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Apresentação

o Parlamento é o símbolo máximo da democracia. É para suas instâncias

que o povo traz suas demandas, expectativas e inquietações. Éno jogo natural

do contraditório, da dialética e dos conflitos de pontos de vista que se bus

ca o consenso, a harmonia e o bem comum. Nesse contexto, diante da com

plexidadeda sociedade atual, onde o cidadão não mais defende diretamente

seus argumentos, c9mo naGrécia antiga,é primordial que as Casas Legislativas

criem espaços de discussão onde a sociedade tenha, realmente, o poder para

participar dasdecisões políticas.

A audiência pública para tratar do reconhecimento e regulamentação da

profissão de terapeuta naturalista, realizada em agosto de 2007 na Comissão

de Legislação Participativa (CLP) foi um daqueles momentos em que os pon

tos abordados pelos presentes foram fundamentais para se avançar na refle

xão do tema.

Defato, a questão do reconhecimento e regulamentação dosterapeutas na

turalistas é,perse, polêmica, poisenvolve interesses dosmais diversos setores da

sociedade, como:das instâncias desaúde do Estado, das indústrias farmacêuticas,

dosprofissionais da saúde, dospacientes e,claro, dosterapeutas naturalistas.

Nós, membros da CLp, não fugimos ao debate.Pelo contrário,encaramo-lo

de frente, sem preconceito e com a firme convicçãode que podemos serum

importante elo entre osváriossegmentosinteressados naquestão. Noencon

tro ouvimos os relatos de várias pessoas que há anosdedicam-se a estudaros

efeitosde tratamentos medicinais alternativos nas diversas doenças.

Lembramos que tramitam atualmente na CLP duas sugestões - a de

n > 32/2007e a de nO 215/2006, cujos relatores sãoa Deputada Luiza Erundina
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e o Deputado Leonardo Monteiro, respectivamente, cada uma com especifici

dades e razões próprias, visando a regulamentação da categoria e a criação de

seus Conselhos Federal e Estaduais de Terapeutas. Durante a reunião, a Depu

tada Luiza Erundina manifestou-se favorável à incorporação das duas propos

tas, o que pode, sem dúvida, enriquecer ainda mais o resultado final.

Outra importante decisão advinda da audiência pública foi a organização

de um Seminário Nacional para aprofundar ainda mais a discussão em torno

do assunto. O encontro já tem data marcada: 29 de novembro do corrente

ano. Vê-se, portanto, que não perdemos tempo, pois o bem mais precioso

para nós, Parlamentares integrantes da CLp, é responder a contento as solicita

ções que chegam até nós.

A nossa Presidência tem como finalidade precípua unir e reunir as partes,

para que o todo seja fruto de conversas amadurecidas pelo diálogo, pela to

lerância e pelo acordo voluntário, e não pela imposição de uma ou outra cor

rente de pensamento, pois, afinal, é a própria sociedade brasileira que será a

beneficiária de todo o processo que já iniciamos aqui na Comissão de Legisla

ção Participativa.

Por fim, não poderia deixar de expressar meus agradecimentos ao Depu

tado Leonardo Monteiro que tão bem conduziu os trabalhos da audiência

pública e aos demais membros da Comissão que com a costumeira dedica

ção estiveram presentes apoiando e apresentando suas considerações sobre

importante tema. Obrigado a todos os convidados e presentes ao evento. E,

a você, leitor ou leitora, espero que esta publicação seja referencial para sua

própria consideração a respeito de tão especial matéria.

Deputado Eduardo Amorim

Presidente
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Audiência Pública sobre o reconhecimento e
a regulamentação da profissão de terapeuta
naturalista

Os palestrantes na audiência pública dos terapeutas natura
listas, na Mesa, da esquerda para direita: Juracyr Salnt-Martln,
Adeilde Marques, JoséRalzelro, Deputado Leonardo Monteiro,
Sandra Paixão, Rogério Fagundes Filho e JoséAlberto Moreno.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Leonardo Monteiro) - Bom-dia a todos.

Declaro aberta a audiência pública da Comissão de Legislação Participativa

destinada a discutir o projeto de lei que trata do reconhecimento e da regula

mentação da profissão de terapeuta naturalista.
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Cumprimentoa Deputada Luiza Erundina, quejá se encontra presente. S.Exa.

é uma das fundadoras da Comissão de Legislação Participativa, a qual permite à

Câmara dos Deputados ter uma porta aberta para a sociedade brasileira.

Ao discutir com alguns naturalistas a possibilidade de apresentar este pro

jeto de lei,nós acertamos que,ao invés de um de nós, Deputados, apresentar

a proposição, seria mais importante que a própria Associação dosTerapeutas

Naturalistas Alternativos na Saúde e Cultura do Brasil (Atenab), apresentasse

a sugestão de projeto de lei a esta Comissão. Estamos, então, encaminhando

desta forma, e esta audiência pública tem o objetivo de promover o debate

sobrea legalização da profissão dosterapeutas naturalistas. Além disso, é uma

oportunidade para darmos publicidade às questões relativas à regulamenta

ção da profissão de terapeuta naturalista no Brasil.

Esperamos aproveitaresta oportunidade para dara necessária divulgaçãoà

atividade dos terapeutas naturalistas e conscientizar outras pessoas da impor

tância do tratamento natural.

Registro a presença da Deputada Maria do Carmo Lara, que,como eu,é de

MinasGerais. S.Exa., embora não seja membro da Comissão, tem interesse no

tema e fezquestãode estarpresente a esta audiência pública.

Convido para compor a Mesa o Sr. José Rodrigues de Oliveira, Presidente

da Associação dosTerapeutas Naturalistas Alternativos na Saúde e Culturado

Brasil (Atenab).

A Sra. Sandra, que está vindo do aeroporto,mas aindanãochegou,quando

aqui estivertambém fará parte da Mesa conosco.

Convido também para compor a Mesa a Sra. Adeilde Marques, Presidente

da Federação Nacional dosTerapeutas; o Sr. Rogério Fagundes Filho, profes-
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ser, jornalista e terapeuta naturalista; o Sr. José Alberto Moreno, Professor

Moreno, geógrafo, homeopata, professor de homeopatia, terapeuta natu

ralista e autor de livros relativos à homeopatia; e o Sr. Juracyr Saint-Martin,

advogado e homeopata.

Comunico aos senhores algumas regras a que teremos que obedecer du

rante a realização desta reunião. A Secretaria da Comissão costuma estipular

o prazo de vinte minutos para cada expositor. Entretanto, como nesta reunião

muitas pessoas têm interesse em falar, esse prazo será reduzido para quinze

minutos. Dessa forma, ao fim das exposições, concederemos alguns minutos

para as pessoas que se encontram na platéia poderem se manifestar.

Os interessados em participar do debate deverão se inscrever previamente

e poderão interpelar os convidados, estritamente sobre o assunto da exposi

ção, pelo prazo de três minutos. Um de nossos assessores passará uma lista e

anotará o nome da pessoa interessada em se manifestar e a entidade a que

pertence. Daremos quinze minutos para os palestrantes e,depois, de três a cin

co minutos para as pessoas que estiverem inscritas para participar do debate.

Daremos agora início à intervenção dos expositores. O primeiro a falar será

o Sr. José Rodrigues de Oliveira, o Zé Raizeiro.

Concedo a palavra ao Sr. José Rodrigues de Oliveira, o Zé Raizeiro, Presiden

te da Associação dos Terapeutas Naturalistas Alternativos na Saúde e Cultura

do Brasil (Atenab).

o SR. JOSÉ RODRIGUES DEOLIVEIRA - Bom-dia a todos.

