nós,
agora em Minas Gerais, manter, ampliar e deta-
lhar esses espaços e cabe especialmente a esta
Casa estar aberta aos gritos da população mineira,
que é trabalhadora e é quem produz as riquezas
do nOSSO Estado. Muito obriqada. (-Palmas.)

O PROF. josÉ SARAIVA FELIPE - Nos agradece-
mos aProfessora Raquel Maria RigottO, que se
tem dedicado intensivamente ao estudo e à formula
ção de propostas na área da saúde dos trabalhado
res, que,em termos gerais, somos todos nós.
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1
Teremos agora a VI exposição, que será feita

pela Psicóloga Ana Lúcia de Souza. Ela é gradua-
da pela Universidade Federal de Minas Gerais e
Psicóloga do Centro de Saúde Jardim Montanhês, da
Secretaria Municipal de Saúde. É também membro
do Conselho de Defesa dos Direitos da Mulher, on
de tem desenvolvido uma pesquisa na área da vio-
lência contra a mulher.

Coma paiavra, a Psicóloga Ana Lúcia de Souza,
que discorrerá sobre a saúde da mulher.

A DRA. ANA LÜCIA DE SOUZA - Em primeiro lu-
gar, bom dia a todos. Queria agradecer o convite
para participar deste debate, na pessoa do
Sr. Deputado Sílvio Mitre, DD. Presidente desta
Mesa. Devo ainda parabenizar a Assembléia Legis-
lativa pela organização deste evento, embora
com a ressalva de que a pouca divulgação do even
to restringiu a participação da sociedade nes
te processo de extrema importância. Quero me des
culpar pela falta de rigor técnico na minha fa-
la, mas na verdade não tive esta preocupação por
que não sou da área jurídica, não estou tecnica-
mente abalizadaem discutir matéria constitucio-
nal. A minha fala é de	psicóloga, mulher e fe-
minista do Centro de Defesa dos Direitos da Mu-
lher.

Quanto ao tema de minha intervenção neste Pai
nel, cabe-me lembrar que as questões de saúde e
defesa da mulher são muito abrangentes. Procura-
rei abordá-las no prazo que me foi concedido.

Vou começar explorando, no campo conceitual,os
dois termos do tema: saúde e mulher. Quando va-
mos tratar do tema saúde, temos como referência
a doença. E,daí,há uma preocupação quase que ex-
clusiva para com a atuação médica de natureza pre
ventiva ou curativa. A saúde não é ausência de
doença, não se relaciona somente com interven-
ção médica, como, aliás, está expresso na Consti-
tuição Federal. A saúde é uma interface de um con
junto de direitos de cidadania como educação, ha
bitação, alimentação, justo salário, etc. É di-
reito social, tendo como corolário o dever do Es
tado. Portanto, é função pública. Assim podemos
depreender que existem relações entre as condi-

ções de vida e a saúde.
O outro conceito é a mulher. Que mulher é es

ta, vítima dos graves problemas de saúde do nos-
so País? Impõe-se refletir sobre a condição femi
fina, impõe-se o conhecimento sistemático dessa
mulher, impõe-se analisar a relação da saúde com
a condição da mulher, com a sua participação na
sociedade. A condição feminina é marcada pela de
sigualdade, pela discriminação, pela subalterni-
dade. Fomos até recentemente consideradas co ci
dadãs de segunda categoria. Estas conquistas ob-
tidas muitas vezes estão restritas à legislação,
mas,na prática, no cotidiano, não são efetivas.
Considerando a saúde como um direito social e di
reito de cidadania, além de garantia de assistên
cia médica quando do aparecimento de alguma doen
ça , é necessário definirem-se os direitos con-
quistados pelas mulheres na atual Constituição Fe
deral, avançando-se, assimna garantia desses direitos,atE
vês da Constituição Estadual. Não vou enunrar to
das estas conquistas da Constituição Federal, pois
acredito que sejam do conhecimento das senhoras
e senhores aqui presentes. Vou atentar para al-
guns pontos mais concretos tomando alguns dos
artigos da atual Constituião Federal na questão
de saúde e visualizando situações atinentes à saú
de da mulher e à assistência sanitária no nosso
Estado.

No artigo 196, a Constituição Federal estabe
lece o acesso universal igualitário às ações e
serviços... É preciso garantir esse direito do
acesso universal igualitário. Garantir efetiva-
mente, reorganizando e melhorando os serviços.

No artigo 199, garante-se à população atendi
mento integral com prioridade para as atividades
preventivas, sem prejuízo dos serviços assisten-
ciais. Relativamente a esse preceito, vale men-
cionar uma situação concreta do nosso Estado, onde
aimplantação do Programa de Assistência Integral
à Saúde da Mulher, criado pelo Ministério da Saú
de em 1986, está praticamente paralisada. Trata-
se de um programa que tenta abordar a mulher nes
te aspecto integral, em todas as fases de sua v
da, não somente na sua fase reprodutiva. Pois bern,

44	 45



o pouco que se faz neste Estado em prol da execu
ção deste programa é graças à vontade pessoal de
alguns técnicos. Infelizmente falta vontade poli
tica para a implementação do programa de forma
a atender-se o direito garantido na Constituição
Federal. Outra dificuldade na implantação do pro
grama é a falta de integração da rede de assis-
tência, além da enorme carência de equipamentos
nas unidades de saúde, como por exemplo a que se
verifica na Maternidade Odete Valadares, que é
referência do programa.

No item 3 deste artigo, a Constituição prevê
a participação da comunidade, sendo importante
que o nosso Estado, através desta Casa, garanta
a participação feminina,por intermédio de entida
des representativas, na formulação, controle e
avaliação dos programas e política a serem defi
nidos na área de saúde da mulher.

No item 8 desse mesmo artigo, está escrito:
"colaborar na proteção do meio ambiente, nele com
preendido o do trabalho." Então, o Estado deve es
timular e assegurar a integração da mulher no mer-
cado de trabalho. Tendo em vista a concessão
gestante, pela Constituição Federal, de 120 dias
de licença, esperamos que não seja a mulher, mais
uma vez, a única a arcar com o ónus da maternida
de. Afinal, a maternidade é urna função social.

O item 3 do artigo 201 da Sessão III da
Previdência Social dispõe sobre a proteção da ma
ternjdade. Qual é a situação das mulheres minei-
ras neste particular? Como se coloca o Poder Pú-
blicoii face dessa questão? As mulheres de nosso
Estado infelizmente não têm direito à analgesia
gratuita por ocasião do parto, nem tampouco a uma
rede estadual de creches, que possibilite o cum-
primento desta função social, que é a maternida-
de.

Uma outra questão relacionada com a saúde fe
minina é a da violência contra a mulher. Trata-
se inegavelmente de um drama social, que reclama
•a intervenção do Estado, mediante a criação de
õrgãos públicos competentes e adequados ao trata
mento desta questão, de forma que se garanta pró
teçâo e assistência à mulher nestas ocasiões. H
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que se lembrar a criação da Delegacia de Mulhe-
res em nosso Estado, o que já foi um avanço, mas
é preciso aprimorar esses espaços conquistados,
tendo em vista a garantia de uma assistência in-
tegral,pois a violência não é um problema ads-
trito à esfera policial. Sabemos que as conseqüên
cias da violência contra a mulher são as mais vã
riáveiS, compreendendo um amplo espectro de le-
sões. As agressões acarretam desde meros hemato-
mas até fraturas, transtornos funcionais, distur
bios de alimentação, gastrointestinais, além de
problemas psíquicos como autodepreCiação, dani-
ficação da auto-imagem, diminuição da capacidade
de autonomia, culpa, isolamento e medo. No plano
sexual, a violência engendra inúmeras anomalias,
dentre elas a anorgasmi-a, que é a perda completa
do prazer advindo do sexo.

Pretendia pontuar alguns paralelos entre a ques
tão da saúde e a condição feminina, a situação da
mulher e o seu papel na sociedade. Espero ter
atingido o meu objetivo. Muito obrigada. (- Pal-
mas.)

O SR. COORDENADOR (PROF. osÊ SARAIVA FELI-
PE) - Agradecemos à Dra. Ana Lúcia. Não faremos
agora uma síntese sobre essas apresentações, por
que precisamos ganhar tempo para o debate.

Gostaria somente de chamar mais uma vez a
atenção para o seguinte aspecto: todas essas preo
cupações expressas pela Mesa precisam ganhar cor
po no texto da Constituição mineira.

Vale lembrar que a Constituição Federal asse
gurou ao Poder Legislativo muito mais espaço, mui-
to mais força, inclusive para legislar e interfe
rir em matéria financeira.

Assim, vai ser fundamental o trabalho, a par
ticipaçãO e a conscientizaçã o da Casa Legislati-
va, no sentido de sairmos da retórica e realmen-
te concretizarmos as propostas formuladas, atra-
vés da viabilização de recursos que ponham fim
ao caos absoluto em que vivemos hoje. E 1 infeliz-
mente, o Estado de Minas Gerais, nesta área de
saúde, merece destaque negativo na atualidade.

Gostaria ainda de comunicar aos senhores que
este Simpósio - temos certeza,-pelo que conhece-
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mos da Comissão de Saúde e do seu Presidente -
vai ser apenas um primeiro passo no diálogo com
todos os interessados: os usuários do serviço de
saúde, os segmentos organizados da saúde, os vá-
rios tipos de prestadores de serviço. Na verdade,
este Simpósio vai se desdobrar em seminários, pro
piciando à Constituinte condições para elaborar
um texto de bom nível, transformando a questão
da saúde em um problema de consciência coletiva
e, obviamente, de consciência individual, em ter
mos de direitos e deveres.

Vamos fazer agora um intervalo. São exatamen
te 11h30mjn, o intervalo precisa durar ape-
nas 10 minutos. Posteriormente, estipularemos um
prazo para os debates.

Peço a todos que nos atenhamos aos 10 minu-
tos, neste intervalo. Muito obrigado. (-A reunião
é suspensa por 10 minutos.)

