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8a. CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE, BRAS/LIA/DF. 

1. A Lei 378, de 13 Jan 1937, imp6s ao Poder E 

xecutivo a obrigatoriedade de, a cada dois anos, promover a Con 

ferencia Nacional de Saúde. Entretanto, no decorrer de 49 anos, 

a Conferencia foi convocada sete vezes. A Ultima 	Confere-nula 

desta natureza foi levada a efeito entre 24 e 28 Mar 80. Em Out 

86, o Presidente da República, JOSE SARNEY, atendendo exposição 

de motivos do então Ministro da Saúde, CARLOS CORRA DE MENE 

ZES SANT'ANNA, fixou a data de 17 Mar 86, para instaHar a 	8a. 

Conferencia Nacional de Saúde (8a. CNS). Desta feita, o ato con 

vocatOrio teve como inspiração a idéia de conferir o direito de 

participação a todas as instituições e profissionais relaciona 

dos com o setor de saúde, bem como, a todos sen-Jentos sociais. 

Com base no ato convocatBrie estabeleceu-se 

a premissa da mobilização social, mediante a convocação de pré- 

Conferencias estaduais em vãrias capitais e ãreas 	metropolita 

nas brasileiras, com o objetivo de equacionar as questões 	cen 

trais da 8?. CMS, que foram "Sartde como Dí/Leíto", "Reokmulação 

do Sí4tema Nacíoral de Sa -liden e "Fínuncíamento do Se-;m". 

2. Com o objetivo de promover, coordenar e diri 

gir todas as atividades necessãrias a realização da 8a. CMS,ela 

borar o Regimento Interno e a Programação do evento, o ex-Minis 

tro CARLOS COPRA DE MENEZES SANT'ANNA nomeou uma Comissão Orqa 

nizaJora e entregou a presidencia 	ao 	médico 	ANT(INIO 

SERGIO DA  SILVA AROUCA,  militante do Partido Comunista Brasilei  

ro (PCB) e Presidente da Fundação Oswaldo Cruz (FTOCRUZ). 

SERGIO AROUCA é professor titular da Escola 

Nacional de Saúde Pública no RIO DE JANEIRO e ex-professor 	da 

Universidade de Campinas (UNICAMP). Em 1980, a convite do Gover 

no da NICARAGUA, passou tres anos como assessor do Sistema 	Na 

cional de Saúde daquele pais, contratado pela Organização Pan-

Americana de Saúde para montar o sistema de planejamento de saci 

de. 

Após a indicação de AROUCA para Coordenador 

Z1: C4E - C7M - C5A. 
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da 8a. CNS, alguns periOdicos da ãrea de saúde passaram a publi 

car matérias sobre o nominado e o que ele propagava como propos 

tas para o evento. Entre elas, destacam-se as seguintes: 

a. Proposições para a 8a. CNS. 

- a participação da sociedade civil orga 

nizada, deveria ser representada pela metade dos delegados par.  

ticipantes do evento. Entenda-se por sociedade civil os 	repre 

sentantes de entidades de trabalhadores urbanos e rurais, de as 

sociações de moradores, de produtores privados dos serviços de 

saGde, entidades da ãrea de saúde, parcidos polTticos, além da 

Ordem dos A. ioqados do Brasil (OAB), Associação Brasileira 	de 

Impren_a (ABI), grupos de mulheres, hemofilicos, homossexuais, 

etc. Os outros 50%, de participação, para representantes de ins 

tituiçOes públicas, incluindo Os prestadores de serviços de sai 

de, ministérios, universidades, etc.; 

- democratização do setor de saúde,a par 

tir de uma série de instâncias de participação popular na defi 

nição de politicas e na prapria administração do sistema. 

b. Proposições para mudanças a curto prazo. 