Antes de mais nada, saúdo o nosso advogado, Dr.Juracyr, que está à Mesa

e é membro e Diretor Jurídico da Atenab; o Dr. Otaviano, também nosso ad

vogado, que está na platéia peço que fique de pé para ser visto pelos com-
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panheiros. Cumprimento também o Dr.lsrael, outro advogado que nos acom

panha e que assumiu a Associação no Espírito Santo; e o José Alberto Moreno,

companheiro adjunto, também membro da Atenab. Cumprimento, ainda, de

maneira especial, o Deputado Leonardo Monteiro, Secretário de Comunicação

Nacional da Atenab, os demais membros da Mesa e a platéia.

Há milhões de anos, Deus criou a Terra e entregou ao homem o domínio

da natureza, para que dela cuidasse e, para isso, adotasse os próprios cami

nhos. Há paísesque abraçaram essa luta. Foi o que fizeram o Tibete, a China e

a Grécia.

A Grécia teve, ainda, a sorte de formar o primeiro médico do mundo, e já

naquela época discutia a natureza, a natus - que é a mãe; e Deus,o pai. Então,

todos somos irmãos.

Andando pelo Brasil, tivemos a oportunidade de estar em doze Estados.

Hoje somos mais de 6 mil na Atenab, temos membros em vinte Estados e já

contamos com parceiros como a Clínica Oásis Paranaense, criada pela Igreja

Adventista. Cheguei a visitar 16 barcos no Rio da Ribeira e 23 no Rio SãoVicen

te, todos da Igreja Adventista, em São Paulo.Ali estiveacompanhado por uma

pessoa muito querida, Mário Joca Matos, da polícia marinha, e membros da

Igreja Adventista - sou católico, mas não abro espaço para a discriminação

e tenho a idéia de somar aquilo que Deus plantou: conviver com a natureza e

viver dela, sem depredá-Ia nem poluí-Ia.

Fui encontrando terapeutas como eu, homens e mulheres que não quei

mam, não poluem nem depredam, porque acham que tudo o que fizerem

com a natureza - depredarem, colocarem fogo e poluírem -, estarão fazen

do com a própria mãe, uma vez que a natureza é nossa mãe.
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Temos a esperança de que todos os brasileiros percebam que o Brasil é

um dos países mais ricos do mundo: rico em vegetação e em águas doces e

cristalinas.

A nossa doutrinação é no sentido de criar um sistema de educação am

bientai,trazendo-a para o seioda cultura humana, assim como vimos no Egito,

que investiu nessa cultura.Temos visto que o Egito tem contato muito bom

com o seusistema, assim como o Tibete. Ambos os países zelando pela natu

reza. Eo Brasil precisa ter esse conhecimento.

A Associação acreditou que,se nósentrássemos peloscaminhosda cultura

humana, teríamos mais chance de promover a educação ambiental, porque

ainda não existe no Brasil uma escola que vise a dar cursos de formação em

educação ambiental.Com isso, o povo vem depredando a natureza. As pesso

as que agem dessa forma não são culpadas; elas nãoentendem o que é isso. A

nossa sorte é que,agora, a Câmara Federal, assim como outros companheiros,

já está abraçando a luta. Assim como a Deputada Luiza Erundina, temos en

contrado outras pessoas interessadas em nosajudar. Hoje há, pelo Brasil afora,

sindicatos e muitas associações. Sóem Governador Valadares há três associa

ções naturalistas.

Então, precisamos unir essas associações com todos os tipos de religiões;

com partidos políticos e órgãos governamentais - de todas as instâncias, ou

seja, engajando de Vereadores até o Presidente da República - , para trilhar

mos esse caminho.

o sonhodosterapeutas é adotaro sistema ambiental, preservar o quejá exis

te e plantar mais. Repetindo: Os terapeutas vêm fazendo isso. Hoje a Atenab

plantou árvores em quase cem municípios brasileiros e distribuiu sementes em

mais de quinhentos municípios. Ontem mesmo, dentro do ônibus, havia um
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companheiro distribuindosementes. Eu convido todos ospresentes a ajudarem

aAssociação adistribuirsementes pelo Brasil. Nosso sonhoagora é trabalhar dis

tribuindo sementes, porquenóscriamos umacarta de educação ambiental, que

vaidentro de um envelope, e,se a pessoa não plantara semente, mas leracarta,

nósganharemos. Éumaformade implantarmos a educação ambiental.

Mas a Atenab sozinha não conseguirá fazer isso. Os meus companheiros

me elegeram Presidente e me deram carta branca para que eu convidasse ou

trasassociações para fazer parcerias, a fim de que sesomassem a essa idéia.

A regulamentação da profissão de terapeuta naturalista, naverdade, servirá

para qualificarosterapeutas naturalistas brasileiros. Eu acho que a lavadeira, o

pedreiro, o carpinteirojá deveriamter formação profissional.

Antesde encerrara minha intervenção, deixo um pedido para os membros

desta Comissão. Eu trouxe três mudas de árvores, cada uma para saudar um

dos Poderes - o Leqislativo, o Executivo e o Judiciário. Deixoessas três mudas

e peço ao Deputado Leonardo Monteiro que as encaminhe uma para cada

Poder. Se tiverem o carinho de plantar essas mudas, elas servirão para que fi

que na memória esta audiência pública que hoje realizamos naCapital do País,

Brasília, Distrito Federal.

Éesse o caminho,e é isso que pedimos,em prol não apenas dos terapeu

tas, mas de todos os brasileiros. A Associação oferece e quer a unidade de

todas as instituições. Esse é o caminho.

Quanto às perguntas a serem feitas pela platéia, estaremos prontos para

respondera todas.

Muito obrigado.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Leonardo Monteiro) - Agradeço ao Sr. José

Rodrigues de Oliveira, o Zé Raizeiro, que se referiu às terapias naturais, pro

cedimentos terapêuticos desenvolvidos com base em elementos da nature

za. Além disso, ele nos ofereceu plantas. Dessa forma, iniciou o nosso debate.

Agradeço ao senhor a participação.

Concedo a palavra ao Dr.Juracyr Saint-Martin, advogado e homeopata, por

quinze minutos.

o SR. JURACYR-SAINT-MARTIN - Sr. Presidente, Deputado Leonardo Mon

teiro; Srs. Deputados, como minha área de atuação é a jurídica, minha inter

venção ficará restrita a esseassunto.

Em primeiro lugar, deixo claro que, com a manifestação do meu pensa

mento, não pretendo agredir a quem quer que seja; quero apenas levantar

questões jurídicas, por considerá-Ias justas.

Quando eu estava fazendo o curso de homeopatia pela Universidade Fede

ral de Viçosa,tomei conhecimento da Resolução nO 1.000, do Conselho Federal

de Medicina, que estabelece que homeopatia é especialidade médica e,como

tal, só por médicos pode ser praticada. Conforme essa norma, quem não for

médico e trabalhar com homeopatia, cometerá o crime de falso exercício da

medicina. Com a sua elaboração, o Conselho Federal de Medicina legislou em

causa própria.