Convidamos os colegas expositores e os ilus-
tres senhores da platéia para a fase dos debates,
que se iniciará agora. Esta coordenação sugere
que estipulemos um prazo de duração máxima
urna hora para esta fase. Obviamente, se o tema for
esgotado antes, nós encerraremos a sessão. Caso
Contrário, prevalecerá nossa sugestão.

Vamos fazer a distribuição das perguntas que
foram dirigidas aos participantes.

Eu proponho o seguinte: Como alguns dos expo
sitores têm uma carga maior de perguntas, posi-
cionamentos e esclarecimentos, seria interessan-
te aproveitarmos a fala de outros que têm menos
perguntas, porque, muito provavelmente,haverá com
cidéncias,e creio que os expositores poderão or-
ganizar suas falas desta forma.

Vou começar respondendo as duas perguntas que
me foram dirigidas.

A 1 pergunta é de Maria das Dores Abreu Amorim -.
Consultora daAssembléia Legislativa. (- Lê:)

"O Senhor e também o Dr. José Maria enfatiza
ram a necessidade de uma efetiva participação p0
pular para o bom êxito das ações de saúde. Gosta
ria dequeom a sua experiência, o Senhor expuses-se -corno se poderia canalizar, objetivamente, es-

ta participação popular, para que ela desempenhe
o papel desejado. Por que isso não foi obtido atra
vês das CIS e das CLIS?"

Inicialmente, cabe-me esclarecer que CIS é
Comissão Interinstitucioflal de Saúde e CLIS são
Comissões Locais InterinstitUcionaiS de Saúde.

Bem, eu gostaria de dizer que, na verdade,
a proposta era a de que CIS e CLIS, ou CIPLM, no
nível federal, funcionassem como instâncias téc-
nicas normativas. Ou seja, participariam as ins-
tituições, a exemplo das universidades e da Fun-
dação SESP, de um processo de transição e fusão
das ações dos governos estaduais, municipais e fe
deral	Não havia mesmo a previsão de participa-
ção de usuários de segmentos da sociedade civil,
de representantes das categorias profissionais em
t?is instâncias.

Com o convênio do SUDS foram criados os Con
selhos Estaduais e os Conselhos Municipais de Sa
de. A intenção era a de que esses conselhos ti-
vessem uma participação paritária. Metade seria de
reresentanteS das instituições, representantes
governamentais, e metade Ceríam representantes da
sociedade civil,desses varios segmentos a que
eu me referi. Só que, na maioria dos Estados, es
sas comissões não foram ativadas. Elas permanece
ram inativas. Obviamente, muitas vezes por inte-
resse político em se tocar o sistema de saúde um
pouco à margem ou muito à margem da possibilidade
de interferência dos usuários ou de segmentos or
ganizados da sociedade.

Por exemplo, um primeiro instrumento que eu
vislumbro seria a ativação desses Conselhos Esta
duais de Saúde e Conselhos Municipais, que teriam
uma participação forte do Legislativo, dos órgãos
condutores da política de saúde e da sociedade
civil, por intermédio de usuários representantes
das categorias profissionais.

Em alguns Estados,oflde o esboço desses conse
lhos evoluiu mais do que em Minas Gerais, há par
ticipação inclusive de sindicatos ou de represen
tantes de entidades sindicais. Seria, por exem-
plo, um primeiro canal já existente, não ativa-
do. Obviamente nós teríamos a participação nes-
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ses conselhos, e uma participação especial das co
missões legislativas, tanto no plano estadual quan
to no plano federal. Eu estou absolutamente con -
vencido de que só com a existência desses conse-
lhos - por mais que eles possam significar uma
Posição de cobrança e de acompanhamento junto aos
órgãos executores - só com a existência dessas
instâncias nós teríamos realmente um sistema de
saúde eficaz.

Isto é uma primeira idéia. O resto fica para
debate. Acho que, tanto por parte dos senhores quan
to por parte de outras pessoas participantes de!
ta Mesa, nós poderíamos examinar outras suges-
tões.

Uma outra pergunta vem de Doralice Soares da
Silva:

"Num País como o nosso, onde todas as pes-
soas sofrem de alguma doença - umas mais, outras
menos - e onde a saúde do pobre, especificamente,
vem sendo tratada com tanto descaso e politica-
gem, o Senhor vê alguma esperança de melhoria des
sas condições? Como vencer a descrença geral?

É uma pergunta interessante, dirigida por uma
auxiliar de enfermagem.

Sem querer fazer blague ou colocar a coisa
de uma forma muito simplista dizendo que a nossa
profissão, enquanto brasileiros, é a esperança -
acho que precisa ser mais do que isso - o que me
parece é que o Brasil não tem como fugir à moder
nização. Nós temos, por exemplo, indicadores eco
nomicos que se destacam muito no concerto das na
çoes. Ate ha alguns meses atrás o Brasil era a
oitava economia do mundo. Recentemente, fomjs ul-
trapassados pela Espanha e pela Austrália, e es-
tamos na decima posição. E nunca, em termos de
indicadores sociais que passam pela questão espe
'fica da saúde, como o indicador de mortalidade

infantil e de mortalidade em geral, nós estive-
mos em posição confortável. Aliás, nunca estive-
mos numa colocação anterior à sexagésima. En
tão nos parece que o Brasil não tem outro cami-
nho, a nao ser o da modernização. E a moderniza-
ção vai passar necessariamente por melhorias no
campo da saúde, no campo da educação. E a nossa

função, enquanto técnicos, trabalhadores de saú-
de e cidadãos, é lutar para estruturar melhor o

que existe hoje.
O que eu penso é que há muito paternalismo

que se manifesta, por exemplo, na esperança de
que do governo ou dos níveis centrais venha uma
decisão que ponha termo a toda essa situação de
modo mágico. A experiência da minha vida e lutar
no sentido de reformular esse sistema de saúde,
coisa que outros países que têm,inclusive, 0 mes-

mo nível de desenvolvimento OU de subdesenvolvi-
mento que o nOSSO já conseguiram. Creio que essa
postura de combate é fundamental, no presente mo

mento.
Acho que a Doralice tem razao ao dizer que

estamos vivendo um quadro deescreflça no país,
mas, sem nenhuma dúvida, não haverá como manter
esse descompasso entre o desenvolvimento econômi
co e a indigência social. Dizem que o Brasil Com
porta "BiafraS". Já foi chamado de Belíndia. P0!

suiem termos econômicos, indicadores de países
desenvolvidos como a Bélgica e, em termos sociais,
indicadores de países asiáticos.

Tenho certeza de que essa deplorável contra-
dição não se manterá, inclusive porque depende
de sua solução a sobrevivência da democracia. Te
mos, os trabalhadores da saúde, a necessidade de
colocar o nosso esforço e a nossa inteligência a
serviço do processo de transformação da realida-
de nacional. É necessária a participação popular,
seja através da via eleitoral, seja através de ou
tros canais democráticos de expressão da vontade
coletiva.

Pergunta de um participante:
Por que um evento tão importante como esse

foi tao pouco divulgado e não contou com a parti
cipaçao de presidentes e líderes comunitários ne
ta Casa? A Constituição mineira pertence aos mi-
neiros.

O SR. COORDENADOR (PROF. J OSÉ SARAIVA FELI-
PE) - Quero crer que esta primeira iniciativa da
comissão de Saúde da Assembléia Legislativa terá
desdobramentos para que se possa discutir em ou-
tras ocasiões o que figurará no texto da Consti-
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tuição Mineira, com todos os segmentos interessa
dos. É necessária a participação da população in-teressada, representada de alguma forma.	-

Sem dúvida alguma, esse é um caminho sobre o
qual tanto a Assessoria Legislativa, como a Co-
missão de Saúde precisam pensar. A Comissão de
Saúde da Assembléia Legislativa precisa viabili-
zar um canal para que possamos colher impressões
e sugestões do conjunto da sociedade, O processo
de mobilização ampla é fundamental para que te-
nhamos a garantia de que as propostas aprovadas
neste Parlamento sejam condizentes com o pensa-
mento do pessoal de saúde e com os anseios da co
munjdade estadual.	 -

Passo a palavra à Dra. Raquel, que tecerá con
sideraçoes sobre as perguntas que lhe foram fel:tas.

A DRA. RAQUEL MARIA RIGQTTO - A Dra. Sílvia,
advogada, sugere maior controle sobre as empre-
sas, referindo-se às normas de segurança do tra-
balho e à necessidade de uma sanção mais efetiva
contra essas empresas, com a criação de um órgão
da população que receba as denúncias de aciden-
tes do trabalho e dê encaminhamento a ações de
responsabilidade civil movidas contra empresas;
considero essa sugestão da maior importância. Le
vantarei dois aspectos importantes em relação a
ela.

Em primeiro lugar, o controle efetivo dos am
bientes de trabalho é uma questão, fundamental-
mente, de vontade política. Do ponto de vista téc
nico, não há dúvida sobre como deva ser executa-
do. O que nos tem faltado é a vontade política de
realmente melhorar o ambiente de trabalho, mesmo
quando seja oneroso ao empregador.

Essa vontade política deve ser gerada e am-
pliada na nossa sociedade.

Em segundo lugar, a Promotoria Pública no Bra
sil, especialmente em São Paulo e Minas Gerais,
já inicia um treinamento e ações, no sentido de
apurar as responsabilidades civis e penais dos
empregadores e dos técnicos por eles contratados,
com o Intuito de apurar acidentes de trabalho e
doenças profissionais.

José Fernando Bicaleto, ecologista e estudan
te, interroga como ficaria incluída a questão d
meio ambiente no contexto da saúde do trabalha-
dor.

Segundo a nova Constituição, compete ao Sis-
tema Ünico de Saúde colaborar no controle do meio
ambiente, incluído aí o ambiente de trabalho. O
que percebemos até agora é a indissOCiabilidade
entre estes dois aspectos. Não se pode perder de
vista que o grande agente modificador do meio am
biente são as empresas. São elas que trazem ruí
do, poluição da água, do ar, do solo e contami-
nam os nossos alimentos e as nossas relações so-
ciais. São elas que modificam os nOSSOS horários
temos levantado uma hora mais cedo em função da
produção - determinam o horário de "rush" no trân-

sito, etc.
Assim, pois, a questão do meio ambiente não

está dissociada do processo de trabalho e da in-
dústria.