- reorganização ministerial; 

- reformulação de programas de sailde 	ma 

terno-infantil e grandes endemias; 

- mudanças na legislação, a fim de reorde 

nar o financiamento, assegurando uma proporção sobre os orçamen 

tos públicos para a saúde nos niveis federal, estadual e munici 

pal; 

- estabelecimento de novas formas de rela 

cionamento do setor público e privado, pois não hã 	legislação 

sobre o assunto. 

c Proposiç-ões para a Constituinte: 

- apresentar na Constituinte as propostas 

discutidas na 8a. CNS,que traduzam as aspirações não sõ dos que 

produzem e compram serviços de saGde, como,também,as dos 	usuã 

rios. 

3. No periodo de 17 a 21 Mar 86, instalou-se no 

Ginâsio de Esportes do Centro Desportivo Presidente Médici, em 

L9ONFIDENUAL. 

3 



  

L4 

CONFIDENCIAL 1 3/19 

 

BRASTLIA/DF, a 8a. CNS,que congregou aproximadamente 4.500 par 

ticipantes, dentre os quais, 1.000 delegados com direito a voto 

nas assembléias (Programa, Z7: I). 

Participaram da 8a. CNS, além dos profissio 

nais da saúde, rew.-esentantes de diversos segmentos da 	popula 

ção, entre os quais, destacam-se, os da Central Unica dos Traba 

lhadores (CUT);  os da Central Geral dos  Trabalhadores (CGT),ex-

Coordenação Nacional da Classe Trabalhadora (CONCLAT); associa 

ç3es de moradores; partidos politicos e representantes de enti 

dades civis, como oonselho Nacional dos Bispos 	do 	Brasil 

(CNBB),  OAB e do Conselho de Reitores de Universidades do 	Bra  

sil (CRUB). 

Não participaram da Confergncia os represen 

tantes do setor privado (hospicais e medicina de grupo) que de 

cidiram não aceitar os 2% (20 delegados) de representatividade 

concedidos ao setor. Os representantes do setor privado 	enten 

dem que são responsãveis por 80% da assistência médica hospita 

lar. Em conseqdência, alegaram que o número de delegados 	era 

desproporcional. Esse posicionamento foi divulgado atravs 	de 

carta datada de 11 Mar 86, subscrita pela Federação 	Nacional 

dos Estabelecimentos  de Serviços de Saúde,  Associação Brasilei 

ra da Hospitais, Sindicato  dos Hospitais do Estado  de São Paulo, 

Federação Brasileira  de Hospitais, Associação de Hospitais 	do 

Estado de São Paulo.  Outro aspecto abordado na carta, é a orga 

nização do 19 Congresso Nacional de Saúde das Entidades Não-Go 

vernamentais, ainda este ano, em data a ser definida. 

4. A Comissão Organizadora da 8a. CNS foi forma 

da pelas seguintes pessoas: 

- Presidente: ANTÔNIO SERGIO DA SILVA AROUCA.( 

- Vice-Presidente: FRANCISCO XAVIER BEDUSCHI, 

Presidente da Federação Nacional dos Médicos (FNM) e 	Diretor 

Responsãvel pelo jornal da FNM; 

- Relator-Geral: GUILHERME RODRIGUES DA SIL 

VA, professor da Universidade de SAO PAULO e Superintendente do 

Hospital das Clinicas de SAO PAULO; 

- Relator: SOLON MAGALHÃFS VIANA,  cirurgião 

dentista, Conselheiro do Conselho Consultivo da Administração de 

Saúde Previdenciãria da Secretaria do Planejamento da Presidén 

CONFIDENCIAL 1 
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cia da República; 

- Relator: ROBERTO PASSOS NOGUEIRA, represen 

tante da Organização Pan-Americana de Saúde; 

- Secretírio: OTAVIO CLEMENTINO DE ALBUQUER 

,QUE,  odontõlogo da Superintendéncia do Oesenvolvimento do 	Nor 

deste; 

- Secretãrio-Adjunto: EDMILSON FRANCISCO DOS 

REIS  DUARTE, dentista, funcionãrio da Fundação Oswaldo Cruz; 

- Tesoureiro: MARIA  SALETE  DE LIMA, Secretã 

ria de Processamento de Dados, da Secretaria de Controle Inter 

no de Ministério da Saúde. 