A resolução é uma norma de caráter interno e se restringe a determinada

categoria profissional. Não pode extrapolar o seu âmbito, para atender a toda

a classe de terapeutas naturistas, representada em todo o País, que pode per

feitamente trabalhar com homeopatia, acupuntura, fitoterapia e outras áreas

de terapias naturais, porque não existe lei que estabeleça que essas áreas são

exclusividade médica, como não existe lei ou dispositivo legal que estabeleça
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que os terapeutas não podem nelas trabalhar livremente. Ao contrário, existe

a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) do Ministériodo Trabalho e Em

prego, que qualifica a atividade do homeopata não-médico, do quiropraxista,

do fitoterapeuta e, recentemente, fala até do trabalho dos curandeiros - em

total confronto com o Código Penal, que proíbe o curandeirismo. O Ministério

doTrabalho e Emprego admiteo trabalhodo curandeiro, nãono que se refere ao

baixocurandeirismo, baixoespiritismo, mas à promoção de curas, como fazem

os indígenas. Aliás, tivemosa oportunidade de vertrabalhos nosquaisatuaram.

A Constituição Federal, entre os direitos e garantias fundamentais, asse

gura ao cidadão o direito de escolher com quem quer se tratar e de que

forma fazê-lo. Portanto,nós,cidadãosbrasileiros, não somosobrigados a nos

submeter a tratamentos alopáticos, exclusivamente. Podemos escolher ou

tras formas de tratamentos.

Se vai dar certo ou não, é questão nossa. Nóscolocamos nas terapias natu

rais a nossa fé,a nossa crença, a nossa esperança e,na grande maioriadasve

zes, obtemos curas. Então, se a ConstituiçãoFederal nos assegura esse direito,

quem poderá nos impedir de trabalhar nessa área?

O art. 50 da Carta Magna, inciso li, diz que "ninguém será obrigado a fazer

ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei:' E o inciso XIII diz

que "é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as

qualificações profissionais que a lei estabelecer': E, se nósvoltarmos ao art. lo,

inciso 111, veremos a mençãoà dignidade da pessoa humana e,no inciso IV, aos

valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.

Portanto, estamos reivindicando a criação do Conselho de Terapeutas Na

turistas para que essa profissão seja regulamentada e, dessa forma, trabalhe

nelaquem efetivamentetenha competência para fazê-lo.
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No Direito Civil está prevista a responsabilidade civil de qualquer profissio

nal. Qualquer profissional que trabalhar mal será civil e penalmente respon

sabilizado. Mas a criação de um Conselho permitirá a todos os milhares de

terapeutas existentes em todo o Brasil trabalhar livremente, dentro dos limites

de suasatividades.

Era isso o que tinha a dizer. Esse é o apelo que nós fazemos aos Srs. Depu

tados: para que criem esseconselho.

Muito obrigado pela atenção dos senhores.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Leonardo Monteiro) - Agradeço ao Dr. Ju

racyr, que, além desta palestra, tem contribuído muito com a elaboração do

projeto de lei.

Concedo a palavra ao Sr. José Alberto Moreno, o Professor Moreno, geó

grafo, homeopata, professor de homeopatia, terapeuta naturalista e autor de

livros relativos a essa matéria.

o SR. JOSÉ ALBERTO MORENO - Bom-dia a todos. Cumprimento de modo

especial o Deputado Leonardo Monteiro e a Deputada Maria do Carmo.

Fico muito feliz também com a sua presença, Deputada Luiza Erundina. Nós

temos que lutar a favor do brasileiro e esperamos, nesta reunião, fornecer mu

nição para a senhora se tornar uma guerrilheira mais forte ainda para defender

o direito do brasileiro. Éesta a nossa intenção.

Farei agora um resumo bem rápido acerca da falta de direito que houve nos

quinhentos últimos anos no Brasil.

A primeira falta de direito ocorreu quando o português teve o direito de

matar o índio e tomar a posse dele. Essa foi a primeira falta de direito.
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A segunda faltade direito no Brasil ocorreuquando os negros eramescravi

zados, eram chicoteados, eram acorrentados, até que houve uma primeira re

belião, em Fortaleza, e um negro disse:"Basta de negro chegarao Brasil': Existe

um monumento no Ceará, em Fortaleza, dizendo isso. Então, o navio negreiro

aportou em outro lugar, até a vigência da Lei Áurea.

Num terceiro momento, Sras. Deputadas, mulher no fim do Império não

podia votar. Também no início da República mulher erapara lavaras fraldas do

neném, as roupas do marido, deixar a casa bem arrumada. Mulher não tinha

direito de votar.

Num quarto momento, observa-se afaltado direito em relação aotrabalha

dor. Era o patrão que estabelecia se ele deveria trabalhar dezesseis horas, de

zoito horas. Essa situação perdurou até o Dr. Getúlio Dornelles Vargas assumir o

Poder e estabelecer a lei trabalhista. Então, o empregado assumiu um direito.

Outro momento em que nósconvivemoscom afalta do direito foi quando

os militares assumiram o Poder. Havia, então,atos institucionais, o Juscelino foi

cassado, o Carlos Lacerda também, assim como vários Deputados cassados,

pessoas perseguidas e,nessa história, o índio,o negro,a mulher,o empregado

e o civil que não se curvavam para os militares. Tenho dito que, no regime

militar, tão combatido, quem ficava calado podia fazer seu trabalho, não era

incomodado, era sóficar calado.

Hoje, em relação ao direito do brasileiro, na parte da saúde, sesomarmos a

infringência,a falta do direito do índio,do negro,do empregado,da mulher e

do civilà saúde, a soma de tudo isso é derrogadae nãotemos o direito de deci

dir sobrea nossa saúde. Existe uma autoridade suprema que diz assim: Eu sou

o médico,eu decido sobrea sua saúde, se você não fizer isso eu não assumo.

Simsenhor, doutor. Eu estou com o revólveraqui.Sim senhor, eu vou fazer qui-
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mioterapia, vou tomar os antibióticos, radioterapia - e o doente mais doente,

mais doente e mais doente. Enfim, não temos a liberdade de escolher.

A nossa Constituição dá muitos direitos. Cheguei à conclusão de que vive

mos em uma democracia de papel, especialmente quando se trata da saúde.

O desempregado não tem direito de decidir sobre a sua saúde. O empregado,

o pequeno empregado, o Deputado, o Senador também não tem direito so

bre a sua saúde!

Listei aqui: Luís Eduardo Magalhães, morreu no exercício da presidência da

Câmara.Teotônio Vilela, que divulgou as Diretas-Já, morreu com câncer. O se

nador RamezTebet morreu com câncer. O médico Antônio Carlos Magalhães

morreu com câncer. Tancredo Neves, seguindo a medicina oficial, morreu e

não assumiu a Presidência da República. O ex-presidente Jânio Quadros, que

posteriormente elegeu-se Prefeito de São Paulo, morreu sem lucidez. O ex

presidente Figueiredo, que tinha o poder de ser assessorado pelos médicos

do Ministério da Saúde, os médicos do Ministério do Exército, da Marinha e da

Aeronáutica, tinha uma doença que o fazia xingar todo mundo. Morreu triste e

isolado, sem contato até com os familiares. Falha a medicina alopática, falha a

medicina química. Temos que ter a chance de um outro modelo!

Ontem, vi os Srs. Senadores falando que as agências reguladoras têm que

regular um poder. O Deputado é cassado, o Senador é cassado, o Presidente

é cassado.Todas as pessoas têm uma regulação. No caso da saúde, Sra. Depu

tada, o médico pode dizer assim: Eu sou o supremo, eu sou o supremo. Faça

isso, Deputado Leonardo Monteiro, senão não garanto sua saúde. E nós nos

curvamos a essa situação!

Nesta reunião de hoje, neste debate, nesta audiência pública, estamos rei

vindicando a chance de um outro modelo, que é o modelo natural. Esse mo-
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delo naturalexiste na China há 5 mil anos; na índia há 2,3 mil anos; no Japão,

na Rússia... Os nossos índioseramterapeutas naturistas. Os negros que vieram

da África, os escravos, eramterapeutas naturistas e nos ensinaram terapias na

turais. Os portugueses, os árabes, osjaponeses...

