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Vereador Dr. Gutemberg destaca sua participação no I Seminário de Economia e Saúde, na FGVRJ
Clique aqui para ver a notícia no site
Por Daniel Matos • quarta-feira, 04 de dezembro de 2019 às 17:30. Vereador Dr. Gutemberg apontou
caminhos para a melhoria da saúde pública Em pronunciamento na tribuna da Câmara Municipal de São
Luís, na sessão dessa terça-feira (3), o vereador Dr. Gutemberg Araújo (PRTB) comentou sua recente
participação no I Seminário de Economia e Saúde, na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro.
Gutemberg destacou a satisfação de ter recebido o convite para o participar do evento na FGV, uma das
escolas de economia mais prestigiadas do mundo. O vereador disse ter ficado feliz pelo convite e
mencionou o fato de ter sido o único representante das regiões Norte e Nordeste presente no seminário.
“No evento, foram discutidos os desafios da saúde pública do país e os novos cenários”, informou,
exaltando as presenças ilustres na mesa de debates, como os secretários de Saúde do Rio de Janeiro,
de Minas Gerais, de Goiás, técnicos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), membros do
Banco Mundial, entre outros. “Foi uma mesa, realmente, de grande qualidade”, elogiou. Gutemberg
Araújo, que já foi secretário municipal de Saúde de São Luís, fez referência à palestra que proferiu no
seminário, ocasião em que discorreu sobre os dois grandes problemas do setor no Brasil, o financiamento
e a gestão. O vereador apontou uma inversão de valores na aplicação dos recursos da saúde no âmbito
da administração pública, que destina montante muito maior a hospitais e ambulatórios e verba
insuficiente para a atenção básicas. “Tomando como exemplo São Luís, cujo orçamento da saúde é de R$
700 milhões, o que temos é a destinação de R$ 500 milhões para custeio de hospitais e ambulatórios e
apenas R$ 59 milhões para a atenção básica”, condenou. Ele lamentou, ainda, o fato de 56% dos
gestores de saúde pública do Brasil jamais terem exercido um cargo de gestão. “A qualificação dos
gestores de saúde no país precisa ser melhorada”, recomendou. Fez, inda, menção às obras
abandonadas na área de saúde em todo o país e indicou o combate ao desperdício como um dos
caminhos para melhorar a assistência à população. “Só com exames desnecessários, houve um prejuízo
de R$ 27 bilhões”, informou Gutemberg. Assista ao pronunciamento do vereador Dr. Gutemberg Araújo:

