
Mais dinheiro para a Saúde

O feriado no meio da semana não deve alterar a agenda de vota-
ções do Senado. E uma das matérias é muito importante para 
ajudar a reduzir as dificuldades na área da Saúde. A proposta, 

apresentada pelo senador Otto Alencar (PSD/BA) e relatado pelo se-
nador Jorge Viana (PT-AC), prevê a destinação ao Fundo Nacional de 
Saúde (FNS) do dinheiro arrecadado com impostos sobre medicamen-
tos e derivados de tabaco ou sobre os lucros apurados das empresas 
produtoras desses itens. Os recursos vão cobrir os gastos com ações e 
serviços públicos de saúde. Se o projeto for aprovado e virar lei, ficará 
vinculada ao FNS a arrecadação de quatro tributos: Imposto de Im-
portação (II), Imposto de Exportação (IE), Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) e Imposto sobre a Renda de Pessoas Jurídicas 
(IRPJ). A sessão de votação está marcada para a manhã de hoje. 

Fila transparente A semana marca 
uma inovação importante na área da Saú-
de, com o início da publicidade, na inter-
net, das listas de espera para atendimen-
tos na rede pública estadual. A ideia foi 
apresentada na Assembleia pelo deputado 
Antonio Aguiar e, com o apoio do Minis-
tério Público, foi transformada em lei. A 
Secretaria da Saúde precisou adaptar seu 
sistema e pediu prazo, mas agora as listas 
para consultas, exames, cirurgias eletivas 
e outros procedimentos terão atualização 
semanal, que podem ser conferidas no  
www.listadeespera.saude.sc.gov.br. O 
secretário da Saúde, Vicente Caropreso, 
vai apresentar o sistema à imprensa hoje.

Governança e gestão  Nos dias 15 e 
16 (quarta, feriado da Proclamação da 
República, e quinta-feira) acontece, na 
Assembleia Legislativa, o 1º Seminário 
Estadual SC que o Povo Quer, realiza-
do pelo PT estadual e Fundação Perseu 
Abramo. O evento vai ser comandado pelo 
deputado federal Pedro Uczai (PT-SC), co-
ordenador do plano de governo do partido 
para 2018. A primeira mesa de debates vai 
tratar de um tema que interessa a todos os 
municípios: Que novas formas de governan-
ça e gestão poderiam aproximar o governo do 
povo catarinense? A abordagem será sobre 
a distância geográfica da Capital em rela-
ção a maior parte dos municípios.
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Causa comum
Durante a agenda em 
Florianópolis, o pré-can-
didato à presidência da 
República pelo partido 
Podemos, o senador para-
naense Alvaro Dias abo-
nou a primeira ficha de 
um deputado do partido 
em Santa Catarina. Pre-
sidente da Comissão de 

Agricultura da Assembleia, o deputado Natalino Lázare agora é o represen-
tante da legenda no Poder e, portanto, ganha status de líder de bancada. Um 
dos fatores de convergência entre Dias e Lázare é a agricultura. O presiden-
ciável assegurou que, se chegar ao Palácio Planalto, o setor terá prioridade 
absoluta, a exemplo do que ocorreu no Paraná quando ele governou o estado 
vizinho nos anos 1980. Lázare e Dias destacaram o modelo catarinense de 
cooperativismo, que pode ser reproduzido no país.
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Mais mercado
Projeto de lei do deputado Valdir Cobalchini 
(PMDB), se aprovado, autoriza os estabelecimen-
tos de pequeno porte e agroindústrias familiares re-
gistrados no Serviço de Inspeção Municipal (SIM) 
a comercialização de seus produtos nos municípios 
da região sem registro no Serviço de Inspeção Esta-
dual (SIE). O modelo se aproxima do Rio Grande 
do Sul, onde esses produtores podem comercializar 
seus produtos em todo o estado apenas com a ins-
peção municipal. “Em Santa Catarina, os pequenos 
agricultores e pequenos frigoríficos precisam da inspeção estadual para ven-
der seus produtos num município vizinho, o que traz dificuldades”, explica 
Cobalchini.  O objetivo do projeto é aumentar a área de comercialização e 
com isso gerar mais renda para os agricultores. “Temos situações em que o 
produtor de uma cidade que está a dez quilômetros da outra não consegue 
vender seus produtos sem a inspeção estadual. Com essa mudança, vamos ter 
produtos de qualidade, inspecionados pelo município, dando condições para 
o agricultor trabalhar numa área bem maior”, explica o parlamentar.

A
gência A

lesc

Matéria de abertura editada a partir de texto da Agência Senado


