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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. 
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LDO prevê indenização ao SUS por indústria do tabaco 
 
POLÍTICA 
Juliano Basile 
 
 

O governo espera a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) pelo Congresso para 

ingressar com novas ações na Justiça contra a indústria do tabaco. A ofensiva terá início assim que a lei 

for aprovada, o que deverá ocorrer nesta semana, antes do recesso de julho. O objetivo é obter o 

ressarcimento pelos gastos do sistema público de saúde com o tratamento de doenças decorrentes do 

fumo.  

A expectativa é que a cobrança atinja bilhões de reais. Nos Estados Unidos, a indústria de 

cigarros pagou, nos anos 90, US$ 246 bilhões ao governo como indenização pelos gastos com o 

tratamento de pessoas que tiveram problemas por causa do uso do tabaco. A Advocacia-Geral da União 

(AGU) ainda não tem uma estimativa precisa sobre o valor das ações no Brasil, mas acredita que pode 

ser muito alto. Vamos verificar as despesas do Sistema Único de Saúde (SUS), afirmou ao Valor o 

advogado-geral, ministro Luís Inácio Lucena Adams. Esse será o primeiro passo para o ingresso dessas 

ações. O segundo, continua Adams, é definir a responsabilização da indústria. O ministro reconheceu 

que o assunto é complexo, pois as empresas poderão cobrar provas de que as pessoas doentes 

utilizaram produtos de suas marcas. A questão da responsabilização é bastante complexa, pois a 

indústria pode querer provas de qual marca de cigarro determinado doente tratado pelo SUS fumou ao 

longo da vida, disse Adams. Mas o texto da LDO traz uma orientação programática para o governo e 

vamos cumpri-la, completou. 



 
 

O texto a que o ministro se refere é o parágrafo 6º do artigo 50 do projeto da LDO: A União 

tomará medidas judiciais cabíveis necessárias ao ressarcimento das despesas do SUS com o 

tratamento de usuários de fumo e tabaco. Uma vez aprovado pelo Congresso, ele terá de ser cumprido 

pelos advogados da União, numa atuação que será estratégica dentro do governo. Para nós, o texto vai 

funcionar como uma diretriz, resumiu. A AGU já atua no setor de fumo contra ações de empresas que 

pedem para serem liberadas da obrigatoriedade de veicular imagens de pessoas com doenças nos 

maços de cigarros. Nesses casos, a tendência, na Justiça, é a de decidir pela manutenção dessas 

imagens. Por outro lado, o Judiciário nega a maior parte dos pedidos de indenização feitos por fumantes 

contra as empresas.  

No Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência, nesses casos, favorece a indústria. Caso seja 

aprovada, a LDO deverá ser contestada no Judiciário. Em nota ao Valor, a Souza Cruz avaliou que a 

medida é inconstitucional. Para a companhia, o SUS é custeado pela arrecadação de tributos, cabendo 

ao Executivo a gestão desses recursos na execução de políticas públicas de saúde. Além disso, a 

referida iniciativa também viola os limitadores constitucionais acerca do que pode ser contemplado 

nesse tipo de lei e fere o princípio da separação de poderes, completou a nota. A empresa disse que os 

riscos associados ao consumo de cigarros são amplamente conhecidos pela população em geral, pela 

comunidade médica e pelo próprio Estado que, ciente de se tratar de um produto de risco inerente, 

autoriza a sua fabricação e comercialização, mediante severas restrições regulatórias, ampla 

fiscalização e carga tributária historicamente elevada. 
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Cidades gaúchas tentam barrar serviço pago no SUS 
 
COTIDIANO 
STF decidiu que hospital público aceite pagamento por atendimento melhor 
Outras ações do CRM do RS buscam estender a cobrança por privilégios a outros municípios, que são 
contra a idéia 
 
 

GRACILIANO ROCHA 
 
DE PORTO ALEGRE 
 
 

Prefeituras do Rio Grande do Sul ensaiam uma rebelião contra decisão inédita do Supremo 

Tribunal Federal que permite a pacientes pagar para ter privilégios no atendimento do SUS (Sistema 

Único de Saúde). O governo do Estado e as 12 maiores cidades gaúchas são alvo de uma ofensiva do 

Conselho Regional de Medicina do RS que busca, no Supremo, obrigar o sistema público a operar com 

a chamada "diferença de classe".  



