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Os líderes do PSDB na Câmara, Duarte Nogueira (SP) ,
e no Senado, Alvaro Dias (PR) , querem a criação de
uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para
investigar as denúncias de desvio nos recursos repas-
sados aos estados e municípios por meio do Sistema
Único de Saúde (SUS). Para viabilizar
a iniciativa, os tucanos estão recolhen-
do assinaturas de outros parlamentares
para protocolar requerimento no Con-
gresso com o pedido de instalação.

“A Saúde é um dos maiores proble-
mas do país e o governo trata o setor
com descaso preocupante”, lamentou
Duarte Nogueira. Na opinião dos líde-
res, o sistema criado em 1990 para
garantir o atendimento médico-hospita-
lar à população foi transformado, na gestão petista,
“no maior foco de desperdício do orçamento público
brasileiro”.

O documento precisa da assinatura de 171 de-
putados e 27 senadores, ou seja, um terço de cada
uma das Casas. O requerimento também pede a in-
vestigação em fraudes nos dados do cadastro do
Programa Saúde da Família. “Há claros indícios da
existência de crimes contra a administração públi-

PSDB defende comissão de inquérito p ara investigar
desvios de recursos no SUS

ca, de formação de quadrilha, peculato e corrupção”,
afirma trecho da justificativa.

Em audiência da Comissão de Fiscalização Finan-
ceira e Controle da Câmara, com a presença do ministro
da Saúde, Alexandre Padilha, o deputado Vanderlei

Macris (SP)  reforçou o pedido de assi-
naturas para a instalação da CPI,
solicitando o apoio dos seus pares ao
requerimento.

De acordo com o jornal “O Globo”,
além dos desvios milionários, o Siste-
ma Único de Saúde é corrompido por
informações cadastrais falsas. O ca-
dastro, segundo a reportagem,
permite o credenciamento de médicos
em até 17 unidades hospitalares e

abre brecha para o comércio de CPFs com o objetivo
de burlar as regras do Programa Saúde da Família.

Além disso, investigações da Controladoria Geral da
União, realizadas entre 2007 e 2010, apontam o des-
caso do governo com a área. O relatório de atividades
revelou desvios de R$ 662,2 milhões, prejuízo que pode
ser ainda maior. Entre as fraudes apontadas, estão
compras e pagamentos irregulares, superfaturamentos
e desperdício com construção de hospitais.

Referência internacional no governo Fernando
Henrique Cardoso, segundo a Organização Mundial
da Saúde (OMS), o programa de combate à aids sofre,
na gestão petista, com a diminuição de recursos e a
falta de medicamentos essenciais para os portadores
do vírus, afirmam os deputados Vanderlei Macris (SP)  e
Fernando Francischini (PR) .

A falta de fiscalização das políticas públicas da área
de saúde e o desabastecimento de remédios usados
no tratamento da enfermidade foram temas discutidos
em audiência na Comissão de Fiscalização Financeira
da Câmara com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

Macris mencionou números do Siafi (Sistema Inte-
grado de Administração Financeira) para mostrar a
situação atual do programa. Segundo os dados apre-
sentados, as verbas destinadas à ação caíram 37,6%
desde 2002.

O deputado ressaltou notícias veiculadas pela im-
prensa, que registraram reclamações de falhas na
entrega de três medicamentos importantes no com-

bate ao vírus. Na audiência, Padilha admitiu o
“fracionamento” de remédios. “O ministro reconhe-
ceu que alguns medicamentos tiveram problema,
inclusive de logística e distribuição. Isso é muito gra-
ve”, disse Macris.

Padilha também foi questionado sobre o desvio de
mais de R$ 662 milhões nos repasses do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS) para estados e municípios e as
fraudes em dados do cadastro do Programa Saúde
da Família. Fernando Francischini defendeu que o Mi-
nistério Público Federal entre com ações de
ressarcimento contra as autoridades envolvidas no des-
vio milionário.

“Desviar dinheiro da saúde talvez seja um delito pior
do que os cometidos pelos bandidos que eu enfrentei
nas ruas. Dinheiro desviado de um hospital, de ambu-
lâncias, de medicamentos mata mais que esses
bandidos”, afirmou Francischini, que é delegado da
Polícia Federal. Na avaliação de Macris, as fraudes
ocorrem por falta de fiscalização.