Nós, terapeutas naturistas, somos perseguidos. Na minha função de pro

fessor terapeuta naturista, posso me considerar campeão em responder pro

cessos. Sou considerado um criminoso porque pratico o crime de curar. Mas

já vi que o Deputado Leonardo Monteiro virou professor de terapias naturais;

as Deputadas Luiza Erundina e Maria do Carmo Lara usam terapias naturais.

Portanto, temos que mostrarque existe um outro caminho.

Na verdade, nóstodos somos escravos. O Presidente da República é escravo,

porqueo escravo mental nãotem o direito de tomar outra decisão. Esta audiên

ciapública é para libertaro povo brasileiro e mostrar-lhe um outro caminho.

No Brasil, temos esta democracia que vale para tudo, menos para a saúde.

Então, somos processados porque divulgamos terapia natural. Amanhã terei

que ir à polícia, e minha esposa também, porque existem dois processos con

tra mim correndo hádezanospor divulgarmos num jornal que existem outros

métodos de cura. Isso é democracia? Nóssomos acionados pela polícia, pelos

delegados, pelospromotores, pelosjuizesque nosdizem o seguinte: Você não

pode exercer esse poder.Mastemos a certeza de que o Congresso Nacional,

com a realização desta audiência e com a força da bancada dos Deputados

terapeutas naturistas, terá a lucidezde aprovaresteprojeto o mais rápido pos

sível para dar liberdadeao povo brasileiro.

Temos visto que são passados remédios químicos... Ontem vi uma manifes

tação contra o aborto, mas este já é praticado com o beneplácito da Agência

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e do Ministérioda Saúde quando este
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oferece apílula do diaseguinteàs mulheres. Deputada,V.Exa. sabe o queaconte

ce? Os órgãos reprodutores damulhercomeçam aadoecer. Adoecem o coração,

o cérebro, todo o seu organismo. Como o organismo dela está doente,o feto

morre. No entanto,a bula nãodiz que,depois, a mulher ficadoente até morrer.

A mulher, antes de usar pílula anticoncepcional, é uma mulhersaudável. Depois,

ela fica infértil,elaadoece profundamente. Na bula, a Anvisa nãodiz que,depois

de a mulher procriar um filho, o filho estará completamentedoente.

Portanto, esta audiência é para proclamarque temos o direito de mostrar

que existe um outro caminho.Como temos o direito de escolhero Deputado

do PCB, do PT, do DEM, do PFL, deveríamos também ter o direito constitucional

de escolhero modelo de saúde que queremos. Estamos sendo perseguidos e

processados pelo atual modelo.Toda aestruturada República está prontapara

nos processar, mas existe um outro caminho. Gostaria que ficasse bem arrai

gado na mente dasSras. e dos Srs. Deputados que existe um outro caminho.

Um dia,Deputado,V.Exa. pode precisar de um modelo diferentedo modelo da

quimioterapia,e existe esse outro modelo.

Há muita coisa a serfalada, mas o principal,Deputado Leonardo Monteiro,

é dizerque,ao aprovaro projeto,não estamos cerceando o exercício do médi

co. O médico exerce um tipo de trabalho; o terapeuta naturista exerce outro.

Ele usa plantas medicinais. Ele trabalha com a energia. Ele utiliza a energia da

homeopatia. Ele usa a energia dos florais. Ele não exerce nenhum ato médico,

e precisamos que haja um outro caminho,porque existem mais de cem doen

ças incuráveis.

Mas observamos ainda um outro aspecto. O Governobrasileiro incentiva a

pessoa a ficar doente. Existem mais de cem leis no País incentivando a pessoa

a ficar doente, seja porque ficou cego, com câncer, com leucemia, com AIDS

- mas que bom, agora vou me aposentar porque estou com uma doença
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grave. Não se incentiva a pessoa a se normalizar! No dia em que incentivarem

a pessoa a se normalizar, a ficar saudável, quantos milhões de reais não econo

mizaremos por seguirmos um outro modelo? Só se segue o modelo alopático,

o modelo químico. Gostaria que ficasse bem claro que existe um outro 'mode

lo, o qual não invade absolutamente o exercício do médico.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Leonardo Monteiro) - Agradeço ao Prof

Moreno e passo a palavra ao Sr. Rogério Fagundes Filho, professor, jornalista e

terapeuta naturalista.

Antes, porém, gostaria de registrar a presença do nosso colega do Paraná,

o Deputado Airton Roveda.

o SR. ROGÉRIO FAGUNDES FILHO - Prezadosamigos, companheiros, De

putado Airton Roveda, do Paraná, saúdo V.Exa., assim como os demais Deputa

dos presentes e todos os que participam desta reunião.

Sou autor do livro MaterNatura, fruto de mais de trinta anos de militância

na área de cura por terapias naturais, que apresenta alguns fundamentos

para a profissão de terapeuta naturista e não apenas o tratamento de cura

em si.Já fui membro de uma comissão técnica do Conselho Nacional de Saú

de e pude trabalhar, militar, conhecer o contraditório, os nossos opositores e

os nossos colaboradores.

Distribuí a minha fala em três etapas básicas, para ser bem objetivo e obter

um bom aproveitamento.

Como sugestão, penso que o projeto tem, como já conversei com o Depu

tado Monteiro, algumas eivas inconstitucionais, mas o objetivo do projeto é

justo e perfeito. O escopo é importante, mas acredito que algumas coisas pos

sam seraperfeiçoadas. Porexemplo, precisamos, Deputado - e já conversamos
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com a sua equipe - do perfil profissiográfico. É preciso definir quem é essa

pessoa. Énecessário que o projeto contemple quem tem o saber universitário

e quem tem o saber popular - jamaisvamos discriminar aqueleanalfabeto

das letras, mas conhecedorda sabedoria popular.

Repito: Épreciso que a leicontemple o que sechama perfil profissiográfico.

Considero também que a emenda a este projeto que possivelmente venha

a ser apresentada, não deve deixarde contemplar nem aquelas pessoas que

têm nível superior, que são letradas, que têm sensibilidade para a cura natural,

nem os nossos raizeiros, os pequenos, na sua formação intelectual.

No que se refere ao quadro sanitário no Brasil, lembraria V.Exas. que, na

década de 20, existia no mundo ocidental, nos Estados Unidos, no Brasil, o

chamado médico de família. Ele era um verdadeiro sacerdote. Ele tinha essa

fundamentação de ser um médico mais humanitário.

Em 1920, as Fundações Carnegie e Rockfeller, as fundações do aço e do

petróleo, o maior arsenal de recebimento financeiro do planeta, criaram um

estudo para abrir novos mercados. Onde vamos ganhar dinheiro, porque já

estamos forrados de dinheiro no petróleo, estamos forrados de dinheiro na

indústria siderúrgica? Umadasorientações dessas duas fundações é a seguin

te: vamos ganhardinheiro com a saúde. Então, estabeleceu-se a Biomedicina,

que é a fabricação de aparelhos para distanciar o médico de família e usar um

aparelho - aí o paciente tem que fazer o exame em outro local e lá vai ter

faturamentoe fluxo de caixa - e a indústria química, ou seja, remédios vendi

dos por laboratórios.

Eles acertaram em cheio, porque hojea indústria dadoençafatura muito. A

maiormovimentação financeira do planeta éda indústria bélica, asegunda é a

químicafina,é essa que nós popularmentechamamos de alopatia.
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Para os senhores terem idéia, a Anvisa não sabe dizer quantos remédios

háem circulação no País. Faço essa pergunta e eles não têm resposta. Émuito

arcaico, é muito desregulamentado o sistema da Anvisa. Epassa pelaAnvisa o

pedágio de um terço do Produto Interno Bruto (PIB) nacional.