 
 

Trata-se da possibilidade de pacientes pagarem uma diferença para obter acomodações 

melhores em hospitais públicos. Médicos também poderão cobrar pelo serviço diferenciado. A entidade 

que representa os médicos já obteve vitória em uma das ações movidas. Em dezembro de 2009, o 

ministro do STF Celso de Mello decidiu que o Hospital Filantrópico São José, em Giruá (474 km de Porto 

Alegre), poderia cobrar pelo atendimento diferenciado no SUS. 

Com 18 mil habitantes, a cidade se tornou símbolo da controvérsia sobre a igualdade entre 

usuários no sistema e detonou uma mobilização de municípios e Ministério Público contra privilégios. O 

prefeito de Giruá, Fabiam Thomas (PDT), anunciou que não cumprirá a decisão porque ela permite que 

pacientes com poder aquisitivo maior furem a fila de internações no hospital ao serem encaminhados 

por médicos não credenciados pelo sistema público. "A diferença de classe na saúde pública é 

inconstitucional e criminosa. Vamos tentar quebrar essa decisão e estamos preparados para não facilitar 

o cumprimento, pagando a multa", afirmou. 

 

MULTA 
 

A desobediência custará R$ 500 por dia ao município. Diante do impasse, pessoas que podem 

pagar terão que ir à Justiça para ter o benefício. O objetivo do prefeito é tornar, na prática, esse 

privilégio mais demorado do que a fila do SUS. Giruá vai ainda ingressar com uma ação rescisória, 

questionando alguns pontos da decisão de Celso de Mello. "A imoralidade da cobrança suplementar, 

hoje praticamente extinta, 

vai voltar com tudo. Médicos poderão cobrar do paciente e do SUS", avalia Carlos Casartelli, o 

secretário da Saúde de Porto Alegre. "Se a decisão se alastrar, significa o fim da equidade do sistema e 

do próprio SUS", diz Cesartelli. Os municípios com gestão plena do SUS articulam um lobby contra o 

privilégio. 

No próximo dia 8, secretários, promotores e conselheiros de saúde vão se reunir com o vice-

presidente do STF para entregar um memorial contra a medida. 

 

Para o CRM, medida é melhor para todo mundo 
 
COTIDIANO 
DE PORTO ALEGRE 
 
 

O presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, Fernando Matos, 

contesta as alegações de que a chamada "diferença de classe" prejudique os pacientes do Sistema 

Único de Saúde que não podem pagar por atendimento diferenciado. "Tanto o cidadão que ganha R$ 

500 quanto o que ganha R$ 3.000 têm direito à saúde. Quem pode pagar por uma acomodação privada 

e pelo médico de confiança não está tirando nada de quem não pode pagar", diz.  

O conselho moveu ações contra o governo gaúcho e prefeituras para obrigar hospitais que 

atendem pelo SUS a aceitar pagamento por pacientes que optarem por melhores acomodações nas 



 
 
internações ou escolherem um médico de sua confiança. Segundo ele, pacientes encaminhados por 

médicos privados não furam filam no SUS, mas descongestionam os postos de saúde. 

 

 

 

Brasília, 26 de junho de 2010 
A Tribuna Piracicabana/SP 
Temas de Interesse | Saúde Pública 

 
 

VII Conferência Municipal de Saúde acontece hoje 
 
CIDADE 
RESENDE 
 
 

Acontece hoje a VII Conferência Municipal de Saúde, que terá como tema O fortalecimento do 

SUS. O evento, promovido pelo Conselho Municipal de Saúde, será realizado no Colégio Estadual Olavo 

Bilac, no bairro Campos Elíseos, das 7h30min às 18 horas. Estão sendo esperados o prefeito José 

Rechuan (DEM) e o secretário municipal de Saúde, Daniel Brito. A programação inclui uma palestra com 

a subsecretária geral de Saúde do Rio de Janeiro, Anamaria Schneider, sobre a atuação do Controle 

social no financiamento do SUS.  