Pergunta de Evaldo Garzon, Engenheiro de Mi-
nas e Metalurgia, ex-Diretor da Engenharia Mine-
ral da SEMA - "Como se veria a situação do garim
peiro, especificamente o explorador de aluviões
auríferos no leito dos nossos rios, tendo em vis
ta que essa atividade vem acarretando a transmi
são de febre amarela, malária e outras moléstia-s,
dada a contínua migração dos garimpeiros para ex
trair o cobiçado metal?"

Vou ser muito sincera: não consigo compreen-
der como a extração de ouro, que é um recurso da
Nação, é delegada a particulares como vem sendo
feito noBrasil, trazendo tantos riscos à socie-
dade e à saúde.

Fiz menção à intoxicação pelo mercúrio, não
só verificada entre os garimpeiros, mas também
nas populações das áreas onde o garimpo é feito,
já que a água fica completamente contaminada. E
o francês Jacques Cousteau foi quem nos deu a in
formação de que os nOSSOs rios, nas áreas de ga
rimpo, contêm 60 vezes mais o teor de mercúrio
que é permitido. Esse é outro problema que de-
monstra a profunda interferência da atividade eco
nômica no equilíbrio ecológico, alterando matas
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rios, animais e peixes que vivem nos rios, popu-
lações, comunidades, trazendo epidemias de doen-
ças infecto-contagiosas

A exploração do ouro precisa, urgentemente, ser
melhor pensada no Brasil.

Pergunta de Waldemar Euzébio, advogado - "Fa-
lou-se que o Brasil detém o maior número de crian
ças de rua da América Latina e que a Saúde é uma
interface de direito, pressupondo uma compreen-
são mais dilatada no seu trato. Ê possível um
avanço nas melhores condições de saúde da popula
cão, sem que se espere também uma melhora no sis
tema de educação no Brasil? Qual seria a forma
de se promover essa integração? No Estado de Mi-
nas Gerais1 já existe alguma iniciativa neste sen
tido?"

Saúde, como já vimos e foi frisado por todos
os painelistas, é resultante de uma série de fa-
tores que determinam o perfil de uma população e
que, no nosso ponto de vista, estão sintetizados
no modo de produção específico de cada socieda-
de. Saúde é, pois, uma conquista, não é concedi-
da como um presente do Governo ou dos setores do
minantesda sociedade à população. Ela só é rea-
lizada a medida que se torna um interesse da
produção. Nesse sentido, podemos perceber como o
capitalismo selvagem brasileiro caminha para uma
modernização, já que também esta é necessária pa-
ra manter a própria produção.

Se saúde conquista-se nas lutas sociais en-
tre as classes, a educação é um elemento funda-
mental à conquista da saúde, porque só luta quem
tem Consciência e sabe por onde passa o caminho
da liberação.

Logo, educação e saúde estarão sempre inter-
ligadas,e devemos indagar, na área da educação
do trabalhador, quais as iniciativas têm-se veri
ficado em nosso País. Aí, podemos Constatar que,
em termos de formação para o trabalho, essas mi
ciativas limitam-se, no máximo, ao ensino de téc
nicas profissionais, de disciplinas produtivas
que interessam ao capitalismo.

Quando é que se tem discutido com o trabalha
dor, fundamental e sistematicamente, os direitos

previdenciáriOs, os direitos trabalhistas que a
leaislação lhe garante, os riscos de saúde que
vai encontrar no ambiente de trabalho?

Gosto de citar um exemplo muito ilustrativo
como é que cada um de nós se sentiria se, depois
de dez anos, trabalhando numa fábrica de caixa
d'água de amianto, lhe fosse comunicado que o
amianto provoca câncer de pulmões, de peritoflio,
de pleura e brônquios? Como cada um de nos se
sentiria? Isso é o que acontece com muitos trab
lhadores, que contraem a doença sem serem sequer
comunicados a este respeito. Educação, trabalho
e saúde são coisas que estão sempre juntas.

Alguém do Sindicato dos Servidores do IPSEMG
coloca duas questões. Primeiro, como resolver a
questão dos que trabalham com agrOtóxicos e simi
lares e quem não tm direito à aposentadoria aos
vinte e cinco anos.

Bem, é sabido que as funções insalubres dão
direito à aposentadoria especial com um tempo me
nor de trabalho, geralmente em torno de 25 anos,
e, em alguns casos, até de 20 ou 15 anos, como e
o caso dos mineiros de subsolo. E o fato e que
essa caracterização da insalubridade dos ambien-
tes de trabalho, da forma como é tratada pela nos
sã legislação ordinária, é uma coisa extremamen-
te polémica. Já apontamos para a importância de
revisar esta parte, porque o número de trabalha-
dores que têm sido injustiçados pela burocracia,
rela incorreção, do ponto de vista técnico, da
legislação previdenciária, tem sido muito grande.
Os limites legais de tolerância, que não podem
ser ultrapassados por alguns agentes nocivos de
saúde foram copiados dos Estados Unidos. Melhor
seria que estabelecêssemos nossos próprios limi-
tes, de uma forma adequada ao nosso clima, à nos
sã realidade social, às condições de alimentação,
padrão genético da população brasileira, etc. De
forma que fica uma coisa completamente aleatória.
Esses limites foram estabelecidos nos Estados Uni
dos para uma jornada de trabalho de quarenta ho-
ras. Sabemos que, em nosso País, algumas categorias
tem 60 horas semanais de trabalho, a despeito da
lei. Logo é uma questão polêmica e que necessita
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ser revista. À medida que tivermos novo con-
ceito de insalubridade incorporado na lei, essa
questão da aposentadoria, tanto do trabalhador
exposto aos agrotóxicos, quanto dos profissio-
nais de saúde que lidam com substâncias químicas
e doenças infecto-contagiosas - que é a segunda
parte da pergunta - vai ficar mais definida. Ape
sar de que1 para os profissionais de saúde hoje,
a caracterização do direito à aposentadoria espe
cial por insalubridade acha-se fundamentada no pon
to de vista legal. Podem-se enfrentar impasses bu
rocráticos no exercício desse direito, mas,do pon
to de vista legal, isso está claramente estabele-
cido.

Pergunta de Antônio Carlos Souza Júnior, uni
versitário e ecologista: Saúde é realmen-
te importante, principalmente quando, para que se
tenha a súde, é necessário repouso. Por isso, co
mo podemos admitir a construção de um via de trân
sito rápido, como o viaduto a ser construído na
Av. Francisco Sales, sendo ali uma área hospita -
lar?"

Meu trajeto diário inclui aquelas obras da
Avenida Francisco Sales, e eu ando extremamente
preocupada, porque lá - não sei se vocês já repa-
raram - há uns campânulas de metal, e ali dentro
tem trabalhadores, trabalhando sob altas pres-
sões atmosféricas, tal como trabalham os mergu-
lhadores no mar, o que é uma coisa extremamentep
erigosa. Cada vez que passo ali, meu coração es
fria ao pensar que dentro do tubo, embaixo da ter
rã, há trabalhadores submetidos a altas pressões
atmosféricas e que, se não tiverem condições ade
quadas de descompressão, podem morrer, como j
morreram muitos. Na construção do Mineirinho, mor
reram dez trabalhadores comprimidos debaixo da
terra, ou descomprimidos inadequadamente na su-
perfície.

Sensibilizou-me muito receber, de um grupo eco
lógico, parada no sinal, um papelzinho muito sim
pies dizendo que 60 árvores vão ser cortadas em
função da construção do viaduto. Fiquei muito fe
hz ao ver que neste mundo ainda há pessoas que
se preocupam com árvores a serem cortadas numa

área de alta poluição e que sabem o quanto o
verde é importante para a manutenção da nossa sau
de física e mental.

Essa questão das vias de trânsito é da maior
importância. Temos um número elevadíssimo de mor
tes no trânsito em nosso País, ainda mais numa
área hospitalar, como a de Santa Efigenia, onde
circulam pacientes do interior absolutamente de-
sacostumados à violência do trânsito, não com-
preendem bem o que é um semáforo, uma faixa de
pedestre ou uma passarela e ficam completamente
desnorteados naquela região. Concordo com a im-
portância da questão que foi levantada e partici
po da defesa das 60 árvores.

José Maria Santos, funcionário público, per-
gunta: U P,or que não é obrigatório a criação da
CIPA nos órgãos públicos e/ou firmas privadas?"

A criação da CIPA nas empresas privadas
obrigatória, desde que elas tenham mais de 20
empregados. A CIPA tem um número pequeno de re
presentantes, um do empregador e um dos trabalh
dores. Mas ela é obrigatória a partir do grau d
risco 3. Relativamente ao setor privado, a legi
lação é bastante confusa, ao passo que, no seto
público, constata-se o descumprimento da legisi
ção, nesse e em outros pontos, por parte de mui
tas estatais. O que temos sentido é que a CIP
precisa ser melhor utilizada e talvez necessite
ser profundamente transformada, até mesmo em sua
estrutura básica.

Não sei se todos os presentes têm esta infor
mação, mas o significado desta sigla é Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes. Ela é paritá-
ria, quanto á representação de empregados e em-
pregadores, e tem como competência discutir pro-
blemas de saúde dos trabalhadores na empresa. Mas
ela não pode decidir, executar; pode analisar, des
crever, sugerir. Logo, tem poucos poderes dentro
da empresa. Um outro problema que se pode levan-
tar é o do despreparo freqüente do representante
dos trabalhadores, em contraste com a melhor for-
mação do representante do empregador. Isso quase
sempre redunda em inibição daquele, que se omite
por julgar-se menos competente ou então por te-
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IImer a perda do emprego. A CIPA tem funcionado pou
co no Brasil, por essas razões, além de outras
que eu poderia citar. Pessoalmente, defendo a cria
ção de comissões de fábricas, articuladas aos sin
dicatos dos trabalhadores. Acho que elas pode-
riam ter uma participação mais efetiva na defesa
da saúde dos companheiros das empresas.