- Membros: LOURIVAL BAPTISTA, médico, Senador 

do Partido da Frente Liberal (PFL/SE) e Presidente da Comissão 

de Saúde do Senado Federal; ANTÔNIO CARNEIRO ABNOUD, 	médico, 

Deputado Federal do Partido do Movimento Democrãtico Brasileiro 

(PMDB/PB) e Presidente da Comissão de Saúde da Câmara dos Depu 

tados; RONEI EDMAR RIBEIRO, médico, Presidente do Conselho 	Na 

cional da Secretaria da Saúde; HESIO DE ALBUQUERQUE CORDEIRO,mé 

dico, Presidente do Instituto Nacional de Af.sistência Médica e 

Previdéncia Social (INAMPS); JOSE SARAIVA FE_IPE, militante do 

Partido Comunista Brasileiro (PCB), médico e Secretãrio de Ser 

viços Médico!:, do Ministério da Previdência e Assistência Social; 

FRANCISCO  EDUARDO DE CAMPOS, médico, militante do Movimento Re 

yolucionãrio Oito de.  Outubro (MR-8); CID ROBERTO BERTOZZO PIMEN 

TEL,  Secretírio de Modernização Administrativa do Ministério da 

Saúde. 

5. As inscrições para a 8a. CS ocorreram 	no 

dia 16 Mar 86 (domingo) e 17 Mar 36 (até ãs 10 horas). A abertu 

ra oficial do evento ocorreu ãs 11 horas, com a presença 	das 

seguintes autoridades: RAPHAEL  DE ALMEIDA MAGALHÃES, 	Ministro 

da Previdência e Assistência Social; CARLYLE GUERRA DE  MACEDO, 

Diretor da Organização Pan-Americana de Saúde; ROBERTO FIGUEI 

RA SANTOS, Ministro da Saúde; ULYSSES SILVEIA GUIMARÃES, Depu 

tado Federal e Presidente do PMDB; ANTÔNIO SERGIO AROUCA; HESIO 

DE ALBUQUERQUE CORDEIRO; RONEI EDMAR RIBEIRO; MUTON 	SEGALA 

FAULETTO,  médico, Major Brigadeiro e Diretor de Saúde da 	Aero 

níutica; JOSE LUIZ RIANI COSTA, representante do Ministro 	do 

Trabalho; ORLANDO DEJABIALUD, Vice-Diretor de Saúde do Exérci 

CONFIDENCIAL I 
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to, médico, General de Brigada; ERNANI VITORINO ABOIN SILVA,  Vi 

ce-Almirante, Diretor de Saúde da Marinha; JOSE APARECIDO 	DE 

OLIVEIRA,  Coordenador do DISTRITO FEDERAL; MANOEL FRANCISCO  VIA 

NA NETO,  médico e Dep!..~.-4do Federal pelo PMDB/CE; CARLOS CORREA_ 

DE MENEZES SANT'ANNA  médico, Deputado Federal pelo 	PMDB/BA; 

JORGE KALUME,  Senador do Partido Democrãtico Social (PDS/AC); e 	LUCIANO 

'COUTINHO,Ministro  Interino da Ci&Icia e Tecnologia. 

O Ministro da SaGde, falando em nome do Pre 

sidente da República, afirmou ser imprescindivel a 	unificação 

dos serviços de saGde e a definição das fontes de recursos, pa 

ra elevar o nível de atendimento ã população, a curto prazo. Pa 

ra o Ministro as diferenças existentes entre os recursos destina 

dos 	ã medicina curativa (praticada pelo INAMPS, que ter ã CZ$ 54 

bilhões para gastar em 1986) e ã preventiva (que cabe ao Minis 

trio da SaGde e dispõe de CZ$ 15,5 bilhões no mesmo 	período) 

têm sido "altamente nocívab e ínjw.sta4". Seaundo ele, "hã 	um 

equIxoco na ídjía de que )somente depoí3 que a molj4tía 4e ín4ta 

La, j que a sailde do tkaba1hadok deve 4et cuídada com meíois te 

isultante da contnÁbuíção díketa do memlo tkabalhadon.... L". muí 

to maí4 6a/tato pte4etvat a isaade do que cutat a doença...". 