Segundo a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Soraia Andrade Costa, o objetivo do 

encontro é debater a saúde pública no município, junto com a sociedade e todas as entidades 

envolvidas. "O debate será dentro dos quatro temas propostos, entre eles a vigilância em saúde, 

atenção básica, atenção hospitalar e atenção especializada", diz Soraia, informando que para que a 

população pudesse apresentar sugestões e orientar os grupos de trabalho durante o evento 

aconteceram duas pré-conferências, sendo a primeira na Primeira Igreja Batista da cidade, em Campos 

Elíseos, no mês passado, e outra na Escola Municipal Algodão Doce, no bairro Cidade Alegria, no início 

do mês. "Foram dois dias diferentes para que a população pudesse escolher a melhor data e participar 

efetivamente desse processo de discussão, que é muito importante para o fortalecimento do Sistema 

Único de Saúde em Resende. Na condição de usuárias da rede pública de saúde, é importante que as 

pessoas avaliem as políticas públicas e possam fazer sugestões", destaca a presidente. Ela informou 

ainda que entre alguns temas sugeridos pelos participantes das duas pré-conferências, e incluídos na 

pauta dos grupos de trabalho, estão acessibilidade nas unidades de saúde; política para idosos em 

asilos; ampliação do número de consultas com especialistas; agendamento de consultas e 

especialidades e aquisição de profissionais e ônibus para atendimento médico-odontológico. 

O Conselho Municipal de Saúde tem como objetivos auxiliar a administração pública na 

análise, planejamento, formulação e aplicação de políticas de saúde; na fiscalização das ações 

governamentais na área e nas decisões de matérias de sua competência, como definição de prioridades 

na elaboração de programas, projetos e orçamento. "O conselho é composto por representantes da 

sociedade civil organizada, entre eles o Poder Público; profissionais de saúde; prestadores de serviço e 

gestores da área", explica Soraia.  



 
 

A programação da conferência começa às 7h30min, com o credenciamento dos participantes. 

Às 9 horas acontece a abertura solene; às 10 horas - palestra: A atuação do controle social no 

financiamento do SUS, com a subsecretária Geral de Saúde da prefeitura do Rio de Janeiro, Anamaria 

Schneider. Às 11 horas - debate e às 12, intervalo para o almoço. Os trabalhos recomeçam às 13h30min 

com grupos de trabalho; às 16 horas haverá apresentação dos relatórios temáticos e às 17 horas, 

plenária final. 
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Conselho quer incentivar participação popular na saúde 
 
 

O Conselho Municipal de Saúde (CMS) de Ponta Grossa realiza, neste sábado, o 1º Encontro 

Regional Movimento Popular de Saúde (MOPS). O evento será realizado no pequeno auditório da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa, a partir das 8h30. Qualquer pessoa pode participar. O objetivo 

é mobilizar a sociedade para que haja cobrança de melhorias no setor. 

Representantes de12 municípios da região dos Campos Gerais, da 3ª Regional de Saúde e da 

Prefeitura de Ponta Grossa devem estar presentes, além do secretário nacional e coordenador estadual 

do Paraná do MOPS, Livaldo Bento. "Também teremos palestra com a presidente da Ong Você 

Consegue, Josefa Schimit, e do professor da UEPG, Isaías Cantóia", acrescenta o presidente do CMS e 

da Associação de Moradores do Jardim Sâmara, Sérgio Doszanet. "Queremos convidar a população 

para o evento, porque o objetivo do MOPS é fomentar a luta pela participação da população na 

elaboração de ações na saúde, permitindo melhoria na qualidade de vida, através da elaboração de 

políticas alternativas", comenta. 