A indústria química farmacêutica não tem interesse alguma na saúde; ela

tem interesse em fluxo de caixa. Tanto que as resoluções da Anvisa semprevi

sam criardificuldades para vender facilidades. Se levarmos, por exemplo, para

aAnvisa o registro de uma ervasimples, como um Tagetes patula, que é o cravo

de defunto - temos usadoessa folha para combater a dengue,principalmen

te nos Estados com pouca assistência, como Acre e Rondônia, e há evidências

de curada dengue - a agência simplesmentese coloca totalmente contrária.

Para registrar o Tagetes potuia, tenho que ter em caixa pelo menos 1 milhão de

dólares, maisou menos2 milhõesde reais, para registrar uma planta,visto que

ela vai querer tantos estudos! Eisso só contempla quem? Os que assaltam o

nosso País, que são as transacionais e essa indústria da doença.

Então, sabemos disso, sabemos quem é o nosso adversário. Para que isso seja

quebrado, penso queasolução é mais simples: avalorização das terapias naturais.

O Brasil hojecontacom doistipos de patologia. Eu considero umadelas apa

tologia dacarência, ondefaltacomida. Atendo em postode saúde, no Município

de Ponte Alta, Estado de Santa Catarina, e a Prefeitura me paga para eu atender

com homeopatia, com acupuntura, com massagem, com ervas medicinais.

Tenho tratado, senhores, pessoas que não têm dinheiro para pôr comida

dentro de casa, mas vãoao posto de saúde porque estão doentes, às vezes com

depressão. Tenho utilizadoa casca da banana, porque tem propriedades psico

dislépticas, e vaiaíuma informação: o cháde casca da banana proporciona bom

sonoe é antidepressivo. Éo recurso que tenho para atenderaquele povo.
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Porém, há pessoas que tem a patologia do exagero: têm muito dinheiro e

pagam planosde doenças, porque no Brasil não existe plano de saúde, existe

plano de doenças. Essas empresas, que ganham dinheiro, não têm nos seus

estatutosaordenaçãode que devem preveniras doenças e promover asaúde.

Então, há pessoas que têm dinheiro,têm recursos mas sofremda patologia do

exagero e podem utilizar chá de casca de banana.

Se algum dos senhores souberde alguém que sofre de insônia, hoje à noi

te, antesde dormir-depois do jantar,vocês peguem a casca da banana, lavem,

levantem afervura, procuredeixaruma tampa em cima,é um gostinho gosto

so, gostinho de banana, não se põe açúcar e é antidepressivo. Aí, fui pesquisar

as propriedades e está comprovado. Se for levar isso para a Anvisa, tenho que

acharalguém, um banqueiro de preferência, que queira investir 2 milhões de

reais para tentar colocar isso nas prateleiras das farmácias.

A Organização Mundial da Saúde, vejam os senhores, da qual fui membro

oficial... O Ministro Henrique Santillo, na época, assinou a portaria, eu era um

dos poucos terapeutas.

Não soumédico, nãoqueroser, nãotenho problema nenhumcom médico; os

bonsmédicos são parceiros nossos. Aqueles malsucedidos, quetêm compromisso

com a indústria dadoença, esses nãogostam dagente, são inimigos declarados.

Então, o que acontece? A Organização Mundial de Saúde tem quatro linhas

de cooperação para incentivaro País a introduziras terapias naturais. Fui à Orga

nização Pan-Americana daSaúde (Opas), àOrganização MundialdaSaúde (OMS),

conheço com detalhes. Sófalta, para esse programa entrarno País, umacaneta:

uma portaria do Ministérioda Saúde que digaque aceitamos o programa.

Mais um detalhe, especialmente para os Srs. Deputados: existe verba de

fundo perdido do Banco Mundial. Para quê? Incentivar essas quatro linhas de
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cooperação; para que haja troca de bancos de dados dessas técnicas no País

e fora dele.

Ela lista mais de 150 formas de cura não convencionais. A Organização

Mundial de Saúde diz que saúde é o bem-estarfísico, mental e social; não diz

que saúde é ausência de doença; que, para se obter um atestado de saúde,

precisamos de exames nosopatológicos- que são importantes, mas não são

tudo. Esses exames nosopatológicossãoalopáticos, mas onde estãoasoutras

avaliações, as sociais e as ambientais? Posso ir além:e as espirituais, as emocio

nais? O povo brasileiro, por excelência, é alegre, sentimental. Não sefala em

sentimento, nem em amor na saúde!

Porque a Organização Mundial de Saúde estimula essas terapias? Na Eu

ropa e nos Estados Unidos elas são incentivadas. Aqui ainda há o ranço da

cultura portuguesa cartorial, que apresenta barreiras. As terapias naturais têm

uma equação social extraordinária, alta resolução em seus processos, baixo

custo de aplicação. Pergunto: Quanto custa uma casca de banana para curar

uma insônia?

Manutenção do homem sadio. O serhumano é alegre. A natureza interior

do serhumano é alegria. Daalegria vem a saúde e a disposição, porque a tris

teza, a depressão e a desilusão representam a porta da doença. Ela cria inde

pendência. Não precisamos de nadado estrangeiro.

Para os senhores terem uma idéia, todos conhecem ou já ouviram falardo

ginseng.A Coréia é considerada um dos"ratos"do mercadointernacional, com

todo o respeito a esse país. Os senhores imaginem que eles têm o Instituto

Coreano do Ginseng. Muito do ginseng coreano sai das barrancas do Rio Pa

raná e do Mato Grosso, exportado em forma de ração animal para aquele país

- pensa-se que vai engordar porcos. Lá vai Pfama paniculatae Pfama glome-
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rata, o ginseng brasileiro, natural em nosso País, em nosso solo, riquíssimo em

vitamina A. Quando chega lá, eles põem em cápsulas, embrulham com papel

vermelho, desenham um tigre e o Brasil importa esse ginseng pensando que

é da Coréia.

o País continua sendo refém dessa piada mal contada, porque ainda nos

falta amor ao próximo. As nossas autoridades precisam ver o povo brasileiro

como irmãose não como condenados.

No cursode regulamentação de profissões, registro que no Brasil já existem

três faculdades com curso superior. Destaco a Faculdade Bezerra de Mene

zes, em Curitiba, que tem o curso de Naturologia, aprovado pelo Ministério

da Educação (MEC). Participei, inclusive, da formação dessa faculdade. O curso

na Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul), em Palhoça, onde também

já dei aula, está regulamentado pelo Ministério da Educação. Em São Paulo,

a Faculdade Anhembi Morumbi. Portanto, existem três cursos superiores for

mando,a cada semestre, profissionais na área dasterapias naturais.

Também existem cursos técnicos no Brasil. Já há registradas 62 escolas no

Brasil de cursos técnicos e 112cursos dentro dessas 62 escolas. Meusamigos,

não são 2; são 62 escolas com curso técnico, regulamentadas pelos Conse

lhos Estaduais de Educação, responsáveis peloscursos técnicos. Então, já exis

te uma massa crítica, um caldo cultural favorável para que essa profissão seja

regulamentada na forma da lei.

