
 
 

 
 
Informativo Eletrônico da SE/CNS para os conselheiros nacionais – Ano VI, Brasília, 18/06/2010. 
 
 

 
Prezado (a) conselheiro (a), 
 

Estamos encaminhando um clipping de notícias do CNS na mídia, além daquelas com 

assuntos que o Conselho vem debatendo. A intenção é socializar com os Conselheiros Nacionais a 

repercussão nos principais jornais. 

 

 

Brasília, 18 de junho de 2010 
Folha de S. Paulo - São Paulo/SP 
Ministério da Saúde | Programas | Brasil Sorridente 
 
Lula só enviará lei social ao Congresso depois das eleições 
 
PODER 
Governo avalia que debate sobre a criação da CLS seria contaminado pela campanha VALDO CRUZ 
DE BRASÍLIA 

 

Diante da perda de controle sobre votações por conta do clima eleitoral, o governo desistiu de 

enviar ao Congresso antes das eleições o projeto da CLS (Consolidação das Leis Sociais) – que o 

presidente Lula chama de "legado institucional" de seus oito anos na Presidência. 

A alegação é o receio de que os congressistas elevem as promessas de gastos sociais de olho 

na busca de votos em plena campanha. Por isso a ordem é evitar que o tema seja analisado e votado 

durante a campanha. 

Inspirada na Consolidação das Leis do Trabalho, de Getúlio Vargas, a CLS unificará os 

programas sociais e registrará em lei as regras para concessão e reajuste de benefícios à população 

mais pobre (como o Bolsa Família). Derrotas recentes no Congresso, como o reajuste para aposentados 

do INSS e a distribuição de royalties do pré-sal, contribuíram para o recuo. Mas a determinação de Lula 

continua a ser aprovar a CLS até o fim do mandato. Lula também orientou sua equipe a evitar enviar 

medidas provisórias ao Congresso até outubro, principalmente aquelas que criam despesas ou 

benefícios tributários. 

Outra orientação foi a de barrar a votação de projetos que criam despesas para a União. Pelos 

cálculos do governo, há propostas em tramitação no Legislativo que podem causar gastos superiores a 

R$ 100 bilhões nos próximos anos. Um dos temores do governo, por exemplo, é sobre a fixação dos 

aumentos do Bolsa Família, hoje sem regra definida. A ideia é estabelecer um índice, na CLS, de 

correção anual desse benefício. 



 
 
METAS 

O governo avalia que, encaminhando o projeto durante a eleição, haverá uma corrida no 

Congresso entre os parlamentares para escolher o maior índice de reajuste possível, criando 

dificuldades no futuro para a expansão do Bolsa Família. 

O governo também teme que congressistas fixem metas mais rígidas para a União na proposta 

de Lei de Responsabilidade Social, que fará parte daCLS, poupando governadores e prefeitos. 

A Lei de Responsabilidade Social vai fixar metas em saúde, educação e segurança por União, 

Estados e municípios, além de punições para quem as desrespeitar. A CLS tornará permanentes 

programas como Atenção Integral à Família, distribuição de leite e restaurantes populares. Na saúde, 

entrarão o Brasil Sorridente, de atendimento odontológico, e o Farmácia Popular, de distribuição de 

medicamentos. 

A proposta da CLS é defendida por especialistas na área social, como o economista Marcelo 

Néri, da Fundação Getulio Vargas, para evitar que programas sociais sejam afetados por períodos 

eleitorais. 

 

 
Brasília, 18 de junho de 2010 
O Globo - Rio de Janeiro/RJ 
Ministério da Saúde | José Gomes Temporão 
 
Temporão descarta epidemia de gripe suína 
 
O PAÍS 
Campanha de vacinação, que atingiu 81milhões de pessoas, cria 'proteção de grupo', afirma ministro 

 

BRASÍLIA. O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, descartou ontem o risco da repetição 

da epidemia de gripe H1N1 que matou 2.051 pessoas no país no ano passado, na divulgação do 

balanço parcial da vacinação contra a nova gripe. A campanha já imunizou 81 milhões de brasileiros 

este ano, ou 88% da meta. Atualmente, 90% dos casos de síndrome respiratória grave são provocados 

pelo H1N1. 

Segundo Temporão, uma nova epidemia está afastada graças à vacina, que não estava 

disponível em 2009, e à imunização dos que tiveram contato como vírus mas não desenvolveram os 

sintomas da doença. 

- Não há risco de epidemia. Quando vacino 42% da população, num prazo tão curto, crio uma 

proteção de grupo. Vamos ter uma redução drástica no número de casos graves e de óbitos - previu 

Temporão, na apresentação do balanço, na sede da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). 

Menor interesse foi de adultos entre 30 e 39 anos Temporão admitiu a possibilidade de a 

vacina ser adaptada à de combate à gripe convencional, a influenza sazonal, na campanha do ano que 

vem. Por faixa etária, a menor média de vacinação foi detectada nas crianças entre 2 e 5 anos de idade 

(40%). Mas, segundo o ministério, esse cálculo fica prejudicado, porque uma parte significativa desse 

grupo foi contabilizada entre os doentes crônicos ou crianças menores de 2 anos, que tiveram mais 

de100%do público-alvo imunizados. 



 
 

Os adultos entre 30 e 39 anos tiveram o menor índice de interesse pela vacina, com 70% de 

adesão. Por estados, a melhor cobertura foi no Paraná, onde a vacinação atingiu mais gente do que o 

previsto. Tocantins, Sergipe, Ceará, Mato Grosso, Pará, Bahia, Amazonas e Roraima ficaram abaixo da 

meta. 

Imunização de gestantes ficou abaixo da meta 

Grupo prioritário, com alto índice de letalidade, a imunização de gestantes também ficou abaixo 

da meta (73%), calculada com base na estimativa de nascimentos no SUS para o ano inteiro. 

Para prevenir o aumento de casos no inverno, o ministério investiu R$ 270 milhões para 

reforçar a estrutura de saúde pública, com a compra de equipamentos para leitos de UTI. Até 5 de 

junho, 74 pessoas morreram vítimas do H1N1 no Brasil, mais da metade (56,8%) na Região Norte. Das 

vítimas fatais, 40 apresentavam ao menos um fator de risco, como gravidez, pressão alta ou doença 

cardíaca. O ministério registrou 609 casos graves da doença. 
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