De acordo com ele, durante a primeira edição do evento, será constituída a direção do MOPS. 

"Esse será o quarto MOPS formado no Paraná. Neste sábado, vamos estruturar a coordenação regional 

de Ponta Grossa, com o objetivo principal de consolidar e fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS), 

permitindo melhorias nas condições de atendimento". (L.A.) 
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Ser justo e respeitar as leis ou as regras de convivência, que 
são as ações básicas, estão ao alcance de todos 
 
 

Entrevista - Clóvis Boufleur, gestor de Relações Institucionais da Pastoral da Criança.  
 

 
Há 26 anos, uma metodologia de trabalho baseada na solidariedade entre as famílias tem 

contribuído para reduzir a desnutrição e mortalidade infantil nos lugares mais pobres do país. São as 

pesagens e as visitas mensais às famílias de crianças pobres menores de 6 anos e gestantes feitas 

pelos voluntários da Pastoral da Criança. Organismo de ação social da Conferência Nacional dos Bispos 

do Brasil (CNBB), a Pastoral foi criada em 1983 pela médica e sanitarista Zilda Arns Neumann, que 

morreu em janeiro deste ano, e implantada inicialmente em Florestópolis, no interior do Paraná. Em 

menos de um ano, o projeto reduziria a mortalidade infantil de 127 para 28 mortes para cada mil 

crianças que nasciam vivas por ano. Hoje, os quase 230 mil voluntários da Pastoral da Criança 

acompanham mais de 1,5 milhões de crianças pobres menores de seis anos em 3.978 municípios do 

Brasil. Eles demonstram que, de um jeito muito simples e com poucos recursos é possível transformar a 

realidade social à sua volta. 

Leia entrevista com Clovis Boufleur, gestor de relações institucionais da Pastoral da Criança e 

representante da CNBB no Conselho Nacional de Saúde. 

 

Se uma pessoa for muito pobre consegue exercer a cidadania? 
 

Desconheço que uma pessoa rica ou pobre pratique mais ou menos atos de cidadania por 

causa da sua situação social. Entendo que cuidar das pessoas, do ambiente, ser justo e respeitar as leis 

ou as regras de convivência, que são as ações básicas de cidadania, estão ao alcance de todos. O fato 

é que, em certas situações, as pessoas podem não querer colaborar com a cidadania. Em outras, elas 

podem estar impedidas. Uma coisa é 

certa, cada gesto pode contribuir ou não para atender uma necessidade de alguém, 

transformar a comunidade, fortalecer a solidariedade e melhorar a vida das pessoas, inclusive, de quem 

pratica atos de cidadania. 

 

A dra. Zilda Arns costumava dizer que, ao ajudar o próximo, 
os líderes da Pastoral transformavam a realidade à sua volta e 
ganhavam mais autoestima. Como isso acontece?  

A Pastoral contribui para neutralizar o egoísmo e a solidão, que são as raízes da baixa 

autoestima. Além disso, para nos tornarmos sensíveis e entender melhor os outros, as líderes aprendem 

que é preciso entender e amar a si mesmo, ecomo dizia dra. Zilda, ver também o lado positivo das 



 
 
coisas. Assim, os líderes voluntários se comprometem com uma causa na qual acreditam, trabalham 

com amor, organizam-se com outros sujeitos sociais e são capazes de lutar para que a sociedade tenha 

menos sofrimento e mais justiça social. Essa é uma verdadeira terapia para melhorar a autoestima, com 

benefícios que o dinheiro não pode comprar. 

 

De que outras formas, além do trabalho do voluntário, uma 
instituiçãocomo a Pastoral ajuda na construção da cidadania? 
 