O Ministro defendeu a proposta de regionali 

zar o serviço de saúde. Para ele, regionalizai.  significa 	usar 

recursos financeiros e técnicos dos Municipios e dos 	Estados, 

algo possivel com a Reforma Tributãria. ROBERTO SANTOS 	espera 

que a Assembléia Nacional Constituinte promova a regionalização, 

juntamente com a definição de que "3ailde e um díteíto de todo4 

e 	deveu t do E3tado". 

O Ministro da Previdência e Assisténcia 	So 

cial, RAPHAEL DE ALMEIDA MAGALHAES,falou que a solução para 	a 

polltica integrada de saGde é a municipalização dos serviços e 

para isso prop8s: 

- gestão colegiada, desc2ntralizada e par 

ticipativa entre as instituiçBes prestadoras de serviços e 	as 

instãncias representativas da população; 

- cobertura assistencial planejada, obser 

vando-se os princípios de regionalização e hierarquização 	dos 

serviços; 

- melhoria da qualidade assistencial atra 

C(104FICIENCIAL 
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vés da qualificação técnica da prestação dos serviços; e 

- a co-participação financeira dar_.  insti 

tuiçSes públicas, de forma a viabilizar o funcionamento efetivo 

e a ampliação da cobertura dos serviços. 

O Ministro da Previdência destacou,também, a 

necessidade de modificar o sistema de financiamento e a 	impor 

tãncia do debate franco, com intercãmbio de experiências na bus 

ca de um novo serviço de saúde. "(...) dí4cutíndo com 03 mun-e 

pío.5 a cekca de ócu ínteite4e e de ,sua capacídade em 	ab3otveil 

3enviço3 que o gígantí4mo e a butocitacía do4 altímo ano 	Ihe3 

ínPLíngítam, 	oczendo /teciait 4ua chíatívídade e ínícíatíva". 

As 12:15 hs, encerrou-se o primeiro expedien 

te de trabalho. 

As 14 horas, teve inicio as atividades, quan 

do ANTONIO StRGIO AROUCA, discorreu sobre o tem7. "Demon.acía e 

Saade". Na oportunidade afirmou que o conceito de saúde é mais 

do que um bem-estar físico; E também bem-estar social e póliti 

co, traduzidos por direito ao trabelho, ã educação, ã moradia, 

ao lazer, a salãrios dignos e ã liberdade de expressão. 	"(...) 

a4 d-L-tadLvLctó evam a pobteza e a pobileza Leva a doença". 

As 16:30 hs, apOs o termino da 	conferência 

de SrRGIO AROUCA, verificou-se a cerimania de entrega de conde 

coraçBes aos médicos SAMUEL PESSOA e MARIO MAGALHÃES DA SILVEI 

RA. As referidas condecorações haviam sido homologadas por 	De 

creto do ex-Presidente da República JOÃO GOULART e cassadas por 

ato do Poder Revolucionãrio de 1964. As condecoraçSes foram en 

tregues pelo Ministro da Saúde. 

As 18 horas, foi apresentada uma sintese das 

conferências estaduais de saúde, que antecederam a 8a. CNS. 	A 

mesa para o evento foi formada por: ERIC_JENNER ROSAS, Presiden 

te do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES); MARIO GRAS 

SI; e DAVID CAPISTRANO FILHO, militante do PCP - Corrente  Reno 

vadora. 