Nóstemos identificadosdois inimigos que não nosquerem.O primeiro é a

vaidade acadêmica, que, em nome de uma ciência diminuta, cartesiana, quer

dizer o que nós somos e o que deveríamos ser. Ela é analfabeta sobre a lei da

natureza, mas é arrogante, porque é cartesiana. Ela quer definir o ente,mas ex

clui as outras possibilidades. Enós estamos diante da física quântica, estamos
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diante da transformação do serhumano num caráterde qualidadee é preciso

que essas terapias sejam aportadas, sejam integradas à sociedade brasileira. O

outro adversário que nósconhecemoschama-se indústria da doença.Podem

ter certeza, os que falam contra nós estão em duas vagas mercenárias: ou é

a vaidade acadêmica, ou é a indústria da doença, que não consegue ganhar

dinheiro, às vezes, com procedimentos tão simples.

Para encerrar, registro uma indignação. Sou daqueles que estudaram em

escola pública o tempo todo. A professora, no curso primário, naquela época,

tocava piano para nós cantarmos o Hino Nacional e o Hino da Bandeira. Eu

os aprendi ainda no curso primário,então tenho amor pelo País. Freqüento o

Amazonas, o Acre.

Só para que os senhores tenham idéia, digo: Existe um produto extraordi

nário extraídodo sapo kambô, uma resina do Phy/lomedusa Bico/ar, que é um

sapinho inocente, mas que não tem predador natural, porque o seu veneno é

letal para as cobras. Os índiosàs vezes o usam até para abateruma onça,de tão

forte que é o veneno. O Pai da Alquimia,Paracelso, disse que "a distância entre

o veneno e o remédio é a dosagem':

Então, existe uma medicina indígena brasileira que aplica essa vacina em

pequenas doses no corpo. Eu já a recebi. Quando eu vou para lá, a vacina que

eu tomo é essa, eu não tomo alopatia. Éo meu direito, eu tomo a vacina do

índio. O que acontece? Aumenta o sistema imunológico, as vitaminas A e K.

É fantástico para sistemas auto-imunes! E provém de um sapinho brasileiro.

Contudo, pasmemossenhores que moram nestePaís: háonze pedidos de pa

tentes internacionais para roubar o sapo brasileiro! Alemanha, Austrália, Israel,

Estados Unidos, Inglaterra, o que eles têm a ver com o nosso País?
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E a Anvisa joga do lado de lá! Ela entrou no campo vendida, porque ela

proibiu a utilização do kambô, apesar de ela não o conhecer, de nada saber

sobreele. Porfavor, eu sou brasileiro, eu quero valorizar o meu saber! "Ah, mas

vamosdefender a sociedade'; como disse aqui o meu companheiro amigo de

algumas batalhas, o professor Moreno:"Não, não pode, não pode!"

Muito bem,seexiste risco, vamosnomearuma comissão para estudar, com

professores. Mas temos de sermembros desta comissão, porque criaruma co

missão para dizero que não podemos fazer, isso nãoé possível. Nóstemos ma

turidade, temos consciência. Eu tenho certeza de que cada um dos senhores

têm o poder de cura, não porque somos melhores que alguém, mas porque

Deus nos deu o direito de atender àqueles nossos irmãos que precisam de

uma orientação, de uma palavra, de uma erva, de uma essência de recursos

autóctones deste País.

Eu ainda sou brasileiro, não me entrego. Dentro dasminhaspossibilidades,

quero colaborar para que este País seja mais saudável. Sou a favor desse pro

jeto e esperoque ele se transforme em projeto de lei, Deputado.Com alguns

detalhese com boa vontade,é fácil acertarisso.

Muito obrigado, senhores.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Leonardo Monteiro) - Quero agradecer ao

professor Rogério e dizer-lheque essas contribuições serão importantes para

o nosso projeto de lei.

Quero informartambém que esta audiência públicaestá sendogravada. De

poisserá feitaa publicação, a partir da Comissão de Legislação Participativa.

Este é o livro do professor Rogério, intitulado MaterNatura. Trata-se de um

guia de curas e tratamentos naturais. Éuma obra interessante, eu a estou lendo.
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Passo a palavra à Sra. Adeilde Marques, Presidente da Federação Nacional

dosTerapeutas.

A SRA. ADEILDE MARQUES - Sra. DeputadaLuiza Erundina, demaisDepu

tados, componentes da Mesa, colegas terapeutas de todo o Brasil, bom-dia.

Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus a oportunidade de passar nos

sas informações e solicitações para a Câmara dos Deputadose,posteriormen

te, ao Senado Federal.

Também quero agradecer a presença dos colegas presidentes de sindica

tos, os quaiseu gostaria que se levantassem. Estão aqui representados o Sin

dicato dos Terapeutas de Santa Catarina, filiado à Federação, o Sindicato da

Paraíba e o Sindicato da Bahia. Todos são filiados à Federação Nacional dos

Terapeutas (Fenate).

Encontra-se também presente a advogada da Federação Nacional dos

Terapeutas.

Agradeço, ainda, aosdemaiscolegas que estãonos Estados torcendo para

que realmente esta audiência seja produtiva para a categoria dos terapeutas.

Farei uma rápida reflexão, mostrando um outro enfoque de tudo o que já

foi dito.

(Segue-se exibiçãode imagens.)

Fizemos um levantamentode como teve início aterapia no Brasil. O primei

ro movimento de que se tem conhecimento foi o "Encontro de Psicoterapia

Somática'; em 1997, comemorando cem anosde Reich. Esse foi, na história, o

primeiro movimento de pessoas interessadas, dentro da psicoterapia, em que

foram enfocadas situações relacionadas às terapias. Esse foi o primeiro mo-
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mento em que se falou das antigas e das novas terapias - e, como todos

têm o documento na mão, vou falar rapidamente -, da mística divinatória

e,na área da"psl" da proliferação de terapias de base analítica e outras linhas.

Também se falou, naquele momento, da chegada de terapeutas fugidos da

ditadura militar.Aquele foi, então,o primeiro momento em que se começou a

discutir as terapias. Narealidade, todos começaram a busca pela renovação no

movimento da contracultura.

Os primeiros psicoterapeutas de que temos conhecimento são Roberto

Freire e Ângelo Gaiarsa. Na época, as pessoas que tinham condições iam bus

car conhecimento lá fora, porque aqui era tudo muito novo.Surgem, a partir

daí, workshops, maratonas e vivências - o que temos até hoje - com objeti

vo de transmitir o conhecimento daqueles que vinham do exterior. Na época,

havia tolerância entre os agentes dos movimentos alternativos e de uns para

com osoutros,porque eles nãotinham clareza dasdivergências possíveis. Mas,

na realidade, havia pouca reflexão sobreo trabalho.

Depois, veioo II Ciclo de Reich, quando um terapeuta paulista usou exercícios

aliados atécnicas respiratórias para quatrocentas pessoas participantes. Esse traba

lho levou todo mundo àhisteria. Os componentes daMesa tiveram quesocorrer a

todos, sem muito controle. Mas tudo aquilofoi um importanteaprendizado.

Atualmente, a demanda é crescente e a disputa por esse mercado é bas

tante evidente, inclusive em relação àsoutras áreas da saúde no Brasil. Come

çaram a surgir sindicatos e associações nacionais e cursos, como o professor

Moreno mencionou.

A Organização Mundial da Saúde, em 1973 no exteriore em 1980 no Brasil,

reconheceu essas terapias. Atualmente, a Comissão Nacional de Classificação

(Concla) também reconheceu essas outras que estão no site da Classificação

ãÂMARA DOS DEPUTADOS· CEDI· BIBLIOTECA
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Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), do Instituto Brasileiro de Geogra

fia e Estatística (IBGE). Eo Ministério da Saúde, nesteano - todos devem ter

acompanhado isso -, reconheceu essas quatro' para serem utilizadas nos

postos de saúde, mas sem determinar quem vai utilizá-Ias. Só médicos ou só

terapeutas? Até agora ainda não sabemos. Estamos pesquisando isso e acom

panhando o andamento com muito cuidado e muito carinho.