O desenvolvimento com justiça social é fruto da cidadania. As melhorias na qualidade de vida 

promovidas pela Pastoral da Criança contribuem para o desenvolvimento das comunidades no Brasil. O 

acesso às informações amplia as condições sociais das líderes e das famílias. Existem estudos da 

Organização das Nações Unidas (ONU) que mostram o quanto as organizações do terceiro setor podem 

influenciar no desenvolvimento nacional, com forte impacto no Produto Interno Bruto (PIB) da nação. A 

Pastoral da Criança investe na educação das líderes, das mães e da família porque o núcleo familiar é a 

principal célula promotora do desenvolvimento das crianças, e a primeira e mais influente fonte 

educadora. É por meio das relações com a mãe e com todos os membros da família que a criança 

começa a formar uma boa imagem de si mesma, sentir-se membro de um grupo, capaz de aprender e 

de compreender o mundo. Além de salvar vidas, as ações preventivas da Pastoral da Criança evitam 

gastos públicos e privados com tratamento de doenças e com as consequências da violência doméstica. 

 

Até que ponto o cidadão pode contribuir com a sociedade sem 
assumir as responsabilidades do Estado? 
 

Precisamos admitir que existem governos que não fazem o que devem. Isso, porém, não é 

razão para se concluir que a participação dos voluntários compete ou diminui as responsabilidades do 

Estado em relação à garantia dos direitos da população. Os voluntários também não substituem os 

trabalhadores formais. Existem ações sociais que são próprias da sociedade organizada e, nessas 

áreas, ela faz melhor que o Estado. As entidades sociais devem ser valorizadas e prestigiadas pelos 

governos pelo muito que contribuem para a nação, e não o contrário. 

 

Muitas pessoas são descrentes no voluntariado alegando que 
ele não traz o verdadeiro desenvolvimento da sociedade.  
 

Vou citar uma situação concreta. Como sabemos, o pré-natal e os cuidados durante a gravidez 

que envolvem a gestante e a criança previnem a mortalidade infantil. Ao acompanhar as gestantes e 

orientar sobre os seus direitos e deveres, os voluntários da Pastoral contribuem para que as futuras 

mães cobrem qualidade dos serviços de saúde e a oferta de, no mínimo, seis consultas de pré-natal, 

acompanhadas de exames, medida da curva uterina, vacinas, orientações e tratamentos adequados. 

Com isso mortes maternas e de crianças deixam de acontecer. 

 



 
 

O brasileiro é cidadão ou ainda vive um aprendizado da 
cidadania?  
 

A prática da cidadania é cotidiana, e depende de atitudes simples, como dialogar em casa, 

ajudar os outros, respeitar as regras da sociedade e cuidar do ambiente. A partir deste entendimento, 

ela é um aprendizado permanente. Mas existem estágios na vivência da cidadania. Infelizmente, temos 

um certo distanciamento entre o que seria possível fazer e o que realmente acontece. Ainda lutamos 

para atingir aspectos universais elementares da cidadania, que é o direito deter o registro de 

nascimento, ser alfabetizado, ter casa, alimentação, trabalho. Somos um povo generoso e solidário, mas 

precisamos organizar essa nossa força, para acompanhar os passos largos do desenvolvimento de 

outras áreas como a economia e a tecnologia. O perigo desse descompasso é aumentar a desigualdade 

no país, o que é uma ameaça para a cidadania. Estamos em um momento privilegiado de acesso ao 

conhecimento e oportunidades para o exercício de ações colaborativas e de fortalecimento da sociedade 

que podem acelerar nossos compromissos com a cidadania. 

 

A cidadania é algo que o Estado tem que estimular ou deve 
emanar da sociedade a partir dos próprios cidadãos? 
 

O Estado ajuda ao cumprir as suas obrigações de modo a oferecer condições para que a 

cidadania se fortaleça. O Estado não deve ser omisso ou se colocar contra a cidadania e seus 

fundamentos. Afinal, estamos falando de direitos e deveres que atingem pessoas individualmente, mas 

também o coletivo, as comunidades. Na Constituição Federal esta visão está clara o Estado deve estar a 

serviço da cidadania e prever a participação da comunidade. Neste aspecto, as entidades e movimentos 

sociais são uma das expressões desta participação. 
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