Lincoin Alves Miranda, Assessor Político e
estudante de Direito, pergunta: "Como sugerir à
Constituinte mineira o controle das diversas subs
tâncias tóxicas usadas por indústrias e que cau-
sam danos ao meio ambiente?"

Essa é uma pergunta sobre a qual eu poderia
conversar bastante. Tive oportunidade de partici
par de uma reunião da Organização Internacional
do Trabalho, em Genebra, cujo tema era exatamen-
te o uso dessas substâncias. Pude conhecer um
pouco do que tem sido feito nos demais países em
relação a esse problema. Vou citar algumas propo
sições que são fundamentais. A primeira é subme-
ter cada nova substância a ser utilizada no am-
biente de trabalho à pesquisa para avaliação de
sua toxicidade, não só a curto, mas a longo pra-
zo.

Às vezes as pesquisas se resumem em avaliar
se a substância é cáustica, se irrita os olhos,
nariz e garganta, se pode trazer problema pulmo-
nar, e deixam de lado uma questão fundamental, que
é a teratogênese, mutagênese e a carcinogênese,
ou seja, a capacidade de uma substância provo
car graves alterações nas células reprodutoras e
no feto, no caso da reprodução daquele trabalha-
dor. Pesquisar isso é caro, complicado, mas não
pode deixar de ser feito.

Uma outra proposição seria da obrigatorieda-
de do cadastramento, das empresas produtoras de
tais substâncias, pelos órgãos públicos; no caso,
o próprio Sistema Cnico de Saúde. Cada uma des-
sas substâncias seria, assim, conhecida. A pes-
soa ou entidade a ser cadastrada seria obrigada
a fornecer ao órgão público todas as informações
sobre aquela substância.

Seria importante, também, o controle das subs
tâncias importadas. Quando se importasse uma subs

tância química - e isso é feito com muita fre-
qüência peloBrasil - essa substância deveria ser
importada já contendo toda a informação sobre sua
toxicidade e o fornecedor, aquele que vende a subs
tância deveria obrigatoriamente repassar essas in
formações a quem vende o produto.

Muitas vezes vamos fiscalizar urna empresa e
perguntamos: - Moço, você está usando isso aqui?
Isso é cancerígeno. E ele responde: - Eu não sa-
bia, ninguém me avisou.

Realmente, no Brasil temos que vencer a bar-
reira do segredo industrial, que é absolutamente
fora de moda e que impede que os produtores dessa
substância informem o que ela é, sua fórmula qui
mica ea toxicidade.

Há uma outra barreira significativa. Em Gene
bra, tivemos sérias discussões sobre isso, por-
que, para a OIP, esse problema estaria resolvido
à medida que cada tambor, cada galão, cada
saco de substância química contivesse uma infor-
mação sobre a toxicidade dele, para o trabalhador
ler e saber o que aquilo provoca.

Tive, infelizmente, de expor a nossa miséria
em Genebra. Num país com 27 milhões de analfabe-
tos adultos, o que significa uma plaquinha no sa
co ou tambor dizendo o que aquela substância po-
de causar? Nada. Mesmo que o trabalhador possa
ler, que mecanismo pode acionar para dizer: isso
aqui me faz mal, não quero trabalhar com isso. Ou:
eu tenho de trabalhar com isso de uma forma dife
rente.

Essa é uma questão muito séria, que esbarra
nos interesses de grandes grupos econômicos. Ho-
je em dia, a indústria química tem um poder mui-
to grande no mundo. Ela cresceu, no ano de 1986,
duas vezes mais que todos os outros ramos de ati
vidade, isso mundialmente.

Assim, teremos que ficar muito atentos com
essa questão.

O SR. COORDENADOR (PROF. JOSE SARAIVA FELI-
PE) - Temos mais 30 minutos para encerrar a fase
dos debates.

Embora houvesse três minutos para pergunta e
resposta, pediria aos nossos expositores que ten
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tassem, dentro desse prazo de agrupamento, serem
mais sucintos, para que pudéssemos cobrir a tota
lidade das perguntas.

Antes de passar a palavra ao nosso campeão
de perguntas e esclarecimentos, que é o Deputado
Agostinho Patrus, a Comissão Coordenadora do Sim
pósio pede-nos para lembrar aos senhores , prtiàipan
tes que os crachás devidamente carimbados deve-
rão ser entregues às recepcionistas ao final da
última sessão do Simpósio, para a confecção do
certificado, que será encaminhado pelo Correio.

Com a palavra o Deputado Agostinho Patrus.
O DEPUTADO AGOSTINHO PATRUS - Vamos procurar

ser sucinto nas nossas respostas.
Wilson José dos Santos, Ministro Evangélico,

faz uma pergunta - e há outra semelhante a ela -
sobre a possibilidade da aproximação do idoso com
as crianças, dizendo exatamente do carinho doido
so com a criança e a possibilidade de associação
em creches e asilos.

Naturalmente, a idéia é excelente, porque, de
fato, os mais graves problemas do idoso são a so
lidão e o sentimento de inutilidade nos asilos,
a falta de uma ocupação que pudesse estimular o
seu fim de vida.

Temos também, dentro dessa mesma pergunta, ou-
tra indagação relativa à Escola Especial deCon-
tagem, Vasco Pinto da Fonseca, que não está uti-
lizando pessoal especializado na seleção dos fu-
turos alunos daquele estabelecimento.

Naturalmente, tal situação constitui um
grande equivoco daquela escola, porque saente pes
soas tecnicamente abalizadas podem indicar as ne
cessidades do aluno em participar daquela escola
e, até mesmo, indicar o tipo de conduta que deve-
rá ser adotado para cada deficiente.

Pergunta de Antônio Ciríaco da Silva, advoga
do e Defensor Público:-"Seria mais eficaz e fun-
cional construir passeios próprios nos pontos dos
coletivos, ao invés de se aumentar um degrau na
escada dos ônibus, o que implicaria manter as
Distas de rolamento sem buracos e lombadas?"

Pergunta de Lincoin Alves Miranda, assessor
político e estudante de Direito:-'O que poderá

fazer a Constituinte em favor do deficiente fí-
sico, com relação ao terceiro degrau e também
quanto às rampas nos meios-fios, pois, apesar de
existir legislação específica a esse respeito,
não vimos o seu cumprimento?"

O problema de se alterar só o meio-fio, ele-
vando-o, de forma que tenha mais um degrau, é que
nem sempre o õnibus coletivo pára exatamente no
mesmo lugar, seja pela parada de dois ou três ôni
bus ao mesmo tempo, seja por qualquer motivo de
trânsito, como o estacionamento indevido de auto
móveis no ponto exato do estacionamento. Enfim,
é claro que o terceiro degrau pode criar proble-
mas em sua operacionalização... quem sabe se um
terceiro degrau escamoteável, que pudesse ser abai-
xado ou suspenso, seria a solução? Naturalmente
é imprescindível o estudo criterioso desse tipo
de proposta. Não adianta ficarmos discutindo de
talhes que devem ser analisados por engenheiro
mecânicos e arquitetos profissionais entendido
do assunto. O importante é que as necessidades s
jam estabelecidas: o terceiro degrau, as rampas
etc. O modo de operacionalizar são outros qui
nhentos.

Quanto ao descumprimento das leis, esse é u
grave problema, conforme já disse no início d
minha dissertação: existem leis, mas a maiori
delas não são cumpridas, especialmente pelo P0-
derPúblico. O Poder Público obriga todos a f a-
zer determinadas coisas e ele mesmo não cumpre o
que determina a lei.

Pergunta de Herbert Lúcio de Castro, estudan
te:-"Como o senhor frisou, o idoso e o deficien-
te, de certa forma, são marginalizados pela so-
ciedade. Essa marginalização parte da própria p0
lítica que não faz cumprir o que foi aprovado.

Como um idoso ou um deficiente podem fazer vã
ler os seus direitos se suas condições físicas ou
psicológicas não contribuem? Onde ficam os seus
direitos?"

Exatamente. £ imprescindível a consciência de
quem elabora as leis, ao fazer a legislação, pois
deve levar em conta o que seja viável de ser cum
prido. Ademais, que haja recursos financeiros di
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oníveis, ou seja, há de se levar em conta o as-
pecto orçamentário do Estado, as condições econô
micas e financeiras para que sejam cumpridas as
leis e determinações. Urge, também, que seja co-
brado do Executivo o cumprimento das leis e, se
necessário for, que haja fiscalização.

Pergunta de Ninete Diniz Lucas, pedagoga:_"Con
siderando-se que as proposições apresentadas pe-
lo ilustre médico e Deputado parecem mais dire-
cionadas ao deficiente físico, que propostas po-
deriam ser apresentadas, visando o atendimento
ao deficiente mental, auditivo e visual e, ainda,
no sentido da prevenção e intervenção precoce,
que sem dúvida é um dos aspectos mais importan-
tes no programa de assistência ao deficiente?"

Realmente,	demos mais ênfase ao defici-
ente físico no conjunto de proposições le-
vantadas por nós, mas, naturalmente, os outros de
ficientes auditivos, visuais e mentais merecem
outrossim a atenção do Poder Público, através da
criação, por exemplo, no caso dos deficientes vi
suais, de bibliotecas em "Braille", tratamentos
especializados, e tantos outros detalhes que de-
vem ser considerados pelo legislador e por toda
a comunidade.

Pergunta de Ninete Diniz Lucas, pedagoga:
-"Considerando a citação de cursos de aperfeiçoamen
to, entre os tópicos levantados, gostaria de
um esclarecimento sobre a destinação dos referi-
dos cursos: seriam voltados para os próprios defi
cientes, considerando as especialidades de cada
tipo de deficiência, abrangeriam também a forma-
ção do pessoal técnico especializado no atendi-
mento às necessidades médicas, para médicas, edu
cacionais e ocupacionais do deficiente?"