Tramitaram aqui vários projetos de lei buscando o reconhecimento de te

rapias. Para quem não sabe, essa é uma boa reflexão. Em 1988, a Constituição

estimulou novas formas de organizações classistas, mas apenas as que pos

suem Conselhos Federais é que têm os direitos respeitados. As profissões não

regulamentadas buscaram soluções alternativas e a auto-regulamentação. A

maioria dessas associações que foram criadas ao longo do tempo regem-se,

em seus estatutos, pelaauto-regulamentação, que é a lei própria que controla

aquele grupo filiado à instituição.

Em Santa Catarina foi aprovada uma lei estadual, em 1983, tratando dos di

plomas. OSenadorValmir Campelotambém propõsa criação de terapeuta em

medicina natural;Fernando Henrique Cardoso pediu técnico em acupuntura;

o Deputado José Abreu pediu terapeuta holístico; o Vereador Celso Jatene, a

pedido do Sindicato Nacional dosTerapeutas Naturistas (Sinaten) de São Paulo,

conseguiuaprovarnaCâmara de São Paulo um projeto lei que a então Prefeita

Marta Suplicytornou lei, implantando as terapias naturais na Secretaria Muni

cipal de Saúde em São Paulo. Esse foi o primeiro momento em que vimos, no

Brasil, realmenteserem implantadasessas terapias. O Deputado JoãoCaramez

tenta também, por meio de projeto, o Programa de Terapia Natural. Também

o Deputado Giovane Cherini, no ano passado e neste ano também, fez dois

1De acordo com slidesapresentados, são: Acupuntura,Termais, Fitoterapiae Homeopatia.
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encontros de terapeutas na Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, em

Porto Alegre, visando à elaboração de um projeto de lei estadual.

Quanto à visão científica, diversas universidades, paralelamente a tudo isso,

vêm pesquisando os efeitos das práticas terapêuticas, buscando a compro

vação da eficácia de práticas como a ioga e a meditação. O resultado é que

várias instituições estão investindo nisso. Atualmente meditação, fitoterapia,

acupuntura, ioga, florais, entre outras terapias, são recursos usados em hospi

tais públicos em todo o Brasil.

Em Fortaleza há um trabalho maravilhoso de uma oncologista que atende

com florais. A doutora tem obtido resultados fantásticos com câncer. Em São

Paulo, o efeito do uso de florais por transplantados renais já foi comprovado

cientificamente. O tal chi chuan é adotado na Universidade de Psiquiatria do

Hospital de SãoPaulo,atualmente em pacientes com transtornos mentais, com

esquizofrenia e depressão. Issofoi publicado no Diário OfIciaI de São Paulo.

Vamos mostrar rapidamente como surgiu a Federação Nacional dos

Terapeutas.

Sou de Aracaju e, como eu sou muito inquieta, eu queria conhecer as tera

pias. Além de ser formada em jornalismo, área em que atuei por 21 anos, sou

formada em Matemática. Abandonei tudo, depois de tanto tempo de trabalho,

e aderi ao Programa de Demissão Voluntária (PDV)para me dedicar àsterapias.

Estudo florais desde 1980. Sempre me interessei por terapias. Em 2000, resolvi

entrar para o movimento, e nós fundamos inicialmente a Associação dos Tera

peutas de Sergipe.

Naquela época, os estudos eram restritos. Haviagrupinhos que seformavam

e que mandavam trazer alguém de fora e tal. Eu achava que o conhecimento

deveria estar disponível para todos, temos que conhecer de tudo. Comecei,



Comissão da Legislação Participativa

na minha inquietação, a chamarprofissionais de outros Estados. Como eu não

tinha condições de ir para fora, eu ostrazia para Sergipe, para dar oportunida

de a outros colegas interessados. Trouxemos várias terapias, inclusivehipnose

para dentistas - em que consegui incluir os terapeutas - florais e outras.

O professor Moreno foi convidado há muitos anos para lá implantar o curso

de homeopatia, mas não conseguimos levá-lo. Fundamos essa associação já

como resultado desse trabalho.Comtodos esses cursos que fomos organizan

do, eu percebi que já havia um número bom de profissionais para formarem

uma associação.

Depois desse primeiro encontro, realizamos um segundo, para o qualconvoca

mos osParlamentares do Estado e discutimos esses assuntos. Convidamos todos

os Deputados e diretores de escola para tentar entendera caminhada. Tudo isso

foramprocessos dentrodesse contextogeral. Lá tiramos umacarta conclusiva.

Depoisque fundamos a Associação dosTerapeutas Florais, como tínhamos

um grupo de estudo no Brasil, os outros Estados resolveram também fazer

tudo que nós íamos fazendoem Sergipe. Eo estatuto de todas as associações

e de todos ossindicatos é o nosso, é unificado no Brasil. Decidiram, então,fun

dar as Associações de Florais em seus Estados. Nasceu a.Federação Nacional

dosTerapeutas Florais.

Um ano e meio depoisda criação dessa Federação, o então Presidente, que

era de Brasília e trabalhava no Itamaraty, precisou transferir-se para os Estados

Unidos.Tive que assumir a Federação. Nãoplanejei isso para mim, mas entreide

gaiata no navioe, com muito gosto, estouaqui hoje para contar essa história.

Quando vim tomar posse, ainda em 5 de dezembro de 2005, ainda sem

conhecer nada de tudo isso que hoje conheço,eu passei 31 diasaqui em Bra

sília, durante todo o mêsde dezembro- eu havia chegado no dia 1°. Busquei
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conhecer alguma coisa, procurando a Central Única dosTrabalhadores (CUT),

a Social Democracia Sindical (50S), Deputadose Senadores.

Naépoca, enquanto eu esperava adocumentação e a procuração dos Esta

dos, eu comecei a participar dos eventosque estavam acontecendo aqui. Em

2005, o Ministério da Saúde promoveu uma série de encontrosaqui,dos quais

eu participei como convidada. Na 12a Plenária Nacional do Conselho de Saúde

eu já tive uma conversa com uma Deputadado Rio de Janeiro. Participei da 5a

Conferência Nacional de Assistência Social e de um outro encontro, sobre in

formaçãoe informática.Fomos, enfim, tentando conhecertudo. Tiveo grande

prazer de serconvidada pelo Senador MarcoMacielpara participarda plenária

do aniversário de criação do Instituto Internacional Jacques Maritain, por meio

de um requerimento de S.Exa. A partir daí nós nos conhecemos e até hoje

mantemos contato. Em seguida, comecei a visitar outras pessoas. O Senador

Cristovam Buarque - que está presente, ali à esquerda - resolveu acolheras

nossas inquietações.

A Federação foi criada justamente com o objetivo de buscar a regulamen

tação e, posteriormente,a criação do Conselho Federal. O Senador Cristovam

Buarque leu o nosso pedido e transformou-o em nota técnica - isso em 2006

- acerca da elaboração da proposição legislativa que regulamenta a catego

riade terapeuta.Tivemos uma reunião com a equipe técnica do Senado.

Vieram as visitas aos Estados. Foi nessa ocasião que eu entendi do que

precisávamos. Uma Federação é composta de, no mínimo, cinco sindicatos.

Começamos a caminhar pelo Brasil, fundando sindicatos nos Estados. Os se

nhores têm a relação dos Estados onde conseguimos fundar sindicatos: Santa

Catarina, São Paulo, Bahia, Alagoas, etc.
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Recebemos o prêmio Medalha de Ouro, em novembro do ano passado,

pelo trabalho da Federação.