6. No dia 18 Mar 83, -ãs 08 horas, teve 	inicio 

os trabalhos com a apresentação do tema: "Saade com Díhe(ito a Cí 

dadanía e ji Pe/t4onweídade" 	A mesa para coordenar os 	debates 

estava formada pelas seguintes pessoas: 

- Presidente: RONEI EDMAR RIBEIRO,  Presiden 

rniurtnrmil 
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te do Conselho Nacional de Secretãrios de Saúde; 

Apresentadores: 

- JAIRNILSON SILVA PAIM, professor da Facul 

dade de Medicina da Universidade Federal da BANIA; 

- JOSE GERALDO DE SOUZA JONIOR, Assessor Ju 

ridico da Universidade de BRAS/LIA (UnB); 

- SÔNIA MARIA FLEURY TEIXEIRA, professora da 	Escola 

Brasileira de Administração Pública GetUlio Vargas e da Escola Nacional 	de 

Saúde Publica, da Fiocruz, Vice-Presidente da Associação Brasileira de Pós-

Graduação em Saúde Coletiva (ABRASCO) e militante do PCB/RJ; 

Debatedores: 

PEDRINHO GUARECHI, Padre; 

NtIO LOCO FRAGA PEREIRA, membro da Confe 

dera_ção~o_naLdasociações de Moradores (CONAM) e militan 

te do Partido Comunista do Brasil (PC do B); 

- CARMEM BARROSO. membro do Conselho 	Nacio 

nal dos Direitos 
	

Mulher; 

- ARLINDO CHINAGLIA JONIOR, representante da 

CUT; 

- BERNARDO  BEDRIKOW, representante da Federa 

ção das IndUstrias do Estado de SA0 PAULO (FIESP); 

- JOSE LUIZ BARBOSA RAMALHO CLEROT, represen 

tante da OAB. 

SÔNIA FLEURY,em seu pronunciamento, propOs a 

extinção do Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdên 

cia Social (INAMPS) e do Ministério da SaUde, com a criação, no 

lugar, de um organismo unificador dos pronramas de saúde no BRA 

SIL. A proposta, em .intese,..é de uma completa reforma sanit:ria. 

Entretanto, de imediato, sua proposta baseia-se em três 	pontos: 

unificação dos serviços de saUde, com um mesmo sistema para 	o 

atendimento curativo e preventivo; aperfeiçoamento dos 	profis 

sionais, com reformulação do atendimento e melhores 	condições 

de trabalho e salSrio para os que atuam na ãrea; e aprofundamen 

to da consciencia sanitãria da população. Ao final, acrescentou 

que "não 'sou pe/a eistatízação do 3-Ustema enquanto o Estado não 

(5/t democtãtíco, mas acho que o E4tado deve ínteMekín na piteis 

LCONF1DENCIAL 
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tação de 4etvíço4 da ínícíatíva ptívada, pata e4tabelecet 04 pa 

/anie-t}to4 e evítat a explotação". 

A palestra de SÔNIA FLEURY foi muito 	aplau 

dida pelos participantes da 8a. CNS. 

ARLINDO CHINAGLIA JUNIOR," representando 	a 

CUT, criticou bastante os discursos dos apresentadores do tema 

proposto e afirmou que não adianta fazer propostas 	para 	uma 

Constituinte, que não serã nem livre nem soberana, mas 	apenas 

congressual. Para ele, não haverã uma nova Constituição mas uma 

outta emenda". "(...) e tudo que e4tã 4endo dacutído aqui 	jã 

60í debatído ã exau4tão. r hotu de tomat decí4je4". 

A CUT, centra' sindical infiltrada por orga 

nizaçO-es trotskistas, levou à 8a. CNS, através de 50 delegados, 

um documento pronto (Z7 2) 	onde afirma que "o ,í.tema de 4a 

de no PaZ, catactetízado pela atuação ho4pítalat, cutatíva 	e 

empii.e4aitía/, tem 4ído exttemamente dí4ctímínatjtío, 	alijando 

04 ttabalhadote4, utbano4 e especía/mente 04 )tutaí4, de um aten 

dímento condígno. Seu4 objetívo4 Jni 4íd0 04 de gatantít a got 

ça de ttabalho patta a ptodução cap4ltalí4ta e a acumu/ação de ca 

pítal no íntetíot do ptõptío 4etot". t, se posiciona, por 	um 

sistema de saride estatizado, unificado, regionalizado e que ga 

ranta atendimento integral, igualitãrio e de boa qualidade a to 

da a população. Bem como, a participação dos trabalhadores 	na 

direção e controle da administração do sistema e na sua gestão 

em todos os niveis. 

As 14 horas, os participantes foram 	dividi 

dos por grupos de trabalho para a discussão do tema exposto pe 

'a manhã. Formaram-se 129 grupos, dentre os quais, 38 eram com 

postos por delegados. 

7. No dia 19 Mar 86, às 08 horas, foi 	aberta 

uma exposição, seguida de debates, sobre o tema: "ReÁotmulação 

do Sí4tema Nacíonal de Sajtde". A coordenação esteve a cargo do 

Deputado Federal CARLOS CORRA DE MENEZES SANTIANNAve a 	mesa 

esteve assim cons',.ituida: 

Apresentadores. 

- ADIB JATENE, membro da Comissão de Ensino 

Médico do Ministério da Educação; 

- JOÃO YUNES, Secretãrio da SaGJe do Estado 

CONFEDENCIAL 
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de SAO PAULO; 

- t10 -St ALBERTO HERMOGENES, 	Secretãrio-Geral 

do Ministério da Saúde; 

- HESIO DE ALBUQUERQUE CORDEIRO( Presidente 

do INAMPS; 

Debatedores. 

- ANTõNT3 IVO DE CARVALHO, representante da 

Federação das Associações de Moradores do Estado do RIO DE 	JA 

NEIRO (FAMERJ) e militante do PCB; 

- JOSE FRANCISCO DA SILVA, representante da 

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (£0X1A_G) 
e 19 Vice-Presidente da CGT; 

- JOSE LUIZ RIANI COSTA;' representante 	do 

Ministério do Trabalho; 

- SEBASTIA0 LOUREIRO, representante da OBRAS 

CO; e 

- UBALDO PORTO DANTAS, médico, Prefeito da cidade 

de ITABUNA/BA; 

A apresentação do tema, pela manhã, foi alte 

rada com a presença do Presidente da República JOSE SARNEY que 

esteve no local e fez um discurso (Z7 3), em que se destacam 

os seguintes pontos: 

- apelo aos brasileiros para que se trans 

formem,também,em fiscais da saúde no Pais; 

- desejo de que os debates desta reunião 

representem a pré-constituinte da saúde; 

- reconhecimento de que os residuos da in 

dustrialização trazem danos aos trabalhadores e moradores 	das 

grandes cidades, que um terço da população brasileira tem 	uma 

aiimentação insuficiente e absolutamente inadequada; 

- alerta para as grandes 	desigualdades 

que se manifestm no que diz respeito aos padrões de saúde. 

Quando o Presidente da República sala do re 

cinto, representantes da CUT manifestaram-se gritando um, doíA, 

quatko, cínco míl queitemo4 aegeit o Pne3íden'e do 	Bka 

"sí1". Foram vaiados pelos demais participantes, que womentos 	an 

tes, aplaudiam de pé o pronunciamento do Presidente JOSr SARNEY. 

CONFIDENCIAL 1 
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O Deputado Federal CARLOS SANT'ANNA,que pre 

sidiu os debates sobre "ReÁokmulação do Sístema Nacíonal de Saji 

de", disse ter a esperança de que os participantes do evento não 

fiquem s6 no diagnóstico dos males hoje existentes ima3 exPw5i.am  

concluJe4 que poisam 	_k .evada 3 ao Govekno e aplícada ímedía 

tamente, que/1 a nIve£ de men3agem ao Congke4o, queil atnave4 de 

4ugetJe 	A4embleía Naciona.C. Contítuínte". 

CARLOS SANT'ANNA'; enquanto Ministro, foi res 

ponsãvel pela organização da 8a. CNS e pela proposta de criação 

de um sistema único de saóde para os primeiros 100 dias de 	Go 

verno, que resultou na transferência da Central de Medicamentos 

(CEME) para o Ministério da Saúde. O próximo passo seria a pas 

sagem do INAMPS, também, para o Ministério da Saóde, o que não 

se concretizou. 