Seriam, naturalmente, não só para os
deficientes, mas também para o pessoal que vai
tratar desses deficientes. Inclusive com ênfase
para esse pessoal, porque um dos problemas que te
mos hoje é justamente o da formação de pessoal
para o atendimento de nossas necessidades, espe-
cialmente no caso do idoso e do deficiente.

Pergunta de Luiz Fernando Tr6fia 4 sociólo-
go -"A cadeira de rodas é uma solução para o ido

so ou algo a ser evitado pela política social do
idoso?'

A cadeira de rodas não é, a prin-
cípio, uma solução. Em determinadas circunstân-
cias, ela facilita a vida do idoso, desde que ele
esteja preparado, inclusive psicologicamente, pa
rã usar a cadeira. Em geral nós, brasileiros, re
pelimos a possibilidade de sentar numa cadeira
de rodas. Mas, para aquele idoso que tem dificul
dades de locomoção, assentar-se numa cadeira de
rodas - desde que haja, na cidade, facilidades pa
rã que ele possa se movimentar bem, é bom fri-
sar - pode significar a conquista da liberdade de
locomoção que, normalmente, ele não tem. O idoso
depende sempre de uma pessoa para ampará-lo. Foi
neste sentido que citamos a cadeira de rodas co-
mo algo útil. Mas é claro que uma política so-
cial, no sentido sanitário, que prolongue a capa
cidade de locomoção do idoso seria melhor.

Pergunta de Geromina Martins Abreu, enfermei
rã - A projeção de estudos demográficos indica
que teremos mais velhos nos próximos anos e, além
disso, há uma proposta, do Japão, de mandar uns ve
lhos para o nosso País. Se o País não tem condi-
ções de atender seus próprios velhos, como rece-
ber mais de outro país? A Constituinte mineira
vai abordar essa questão?"

Realmente, nao acho justo que o Japão
envie idosos para o nosso País, porque, na
realidade, como estamos discutindo aqui, o idoso
requer tratamento, condições, atenções especiais
e nós não dispomos de recursos satisfatórios se-
quer para os nossos, quanto mais para os japone-
ses. Nós é que deveríamos mandar os nossos ido-
sos para lá, para aproveitarem toda a tecnologia
japonesa. Mas temos que cuidar dos nossos ido-
sos. Temos, cada vez mais, de nos conscientizar
de que devemos cuidar dos nossos idosos. Essa e
uma crença que precisa ser consolidada e transm
tida.

Pergunta de Onofre Roberto, funcionário apo-
sentado da UFMG:._,"O senhor, como médico, sabe que
o problema do idoso, além da saúde, é a solidão
e a falta do que fazer. Não seria oossível inse-
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rir na Constituição mineira a criação do Clube
de Idosos, onde eles poderiam ter contato com pes
soas da mesma idade e fazer ginástica, sauna, lei
tura, lazer, mesmo que tivessem que pagar uma pe
quena mensalidade?"

Acho essa uma excelente idéia, que atenderia
ao aspecto do lazer, que é muito importante. Se-
riam criados clubes especificamente para idosos.
Acho que dentro do tema é uma sugestão muito vá-
lida.

Vou ler mais 3 perguntas que são, na verda-
de, 3 sugestões para que possamos trocar idéias.

Pergunta de Evaldo Garzon, engenheiro de mi-
nas e metalurgia: "Em pleno limiar do século XXI,
em que a pesquisa científica e tecnológica vem
contribuindo para o aumento da vida média, ini-
cia-se no Brasil a cassação dos direitos do mer-
cado de trabalho a partir dos 35 anos, O próprio
Governo tem oposto restrições etarias, inclusive
para o ingresso nas Universidades. Importando os
modelos tecnológicos estrangeiros, particularmen
te os japoneses, porque não seguir então estere6
tipos nipônicos de mobilização do excepcional acer
vo e cabedal acumulados pelos mais velhos duran-
te a sua existência? Não acha o nobre Deputado
que deverá haver um amplo programa de conscienti
zação que desemboque numa receita de aproveitamen
to dos idosos nos seus mais extensos aspectos bio-
cronológicos em benefício da própria comunidade?
Não concordamos com as vigentes neontolatria e
gerontofobia. Ser velho é uma questão de tempo."

Concordo plenamente com o que o Evaldo colo-
cou e acho que isso será consensual nesta reu-
nião.

Pergunta de Ninete Diniz Lucas, pedagoga:..on
siderando que o Estado não tem conseguido aten-
der à demanda de pessoas portadoras de deficiên-
cia ou de necessidades especiais nas áreas de sau
de, educação e ocupação, não seria oportuna uma
redistribuição de recursos que proporcionasse aos
órgãos competentes uma ampliação real destes aten
dimentos?"

Concordo plenamente, especialmente quando sã
bemos que o Estado, neste ano, outorgou à área

de saúde a menor participação. Estava-me dizendo
o ex_Secretário de Saúde, Deputado José Maria Bor
ges, que somente 2% do orçamento foram destina-
dos à saúde. Existe a necessidade de redistribui
ção do orçamento para atender ao que precisamos
fazer. Temos que estar com os pés no chão para
saber de quanto disporemos para cumprir as metas
que estabeleceremos aqui.

Pergunta de Lúcia Helena Rezende, advogada:
O idoso é igualado em nossa sociedade ao doente
e deficiente. Seria interessante que o SUDS crias
sem centros assistenciais para os idosos procu-
rando reabilitá-los e reintegrá-los na vida da
sociedade, através de uma assistência geriátrica
e um planejamento de atividades criativas reali-
zados por assistentes sociais minimizando, assim,
a marqinalização, o desprezo, a solidão e o des-
caso sofrido por esta parcela da sociedade. Mor-
re-se em vida quando se perde a razão de viver.
Tratamento adequado prolonga a saúde e elimina a
velhice."

Plenamente de acordo. O SUDS deve estar pre-
parado porque hoje podemos contar com especiali-
dades geriátricas, especificamente para tratar dos
idosos. O SUDS deve contar com profissionais em
número proporcional ao dos usuários.

Uma questão colocada pelo Movimento Nacional
dos Meninos e Meninas de Rua:—"A socióloga Maria
das Mercês fez referência à qualidade dos recur-
sos humanos. Nós estamos preocupados também com
o gabarito das pessoas que dirigem as institui-
ções públicas, voltadas para o enfrentamento dos
problemas da comunidade, pelo menos em tese. Es-
sas pessoas normalmente assumem postos de coman-
do em virtude de compromissos partidários e não
de sua competência. O senhor, enquanto membro do
Poder Público, o que vai escrever na Constitui-
ção Estadual; como vê esta situação? Há possibi-
lidade de garantir mecanismos de indicação de pes
soas comprometidas com as crianças e adolescen-
tes marginalizados?"

Eu acho que há e deve haver, porque realmen-
te esse é um dos graves problemas de administra-
ção pública. Há pessoas que por razões políticas
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assumem postos de comando sem demonstrar preocu-
pação e vivência do problema ,'à frente do qual es
tão, mas acima de tudo sem estarem realmente com-
prometidos com aqueles aspectos inerentes aos ór
gãos a que foram guindados.

Assim, acho que deve ser preocupação, também,
não sei se da própria Constituinte ou do legisla
dor ordinário, que vai complementar ou regulamen
tar tudo aquilo que foi constitucionalmente con-
quistado, que nós possamos também estabelecer es
ses parâmetros para que o que for decidido fique
realmente efetivado, não sendo apenas uma figura
de retórica, como disse o nosso coordenador. Mui
to obrigado.

O SR. COORDENADOR - Nós agradecemos ao Depu-
tado Agostinho Patrus. Temos ainda 15 minutos de
debates. Não mais. Então a coordenação sugere que
nós limitemos as intervenções a 4 minutos sob pe
na de não termos oportunidade de ouvirmos todo
os participantes.

José Maria Borges, por favor.
O DR. JOSÉ MARIA BORGES - Bem, eu vou tentar

ser bastante sucinto. Foram colocadas aqui para
mim duas questões. Uma do Reinaldo de Oliveira e
outra da D. Doralice Soares da Silva, que de uma
certa forma abordam um mesmo assunto: qual é o
poder ou qual é o papel da Universidade e como
ela se insere no SUDS- é a primeira indagação -
e a outra pergunta é sobre como vai, dentro do
SUDS, ser entendida esta questão da equipe de saú
de, tendo em vista inclusive as doenças profis-
sionais, peculiares à equipe de saúde e particu-
larmente ao auxiliar de saúde.

Bem, a gente poderia entender a Universidade
na sua conotação universalista mesmo. Eu acho que
a Universidade, como um todo, terá sempre um pa-
pel muito importante porque ela é que produz, ela
é que gera o conhecimento e que forma os profis-
sionais de nível superior, que estarão trabalhan
do em todos os setores da sociedade e inclusive
na área de saúde.

Portanto, o papel da Universidade é fundamen
tal, pelo menos no que diz respeito a produzir
profissionais vinculados realmente às necessida-

des básicas do País, no que diz respeito à execu
ção do serviço para o qual foram preparados.

Tem havido preocupação considerável no Esta-
do de Minas Gerais e na Universidade Federal de
Minas Gerais, especificamente na Faculdade de Me
dicina,em alterar os currí'culos da área médi-
ca, adaptando-os à demanda representada pelos pro
biemas de saúde mais freqüentes no Brasil. Por
outro lado, nós temos que entender que, hoje, em
bora a postura seja muito esta de se cobrar in-
clusive dos governos municipais e estaduais a am
pliação da atuação médica ambulatorial, tendo o
médico como centro das atenções do sistema de saú
de, é preciso nós entendermos que a atividade de
saúde não é executada somente por médicos e não
se vincula especificamente à identificação e cu-
ra das doenças. Mesmo a identificação e a cura
devem ser propiciadas a um cidadão por uma equi-
pe multidisciplinar, uma vez que a doença não é,
nós sabemos, produto de uma única causa, mas de
uma interface de problemas diferentes já mencio-
nados, aqui, hoje, neste painel. A moléstia re-
sulta de uma conjugação de fatores de agressão
existente no ambiente em que se vive, no traba-
lho que se executa, na alimentação que se tem e
na moradia de que se dispõe.