Para parlamentares, fracionamento de remédio usado no combate
à aids revela problema gerencial

Palácio do Planalto não
adotou nenhuma medida
apontada pelos órgãos de
controle para evitar novas

fraudes na Saúde
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Leia também em nosso blog:

è Em projeto, Duarte Nogueira propõe instalação de chip em armas de fogo
è Artigo: “O papel da oposição”, por Fernando Henrique Cardoso
è Líder reprova interpretação da Folha sobre texto de FHC
è Falta de lei de responsabilidade educacional dá margem a fraudes, avalia Gomes de Matos
è Wandenkolk: retorno de Delúbio ao PT confirma a presença de mensaleiros no comando do partido
è William Dib sugere aplicação do Plano Nacional de Resíduos Sólidos
è Comprovação de capacidade financeira pode ser exigência para concessão de rádio e TV
è Leréia participa da maior feira de segurança da América Latina
è Projeto de Bruna Furlan obriga uso de materiais permeáveis em estacionamentos abertos
è ITV alerta para insuficiência da "diplomacia de resultados" na relação do Brasil com a China
è  Direto do Twitter, com os deputados Vanderlei Macris (SP), Andreia Zito (RJ), William Dib (SP), e os senadores
Aloysio Nunes Ferreira (SP) e Marisa Serrano (MS)
è Direto do Plenário, com os deputados Raimundo Gomes de Matos (CE), Otavio Leite (RJ) e Carlaile Pedrosa (MG)

Os deputados Ricardo T ripoli (SP)  e Antonio Carlos
Mendes Thame (SP)  questionaram nessa terça-feira (12)
o presidente da Comissão Nacional de Energia Nucle-
ar, Odair Dias Gonçalves, sobre a utilização desse tipo
de energia no Brasil. Durante audiência pública da Co-
missão de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável da Câmara, os tucanos afirmaram que o
programa nuclear brasileiro precisa ser revisto. Eles
sugeriram que a utilização de energias renováveis seja
priorizada e o uso ou ampliação da energia nuclear
seja abandonado até que haja completa segurança.

De acordo com Tripoli, está clara a periculosidade
do urânio, produto usado na geração nuclear, e a au-
sência de tratamento capaz de anular os efeitos da
radiação. O deputado destacou que os custos são ele-
vados diante de outras fontes, como a hidroelétrica.
“Num país em que se tem 12% da água doce do pla-
neta não faz nenhum sentido utilizar energia nuclear”,

Tucanos questionam ampliação do uso de energia nuclear no país
afirmou. Para o tucano, as explicações de Gonçalves
sobre a segurança das usinas Angra I e Angra II não
convenceram.

O deputado lembra que os equipamentos para cons-
trução de Angra III estão guardados há cerca de 30
anos. Na Alemanha, país de origem dessas máquinas,
a primeira-ministra, Angela Merkel, já sinalizou para a
desativação de usinas. Segundo Tripoli, após o acidente
em Fukushima, no Japão, essa se tornou a decisão mais
sensata em qualquer país.

Mendes Thame afirmou que o governo precisa to-
mar uma atitude sobre a segurança nas usinas.
Segundo ele, a ideia de uma agência reguladora para
inspecionar o setor não deve ser descartada. Quanto
às licenças ambientais, o tucano disse que seria
inacreditável constatar que elas não existem, mas, de
acordo com o presidente da CNEN, as usinas de Angra
I e Angra II estão em dia com o Ibama.

Apesar dos avanços nas previsões de fenômenos
climáticos, o governo federal precisa traçar um siste-
ma de comunicação e alerta em áreas sujeitas a
enchentes e deslizamentos para evitar mortes por de-
sastres naturais. Essa é a tese
defendida pelo presidente da Co-
missão de Ciência e Tecnologia na
Câmara, Bruno Araújo (PE) , e pe-
los deputados Antonio Imbassahy
(BA)  e Eduardo Azeredo (MG)  du-
rante audiência pública nessa
terça-feira (12).

Para Araújo, apesar do volume
de informações obtidas pelos institutos que analisam
eventos climáticos, o governo não consegue avisar e
retirar pessoas de áreas vulneráveis. “Falta integração
efetiva com os ministérios das Cidades e da Educação

em relação à preparação de evacuação, por exemplo”,
pontuou.

Na avaliação de Imbassahy, que presidiu a audiên-
cia, a dificuldade do governo está na prevenção. “Existe

um discurso muito bonito de integração entre
diversas áreas, até porque esse governo tem
sido pródigo em criar ministérios e órgãos. Isso
não contribui. Queremos que o Brasil avance
na questão da prevenção e de alarde para que
a população possa ter tempo hábil de se deslo-
car, evitando mortes”, ressaltou.

A constatação feita pelo deputado Azeredo é
que o Brasil está atrasado na prevenção. “Te-

mos que avançar, ter mais recursos, mais tecnologia na
prevenção e planejamento. E não esperar o pior para
tomar alguma providência. Acho que o governo está
devendo uma solução efetiva”, afirmou.

Governo precisa traçar plano de prevenção a desastres naturais, afirmam deputados
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No Brasil há 735
municípios com pelo

menos 5 áreas de risco,
mas só 23 cidades têm
as regiões mapeadas