O ex-Ministro,ao falar na 8a. CNS, defendeu 

o sistema unificado de saóde como forma de implantar uma politi 

ca nacional de saóde,que permita a todo cidadão brasileiro 	o 

acesso, em qualquer localidade do território nacional, a um ser 

viço que execute ações de prevenção, promoção e atenção a sua 

saúde, com nível de atendimento adequado. 

ADIB jATENE falou sobre o sistema unificado 

de salde que considera uma proposta irreversivel, uma vez 	que 

lã 	consenso, mas acha que deve ser implantado através de 	um 

esquema financeiro que permita a sua sustentação definitiva,"que 

3ejam co t!LLLdaó unídade3 de atendímento onde o povo po a ík 

a pe. 1. ,to ,cigní,“ca uma gkande de s pesa". 

HESIO DE ALBUQUERQUE CORDEIRO;/  Presidente do 

INAMPS, disse, que, a ele, não interessa aonde vai o órgão 	e 

sim se ele terá recursos para prestar ã população um atendimen 

to integrado e descentralizado. Afirmou que a idéia da unifica 

ção não deve ser entendida como um único órgão 	centralizando 

todas as ações de saúde. Ao contrario, é com a centralização de 

decisóes que se quer acabar. E, finalizou, 	queitemo4 um 5/1. 

gão Ctníco centkado no Govekno Fedekal, ma4 com uma díkeção pana 

cada kegíão ou E4tado, de acokdo com a 4ua kealídade. É ma.4 ou 

rneno4 o que ja e3t2i 3endo eito com a.,5 Açõe4 Iteg'tada4 de Saj 

de 	46 	que 	com iLecuit3o pkjpkío". 

Nesse mesmo dia, a CGT, central sindical 	in 

filtrada pelas organizações comunistas PCB, Partido Comunista 
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do Brasii (PC do B) e Movimento Revolucionãrio Oito de Outubro 

(MR-8), distribuiu um manifesto (Z7 4) 	onde divulgou suas pro 

posições. 

LUIZ ROBERTO DE OLIVEIRA, médico, militante 

do PC do B e um dos delegados da CGT, no evento, disse que a enti 

dade deseja uma transformação na sociedade com reflexos na poli 

tica nacional de saúde. O documento da CGT divulga 	reivindica 

çEes de ãmbito geral e outros, especificos da ãrea de saúde. "A 

3aride E o díneito de todo cídadão e devem_ do EAtado". As outras 

propostas são: estabelecimento de um sistema único de saúde, in 

tegrando aç3es curativas e preventiras; definição de uma politi 

ca clara de fortalecimento e desenvolvimento dos serviços públi 

cos de saúde, com ampliação da capacidade instalad: e melhoria 

de serviços. 

A CGT chama a atenção para o perigo da 	mer 

cantilização da medicina, pedindo a exclusão de formas discrimi 

natBrias da força de trabalho, como a medicina de grupo. 	Suge 

re que a reorganização do financiamento do sistema de saúde se 

de em duas etapas, uma de imediato, viabilizando a expansão das 

Ações Integradas de Saúde (AIS) e outra a longe prazo, com 	a 

reformulação da politica tributãria e a estrutura de 	financia 

mento das politicac sociais e da saúde em particular. 

Reivindica verbas orçamentãrias da União em 

substituião aos recursos previdenciãrios destinados ã assisten 

cia médica. As contribuições previdenciãrias, no 	atendimento 

dos delegdos, devem destinar-se exclusivamente ao seguro 	so 

cia] . 

Pede a proibição da propaganda na ãrca do co 

mércio de drogas; o controle rigoroso das indústrias estrangei 

ras na F.rodução de medicamentos, materiais e remédios, bem como 

na comercialização e uso de medicamentos; o desenvolvimento da 

indústria estatal e nacional de equipamentos de saúde e o forta 

lecimento da CEME. 

8. No dia 20 Mar, ãs 08 horas, iniciaram-se 	os 

trabalhos com debates sobre o tema: "Fínancíamento do Setok". A 

coordenação esteve a cargo do Senador SEVERO FAGUNDES _GOMES do 

PMDB/SP, e a mesa esteve constituida pelas seguintes pessoas: 

Apresentadores. 
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