Portanto, os serviços de saúde devem ser pro
piciados por equipes compostas de vários profis-
sionais.

Por outro lado, a hierarquia existente hoje
no sistema de saúde, em função da presença do mé-
dico, deve ser democraticamente modificada e dis
cutida. Evidentemente que os profissionais de sa
de, outros que não médicos, devem fazer parte,
efetivamente, de uma equipe e não, ser meros
auxiliares da atividade médica. Do contrário, nós
não poderíamos contemplar o universo de variã-
veis que implicam o desencadeamento das doenças.

Temos aqui uma outra pergunta específica da
companheira Elizabete de Souza, do Sindicato dos
Psicólogos, que faz uma certa reflexão - eu não
vou ler a pergunta na íntegra - sobre o atendi-
mento aos portadores de desvios no campo de saú-
de mental.
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'Como isto se dará no SUDS? Como está coloca
da essa questão no SUDS/MG?"

Nós todos sabemos - foi motivo de amplas re-
portagens dos órgãos mineiros de imprensa - que
Minas teve o privilégio de iniciar no Brasil um
processo novo, um enfrentamento novo da questão
da saúde mental no País, eliminando, discutindo
ou colocando no seu devido patamar a internação
dos chamados doentes mentais, mostrando que a
doença mental não justifica a segregação nem é
tampouco mero problema de internação, mas sim um
problema muito mais amplo, que deve ser assumi
do pela sociedade como um todo, fora do padrão
asilar.

Minas, com a presença de Franco Basaglia, um
italiano que suscitou toda esta questão na Euro-
pa, principalmente através de seus trabalhos na
Itália, veio a Minas Gerais e aqui iniciou um
movimento que se expandiu para o Brasil afora.

Minas avançou tremendamente na concepção do
tratamento das doenças mentais e sofreu - não
se pode negar - um retrocesso de grandeza absolu
ta no atual período de governo, voltando a privi
legiar, nos seus planejamentos, a internação e o
asilamento dos doentes mentais.

Deve ser resgatada a mentalidade implantada
por Franco Basaglia, a coisa não pode ficar como
está.

Fechamento de hospitais que eram vanguarda
no Brasil, como o Raul Soares, inclusive encarre
gados da formação de pessoas dentro da nova con-
cepção de saúde mental, não pode perdurar. A po-
pulação, os trabalhadores de saúde, os legislado
res estaduais realmente têm que se empenhar para
que haja uma correção, e essa questão do doente
mental seja recolocada no seu devido rumo pelo
Poder Público estadual.

Temos aqui uma outra questão colocada pelo
Sindicato dos Servidores do IPSEMG, que se refe-
re à "implantação do SUDS, com tantos hospitais
fechados e o patrimônio do setor público dilapi -
dado pelo autoritarismo de um Governador que não
tem o sistema de saúde como prioridade."

Nós vimos que o problema da saúde no Brasil

é uma questão crônica. A saúde nunca foi, em ne-
nhum dos nossos Governos, prioridade de ninguém,
e sofre neste momento atual restrições muito maio-
res, provavelmente pela maneira autoritária como
vem sendo trabalhada.

Portanto, devemos buscar, "a priori", a recu
peração do setor público, que deve cumprir um pa
pel importante. Nós temos que pôr fim a política
de sucateamento que prejudicou toda a rede hospi
talar, de forma a propiciar, como a própria Ra-
quel referiu aqui, uma conjugaçao, sob a égi-
de dos preceitos que hoje a Constituição estabe-
lece, dos setores público e privado.

Temos que cumprir os serviços regulados por
um instrumento do Direito Público e não mais de
Direito Privado. Temos que investirpesadamente
na recuperação do setor público. Só assim haverá
condições de colocar nosso sistema secundário de
atendimento à saúde dentro daquilo que prevê a
estruturação do SUDS no Brasil.

O SR. COORDENADOR - Temos duas perguntas di-
rigidas ao Presidente de nossa Sessão, Deputado
Sílvio Mitre.

O DEPUTADO SÍLVIO MITRE - As duas perguntas
colocadas são de Lincoin Alves Miranda, assessor
político e estudante de Direito, que deseja sa-
ber como a Constituição Mineira poderá criar e
assegurar umarede estadual de creches. A segun-
da pergunta é da Dra. Vera Lúcia Martins de Sou-
za, advogada, que deseja saber "... por que nos-
sos governadores investem em prisões de máxima
segurança para os criminosos, sendo que os ocu-
pantes desses presídios, amanhã, serão as crian-
ças de hoje. Se investissem mais em escola, ali-
mentação e trabalho para esses menores, diz ela,
não haveria necessidade dessa máxima segurança pa
rã guardar criminosos, comendo de graça à custa
do suor do trabalhador. Nossos Deputados pode-
riam ajudar na elaboração das leis, obrigando es
ses menores de rua a trabalharem em oficinas es-
pecializadas criadas pela União, onde trabalha-
riam, teriam alimentação e educação. Pagariam IS
so com a sua mão-de-obra.

O Brasil precisa de mão-de-obra especializa-
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da, e atrás de um menino de rua há sempre um adul
to que o explora. Chegou a hora do Poder Legisla
tivo mostrar sua autonomia, criatividade, e cum-
prir sua missão de Constituinte."

As duas perguntas interagem. Basicamente
temos o problema da penitenciária, do menor aban
donado e das creches.

No Capitulo 19 - Seção IV - tia seguridade so
cial, no tocante à assistência social há o arti-
go 203: "A assistência social será prestada a quem
dela necessitar, independentemente de contribui-
ção à seguridade social, e tem por objetivos: 1 -
a proteção à família, à maternidade, à infância,
à adolescência e à velhice; II - O amparo às crian
ças e adolescentes carentes".

Com relação às creches, nós, através da Cons
tituição, não poderíamos assegurar uma rede esta
dual, porque isso dependerá exclusivamente da ação
do Executivo,pois a Assembléia Legislativa não
tem poder de decisão.

Podemos, evidentemente, através do Legislati
vo, fazer proposições, mas o órgão executor se-
ria o Executivo. Na verdade o problema das cre-
ches seria provavelmente de prioridade na área
de saúde.

Sabemos como a Secretaria de Saúde adminis-
tra a crise. Basta dizer que temos, destinados à
Secretaria de Saúde, apenas dois por cento do or
çamento do Estado, o que praticamente significa
que estamos administrando crise, ou seja, os or-
çamentos são incompatíveis com as grandes neces-
sidades sociais à nossa volta.

Recentemente fazíamos uma comnaração entre
alguns orçamentos brasileiros e de outros países
desenvolvidos. Temos hoje uma dívida externa de
aproximadamente cento e quarenta bilhões de dóla
res. Nos Estados Unidos cento e cinqüenta bilhões
de dólares são empregados anualmente na conserva
çao e manutenção de estradas.

O orçamento americano atinge trilhões de dó-
lares. o nosso superávit da balança comercial é
em torno de 20 a 25 bilhões de dólares. Fica aí
demonstrada a pobreza franciscana do nosso país.

Temos de admiti-la e administrar as nossas

crises e tenho exemplos de algumas Prefeituras mu
nicipais cuja prioridade é exatamente o trato d
questão social.

Dentro das minhas limitações, como Deputado,
sou mantenedor de vários hospitais, creches e asi
los e considero esta questão como prioritária em
meu mandato. Infelizmente, alguns governantes não
vêem dessa forma a assistência social e, na ver-
dade, assistimos, em Minas Gerais, a um governo que
não prioriza a área de saúde.

Com relação ao problema das prisões e peni-
tenciárias, o tema foi muito bem abordado pela
Dra. Vera Lúcia. Gostaria de dizer que há algum
tempo conversava com um advogado criminalista e
ele me dizia que nos Tribunais de Justiça do nos
so Estado existem aproximadamente 180 mil proces
sos de prisão preventiva. Tenho a impressão de
que as nossas penitenciárias não têm capacidade
nem para 10% deste total. Daí a confusão gerada
em nosso sistema judiciário.

A Dra. Vera aborda também/ com muita proprie-
dade, a questão do menor abandonado, que está li
gada às creches e à educação. Somente através da
educação poderá ser solucionado esse grave pro-
blema que aflige a todos n&S. Embora concordando
com essa idéia, penso que eamos muito longe de
podermos resolver esse problema a curto prazo.

O PROF. JOSÉ SARAIVA FELIPE - Agradecemos ao
Deputado Sílvio Mitre e passamos a palavra a
Professora Maria das Mercês.

A PROFQ MARIA DAS MERCÊS - Encontro-me com
uma série de questões que considero respondidas
pelos esclarecimentos dos outros componentes da
Mesa. Mas gostaria de destacar algumas delas,
que estão alinhavando o raciocínio aqui desenvol
vido.

É um grande prazer encontrar alguns corrpanhe
ros do trabalho social, entre os quais represen-
tantes do Movimento de Luta por Creche, movimen-
to nacional, e o próprio Padre Lara, da Casa Dom
Bosco.

Pergunta do Movimento de Luta por Creche -
"A garantia de creches, o atendimento à criança
de O a 6 anos já é um direito assegurado na tova
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Constituição. De que maneira a Constituição Esta
dual e a Lei Orgânica Municipal garantirão esses
orincí')ios nas suas perspectivas constitucionais?
Afora as organizações populares e suas pressões
oara o cumprimento da referida citação, de que
maneira os próprios princípios e mecanismos cons
titucionais respaldariam os movimentos poTulares
na luta pela garantia do texto constitucional?"

Penso que a Constituição espalhou a questão
da criança por muitos Títulos. Mas, quando ela
prevê o que é dever do Estado para com a criança,
em seu artigo 227, isto importa também direi-
tos. E se é dever, deve ser rigorosamente cobra
do o seu cumprimento. O próprio Movimento de Lu-
ta por Creche, historicamente engajado na luta
para se implantar urna creche, tem um papel a cum
orir, nesse sentido.

Gostaria, a Dropósito, de sugerir à própria
Assembléia Legislativa que reservasse um espaço
para ouvir as reivindicações desse Movimento, que
já faz dois congressos, com a participação efeti
vã das creches comunitárias. Faço uma diferença
entre creche comunitária e creche filantrópica,
uma vez que aquela surgiu dos direitos da
população que está próxima à criança. Assim, o
próprio Movimento é sujeito das pr000sições. Sen
do o Movimento representativo da sociedade civil,
cabe-lhe, como também a nós, cobrar aquilo que é
de direito.

Gostaria ainda de aduzir alguns dados refe-
rentes ao Estado de Minas Gerais, no tocante à
pré-escola. Só na grande Belo Horizonte, a pró-
pria rede estadual de ensino tem 174 estabeleci-
mentos .A pré-escola é quase um ente de segunda clas-
se na rede de estabelecimentos. As creches comu-
nitárias têm lutado para obter dos diversos ór-
gãos aquilo que lhes ' é de direito. A renda "per
capita" é muito pequena, inexpressiva mesmo. A
questão do pessoal chega a assustar a todos nós,
educadores, que militamos na área social. A ver-
ba é pequena e,quando sai, sai atrasada. Uma ou-
tra questão a ser denunciada e repudiada é a li-
beração de recursos às vésperas de uma eleição.
Não dá mais para continuar desa forma. Há que

se erigir uma política para a criança, sobre ba-
ses sólidas e duradouras.

A pergunta seguinte tem muito a ver can o que
já respondi e é do Sindicato do IPSEMG.

A questão do Sr. Geraldo Magela Andrade fala
do numero crescente de crianças e adolescentes na
rua e a violência que isso significa com relação
a esses adolescentes.

Podemos testemunhar que diversas experiências,
com muito sacrifício, já estão dando resultado,
tanto experiências comunitárias ligadas à pró-
pria Igreja, como também experiências ligadas ao
próprio Poder Legislativo Municipal.

Algumas ?refeituras já acordaram, ouvindo as
comunidades, sempre desejosas de verem resolvida
essa problemática.

O advogado Edmo Luís da Cunha Pereira ques-
tiona o papel do Executivo e principalmente do ór
gão executor da política do Estado de Minas Ge-
rais. O dois Deputados do Poder Legislativo já
responderam a estas questões.

Temos aqui a questão de José Geraldo da Sil-
va, que fala da contradição fática entre a explo
ração da criança na rua e a proteção que formal-
mente lhe é assegurada. Existem métodos previs-
tos na própria Constituição que norteiam e orien
tam o exercício e a cobrança desse direito de pro
teção da criança, definindo-se competências que
estão ligadas ao próprio Ministério Público e a
outros órgãos do Executivo. Quero chamar à res-
ponsabilidade o Poder Legislativo, frente a isso,
porque, em 1986, foi realizada uma CPI, abordan-
do a questão da criança, e a CPI retrata aspectos
que hoje tornamos a enfatizar.

Pergunta de Antônio da Silva, advogado e Ele-
fensor Público. Ele aborda a questão do controle
da natalidade. Eu, pessoalmente, sou contra. A
pobreza não está relacionada com o controle da
natalidade.

A própria Constituição, no seu artigo 226,
prevê, hoje, o planejamento familiar, o que é
bem diferente de outros direitos sociais. Isso já
foi enfatizado pelos dois médicos aqui presentes,
Dr. José Maria Borges e Dr. Saraiva.
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Uma outra questão é a da Casa Dom Bosco, do
Pe. Olímpio. Ele vem desenvolvendo um trabalho ex
pressivo e, inclusive, aponta uma nova metodolo-
gia, quando vai ao encontro dessas crianças de
rua. Concordo quando ele fala que não podemos
mais continuar com os pacotes e que é preciso ou
vir mais. Há várias experiências sendo desenvol-
vidas nesse trabalho com a criança, porque, não
obstante as dificuldades e os desafios sejam gran-
des, a vontade de superar o estrangulamento exis
te. Essas experiências não podem ser desconside-
radas. Seus participes devem ser ouvidos com aten-
ção e respeito. Há uma grande responsabilidade do
Poder Executivo, do Poder Legislativo e da socie
dade civil em tudo isso. Acho que é chegada a ho
rã de Minas e o próprio Brasil superarem esta grau
de contradição, que está ligada a questões mais
amplas, situadas no plano sócio-econômico.

Uma outra pergunta é a de um Vereador de Cur
velo, que preconiza a iniciativa municipal como
instrumento eficiente para o enfrentamento da ques-
tão da criança. Acredito que a própria Constitui
ção Federal delineou a esfera de atuação dos en-
tes estatais nesse particular, quando passou a
competência também para Municípios e Estados, crian
co responsabilidades para o Legislativo Munici-
pal. Concordo com a sugestão dele e, uma vez que
o próprio Município, que esta mais perto das pes
soas, reivindica direitos, há maior possibilidade
de realizar urna política em favor das crianças e
adolescentes.

A DRA. ANA LÚCIA DE SOUZA - Vou tentar ser
rápida e procurar satisfazer as pessoas que fize
ram as perguntas. A primeira questão está rela-
cionada com a licença maternidade por 120 dias.
Alega-se aue não foi regulamentada e que, portan
to, as pessoas têm que entrar na Justiça para te
rem esse direito assegurado. Mas ele não tem que
estar regulamentado por Lei Complementar. Infe-
lizmente as mulheres ainda têm que entrar na Jus
tiça, pois é o único caminho para se garantir o
seu direito.
- A segunda pergunta se relaciona com a proble

matica da mulher. Enquanto ela tiver esse papel

na sociedade, vai ser cobrado dela o ônus pela
maternidade e pela educação dos filhos. De certa
forma, é uma transferência desta responsabilida-
de dos grandes empregadores para a mulher.

Outra questão levantada é a de que as mulhe-
res vêm reivindicando igualdade de direitos, e
qual é a minha opinião sobre o tema da aposenta-
doria; se não seria uma contradição com esta rei
vindicação de isonomia, quando ela é colocada de
forma diferenciada para homens e mulheres. Acho
que não é contradição se pensarmos nessa condi-
ção da mulher, que assume via de regra a criação
e todos os cuidados com os filhos. Enquanto a so
ciedade não assumir as tarefas que são designa-
das à mulher como sendo da sociedade e 1 também,
enquanto os homens não as assumirem, realmente
precisa haver lei diferenciada para a mulher.

Esperamos que isso chegue a ser extinto em rã
zão da própria saúde da mulher. As complicações
ca gravidez ,do parto e do puerpério é a quinta causa da
morte nas mulheres. Acho que ainda cabe reivindi
car uma aposentadoria diferenciada para a mulher.

O COORDENADOR JOSÉ SARAIVA FELIPE - Nós agra
decemos à última expositora e, antes de encerrar
mos, gostaríamos por solicitação do Presidente des
ta reunião e do outro membro da Comissão de Saú
de da Assembléia, de dizer que este foi apenas o
primeiro contato. Provavelmente - sobretudo na fa
se de debates, por limitação de tempo - tenhT
ocorrido insuficiências nas respostas, mas os par
ticipantes desta Mesa, como um todo, se colocam
à disposição para esclarecimentos posteriores, seu
do que as sugestões e questionamentos poderão ser
encaminhados à Comissão de Saúde da Assembléia Le
gislativa. Tenho certeza de que acontecerão ou-
tros debates para que estas idéias sejam melhor
pensadas e possam ganhar forma, sendo incluídas
no texto constitucional. Temos por exemplo, su-
gestões objetivas sobre a reestruturação das
CIPAs,féitas por José Maria dos Santos, as quais
vamos passar ao Deputado Sílvio Mitre e que, se-
guramente, serão apreciadas. Gostaria de fazer um
apelo para que ocorram outros eventos como desdo
bramentos desta proveitosa proveitosa discussão
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da sáude e seguridade social. Acho que, sem dúvi
da nenhuma, a Comissão de Saúde da Assembleia p0 .-
de catalisar essas discussões, e os dois membros
aqui presentes já se colocam totalmente à dispo-
sição para o aprofundamento e o desenvolvimento
do que tratamos rapidamente aqui hoje.

Agradeço mais uma vez o convite para partici
par como Coordenador deste simpósio e passamos a pa
lavra ao Deputado Sílvio Mitre, Presidente desta
sessão e Presidente da Comissão de Saúde da As-
sembléia, que fará o encerramento dos nossos tra
balhos de hoje.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO SÍLVIO MITRE) -
Esgotado o prazo destinado à sessão de debates
e não havendo mais perguntas a serem respondidas a
Presidência vai encerrar os trabalhos.

Antes, porém, gostaríamos de agradecer ao
Exmo. Sr. Prof. José Saraiva Felipe, Coordenador
de nossos debates, e aos Srs. Expositores, Depu-
tado José Maria Borges, Prof Maria das Mercês
Mesquita, Socióloga, Deputado Agostinho Patrus,
Profs1 Raquel Maria Rigotto e a psicóloga Ana Lú-
cia de Souza.

Todos eles, evidentemente, muito contribui-
ram para o brilhantismo desta sessão, através da
competência aqui mostrada como expositores deste
tema, que não é só polêmico, mas de extrema impor
tância.

Gostaríamos, ao longo do período constituin-
te, que nos reuníssemos em outras oportunidades e
particularmente na Comissão de Saúde, a partir
de março, para que possamos, além de aprofundar
mais o tema, ter a participação da nossa socieda
de civil como um todo, de tal forma que todos pos
sam contribuir para a elaboração da Constituição.

Muito obrigado a todos. Convidamos a todos os
presentes para a sessão de amanhã, dia 15, às
9 horas, quando será discutido o tema Educação,
Ciência e Tecnologia

Muito obrigado. Encerramos os trabalhos.
- Anexamos a seguir a matéria encaminha-

da à Taquigrafia pela Sra. Maria das Mer-
cês Pinto Mesquita, uma vez que a mesma não cons
ta dos registros taquigráficos.

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ASSEGURADOS
NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

TÍTULO II - DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDA-
MENTAIS

CAPÍTULO 1 - DOS DIREITOS E DEVERES INDIVI-
DUAIS E COLETIVOS

Art. 59 - Todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza, garantido-se aos
brasileiros e aos estrangeirosresidentes no Pais
a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade,
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos ter
mos seguintes:

L - às presidiárias serão asseguradas condi-
ções para que possam permanecer com seus filhos
durante o período de amamentação;

CAPÍTULO II - DOS DIREITOS SOCIAIS

Art. 69 - São direitos sociais a educação, a
saúde, o trabalho, o lazer,a segurança, a previ
dência social, a proteção à maternidade e à in-
fância, a assistência aos desamparados, na forma
desta Constituição.

Art. 79 - São direitos dos trabalhadores ur-
banos e rurais, além de outros que visem à melho
ria de sua condição social:

IV - Salário Mínimo, fixado em lei, nacional
mente unificado, capaz de atender a suas necessi
dades vitais básicas e às de sua família, como mo
radia, alimentação, educação, saúde, lazer, ves-
tuário, higiene, transporte e previdência social,
com reajustes periódicos que lhe preservem o po-
der aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para
qualquer fim;

XII - Salário-família para os seus dependen-
tes;

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do
emprego e do salário, com a duração de cento e
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vinte dias;
XIX - licença-paternidade, nos termos fixa-

dos em lei;

XXV - assistência gratuita aos filhos e de-
pendentes desde o nascimento até seis anos de ida
de, em creches e pré-escolas;

XXX - proibição de diferença de salário, de
exercício de funções e de critério de admissão
por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;

XXXIII - proibição de trabalho noturno, peri
goso ou insalubre aos menores de dezoito anos e
de qualquer trabalho a menores de quatorze anos,
salvo na condição de aprendiz;

CAPÍTULO IV - DIREITOS POLÍTICOS

Art. 14 - ..................................
§ 19 - O alistamento eleitoral e o voto são:

II - facultativos para:
a) os analfabetos;
b) os maiores de setenta anos;
c) os maiores de dezesseis e menores de dezoi

to anos.	 -

nal;
Art. 23 - É competência comum da União, dos

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
V - Proporcionar os meios de acesso à cultu-

ra, à educação e à ciência.
X - Combater as causas da pobreza e os fato-

res de marginalização, promovendo a integração
dos setores desfavorecidos.

Art. 24 - Compete à União, aos Estados e ao
Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

XV - Proteção à infância e à juventude;

§ 19 - No âmbito da legislação concorrente,
a competência da União limitar-se-á a estabele-
cer normas gerais.

§ 29 - A competência da União para legislar
sobre normas gerais não exclui a competência su-
plementar dos Estados.

§ 39 - Inexistindo lei federal sobre normas
gerais, os Estados exercerão a competência legis
lativa plena, para atender a suas peculiaridades.

§ 49 - A superveniência da lei federal sobre
as normas gerais suspende a eficácia da lei esta
dual, no que lhe for contrário.

CAPÍTULO IV - DOS MUNICÍPIOS
§ 39 - São condições de elegibilidade na for

ma da lei:

VI - a idade mínima de:

d) dezoito anos para Vereador.

TÍTULO III - DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

CAPÍTULO II - DA UNIÃO

Art. 22 - Compete privativamente à União le-
gislar sobre:

Art. 30 - Compete aos Municípios:

VI - Manter, com a cooperação técnica e fi-
nanceira da União e do Estado, programas de edu-
cação pré-escolar e de ensino fundamental;

VII - Prestar, com a cooperação técnica e fi
nanceira da União e do Estado, serviços de aten-
dimento à saúde da população;

TÍTULO VIII - DA ORDEM SOCIAL

CAPÍTULO II - DA SEGURIDADE SOCIAL

XXII - Seguridade social;
XXIV - Diretrizes e bases da educação nacio-
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SEÇÃO IV - DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 203 - A assistência social será presta-
da a quem dela necessitar, independentemente de
contribuição à seguridade social, e tem por obje
tivos:

1 - A proteção à família, à maternidade, à
infância, à adolescência e à velhice;

II - O amparo às crianças e adolescentes ca-
rentes;

Art. 204 - As ações governamentais na área
da assistência social serão realizadas com recur
sos do orçamento social da seguridade social, pre-
vistos no artigo 195, além de outras fontes, e
organizadas com base nas seguintes diretrizes:

1 - Descentralização político-administrativa,
cabendo a coordenação e as normas gerais à esfe
rã federal, e a coordenação e a execução dos res-
pectivos programas, às esferas estadual e munici-
pal, bem como a entidades beneficentes e de as-
sistência social;

II - Participação da população, por meio de
organizações representativas, na formulação das
políticas e controle das ações em todos os ní-
veis.

CAPÍTULO III - DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO
DESPORTO

SEÇÃO 1 - DA EDUCAÇÃO

Art. 205 - A educação, direito de todos e de
ver do Estado e da família, será promovida e in-
centivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu prepa
ro para exercício da cidadania e sua qualifica-
ção para o trabalho.

Art. 208 - O dever do Estado com a educação
será efetivado mediante a garantia de:

1 - Ensino fundamental, obrigatório e gratui
to, inclusive para os que a ele não tiveram aces
so na idade própria;

IV - Atendimento, em creche e pré-escola, às
crianças de zero a seis anos de idade;

VII - Atendimento ao educando no ensino fun-
damental, através de programas suplementares de
material didático-escolar, transporte, alimenta-
ção e assistência à saúde.

Art. 211 - A União, os Estados, o Distrito Fe
deral e os Municípios organizarão, em regime de
colaboração, seus sistemas de ensino.

§ 29 - Os Municípios atuarão prioritariamen-
te no ensino fundamental e pré-escolar.

Art. 214 - A lei estabelecerá o plano nacio-
nal de educação, de duração plurianual, visando
à articulação e ao desenvolvimento do ensino em
diversos níveis e à integração das ações do Po-
der Público que conduzam a:

1 - Erradicação do analfabetismo;
II - Universalização do atendimento escolar;
III - Melhoria da qualidade do ensino;
IV - Formação para o trabalho;
V - Promoção humanística, científica e tecno

lógica do País.

CAPÍTULO VII - DA FAMÍLIA, DA CRIANÇA, DOADO
LESCENTE E DO IDOSO

Art. 227 - É dever da família, da sociedade
e do Estado assegurar à criança e aoadolescente,
com absoluta prioridade, o direito à vida, à sau
de, à alimentação, à educação, ao lazer, à pro-
fissionalização, à cultura, à dignidade, ao res-
peito, à liberdade e à convivência familiar e co
munitária, além de colocá-los a salvo de toda for
ma de negligência, discriminação, exploração, vio
lência, crueldade e opressão.

- § 19 - O Estado promoverá programas de assis
tencia integral à saúde da criança e do adoles-
cente, admitida a participação de entidades não
governamentais e obedecendoos seguintes precei-
tos:

1 - Aplicação de percentual dos recursos pú-
blicos destinados à saúde na assistência mater-
no-infantil;
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II - Criação de programas de prevenção e uten
dimento especializado para os portadores de defi
ciência física, sensorial ou mental, bem como de
integração social do adolescente portador de defi
ciência, mediante o treinamento para o trabalho
e a convivência, e a facilitação do acesso aos
bens e serviços coletivos, com a eliminação de
preconceitos e obstáculos arquitetônicos.

§ 29 - A lei disporá sobre normas de constru
ção dos logradouros e dos edifícios de uso públi
co e de fabricação de veículos de transporte co-
letivo, a fim de garantir acesso adequado às pes
soas portadoras de deficiência.

§ 39 - O direito à proteção especial abrange
rã os seguintes aspectos:

1 - Idade mínima de quatorze anos para admis
são ao trabalho, observado o disposto no artigo
79, XXXIII;

II - Garantia de direitos previdenciários e
trabalhistas;

III - Garantia de acesso do trabalhador ado-
lescente à escola;

IV - Garantia de pleno e formal conhecimento
da atribuição de ato infracional, igualdade na re
lação processual e defesa técnica por profissio-
nal habilitado, segundo dispuser a legislação tu
telar específica;

V - Obediência aos princípios de brevidade,
excepcionalidade e respeito à condição peculiar
de pessoa em desenvolvimento, quando da aplica-
ção de qualquer medida privativa da liberdade;

VI - Estímulo do Poder Público, através de
assistência jurídica, incentivos fiscais e subsi
dios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob a
forma da guarda, de criança ou adolescente órfão
ou abandonado;

VII - Programas de prevenção e atendimento
especializado à criança e ao adolescente depen-
dente de entorpecentes e drogas afins.

§ 49 - A lei punirá severamente o abuso, a
violência e a exploração sexual da criança e do
adolescente.

§ 59 - A adoção será assistida pelo Poder Pú
bilco, na forma da lei, que estabelecerá casos
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condições de sua efetivação por parte de estran-
geiros.

§ 69 - Os filhos, havidos ou não da relação
do casamento, ou por adoção, terão os mesmos di-
reitos e qualificações, proibidos quaisquer de-
signações discriminações relativas à filiação.

§ 79 - No atendimento dos direitos da crian-
ça e do adolescente, levar-se-á em consideração
o disposto no artigo 204.

Art. 228 - São penalmente inimputáveis os me
notes de dezoito anos, sujeitos às normas da le-
gislação especial.

Art. 229 - Os pais têm o dever de assistir,
criar e educar filhos menores, e os filhos maio-
res têm o dever de ajudar a amparar pais na ve-
lhice, carência ou enfermidade.
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NOTA Para agilização da publicação destes Anais, que visam oferecer subsídios
aos Constituintes Estaduais, os textos das exposições dos conferencistas
e debatedores não tiverem a revisão dos mesmos.
O teor das perguntas formuladas pelos participantes do simpósio e das
respectivas respostas constará de outro volume, a ser publicado oportu-
namente.