Na realidade, todas as pessoas que começaram esse movimento e nós,

neste momento, buscamos o quê? O grande vencedor dessa caminhada até

hoje é a categoria de terapeuta. Todos fomos importante, todos somos tijolos

nessa caminhada para esse grande encontro. Na realidade, a verdadeira luta

que vamos travar será com as empresas, como o doutor falou, e com as outras

categorias da saúde. Esse é o trabalho para o qual teremos de nos organizar.

Teremos de nos somar e nos unir de fato, para fortalecer a categoria.

Aproveito para convidar os nobres colegas das associações e dos sindicatos

brasileiros para se somarem à Federação,que é a instância superior. Filiem-se!

Filiem-se! O convite já foi feito ao longo dos anos, mas este é o momento de

nos somarmos de fato, para nos fortalecermos, porque a luta ainda não come

çou; vai começar justamente com outras categorias interessadas em terapias,

empresas e farmácias. Enfim, é com isso que precisamos nos preocupar.

Deputado, em relação ao encontro de hoje, agradeço a preocupação de

V.Exa. com o projeto. Agradeço também à Deputada Luiza Erundina, que está

muito empenhada.

Repito que realmente precisamos somar-nos. Todos somos importantes,

cada um com sua contribuição, ninguém é melhor do que ninguém. Setraba

lharmos com humildade, esquecendo um pouco o ego e olhando para nossa

meta - a regulamentação e, posteriormente, o Conselho Federal- com cer

teza nos tornaremos um feixe que ninguém quebra, nem uma multinacional.

Muito obrigada.
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o SR. PRESIDENTE (DeputadoLeonardo Monteiro)- Agradeço àSra. Adeilde

Marques, Presidente da Federação Nacional dosTerapeutas, pelaparticipação.

Aproveito a oportunidade para apresentar o livro do Sr. Juracyr Saint-Mar

tin, ODireito nas Terapias Naturais, que é interessante porque relaciona aterapia

natural com questões legais. O Sr. Juracyr tem, inclusive, contribuído muito

com a elaboração do projeto de lei.

Registro a presença do Deputado Carlos Abicalil, do Mato Grosso, que tam

bém está conosco nessa empreitada.

Passo a palavra àjornalistaSra. Sandra Paixão, Presidente da Associação Bra

sileira deTerapias Holísticas.

A SRA. SANDRA PAIXÃO - Em primeiro lugar, cumprimento o nosso ilustre

Presidente e os demais Deputados presentes. Cumprimento a representante

da Associação Brasileira de Pesquisadores dasEssências de Campos de Consci

ência da Natureza (Abracampo) e também a da Associação Brasileira de Essên

cias Florais (Abreflor), a professora Maria Grilo.

Represento, nesta audiência pública,a Associação Brasileira dosTerapeutas

Holísticos (ABRATH), do Rio Grande do Sul, e a Arte Flor.

No Rio Grande do Sul, nãotemos enfrentado grandes dificuldadesem rela

çãoà perseguição. Ali,funcionamos mais tranqüilamente.

Como foi falado, o Deputado Giovani Cheriniestá com um projeto,há mais

de dois anos, na Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, e nós estamos

com projeto semelhantena Câmara deVereadores de Porto Alegree também

na Câmara de Vereadores de Pelotas.
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Ao longo dessa caminhada, procuramos o Secretário de Saúde de Porto

Alegre, que nos disse que seria muito bom se tivéssemos pesquisas científi

cas na área das terapias. Então, nós, como associação, muito humildemente

resolvemos fazer uma pesquisa incluindo a terapia floral e o Reiki. A pesquisa

começou em 1994, com um kit de florais, doado pela Carmen Heller Barros,

que se chama Butiazal, e uma equipe de terapeutas voluntários, numa escola

municipal. Atendemos, durante um ano, setenta crianças, professores e alguns

pais. O resultado foi surpreendente. Houve aumento na qualidade do ensino e

da aprendizagem. Enfim, o resultado foi maravilhoso.

Em vista desse trabalho, em parceria com a Prefeitura de Sapucaia do Sul,

estamos desenvolvendo um projeto, também pioneiro, com policiais militares

da Brigada Militar, do Pelotão de Operações Especiais. São dezoito soldados,

sendo dezessete homens e uma mulher. O trabalho é composto por terapia

floral, Reiki e terapia em grupo de quinze em quinze dias. Estamos atendendo

desde o dia 8 de fevereiro, e os primeiros resultados já estão aparecendo. São

depoimentos dos próprios policiais. O primeiro deles disse que tinha 46 ocor

rências mensais por abuso, e baixaram para 4. Eletinha problema de úlcera no

estômago e tomava uma cartela de Pepsamar por dia. Hoje, ele nem sabe o

que é isso. Melhorou a qualidade do atendimento à comunidade e também

a situação deles em casa; o stress diminuiu. Acho que essa é uma contribuição

importante para comprovar que asterapias realmente funcionam.

No Rio Grande do Sul, ainda não há essa perseguição que acontece em

outros lugares. Estamos trabalhando, de certa forma, tranqüilos, embora um

pouco assustados com o que tem acontecido em outros municípios. Pelo que

fomos informados, laboratórios de criadores de terapias florais foram fechados

pela Anvisa. Entraram na Justiça para conseguir abri-los de novo.
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No entanto, vejo que a grande dificuldade em relação a qualquer trabalho

junto à categoria é a falta de união. Infelizmente, há muitos egos por aí. Acho

que todas as associações deveriam se unir numa só, mesmo que cada uma

tivesse sua independência. No Rio Grande do Sul, a Arte Flor nasceu mais ou

menos no mesmo período em que a BTH. Unimos as duas associações e faze

mos trabalhos em conjunto.

Não precisa haver associação dos radiestesistas, dos naturistas, dos terapeu

tas holísticos e dos terapeutas florais, pois todas asterapias secomplementam.

Temos comprovado isso de forma muito concreta no dia-a-dia do trabalho

de consultório. Estamos trabalhando com terapia floral e Reiki. Qual a forma

de atendimento, como se faz o diagnóstico? Criamos uma tabela e trabalha

mos com radiestesia. Queremos levar esse modelo a Porto Alegre e Pelotas,

se aprovada a implantação das terapias nos seus postos de saúde. Queremos

levar esse modelo pronto, testado, para o serviço público de saúde, porque,

em mais ou menos trinta minutos, conseguimos fazer um atendimento, com

todo o diagnóstico e o prognóstico da pessoa, com a terapia recomendada e

uma rápida sessão de Reiki.

Esta é a minha contribuição. Quero me somar ao Deputado e a todos os

terapeutas. Faço um apelo: enquanto estivermos divididos, não teremos for

ças. Não é possível se tornar profissional dentro de determinada área se cada

um ficar puxando a brasa para seu assado. É preciso maior participação dos

terapeutas, nas suas entidades também, porque, na hora do trabalho, na hora

dopeqa para capar'; todo mundo corre; na hora dos louros, todo mundo apa

rece. Nós,que trabalhamos com essa seção há bastante tempo, sabemos bem

como funciona.

Somos, portanto, favoráveis ao projeto.
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Deixo aqui o desafio: vamos ver se conseguimos nos transformar numa

grande entidade de classe para que as terapias sejam realmentereconhecidas

e possam dar benefícioàquelas pessoas que realmente precisam, quaissejam

a população mais carente, que freqüenta os postosde saúde e vive nas vilas.

Muito obrigada.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Leonardo Monteiro) - Agradeço à Sra. San

dra Paixão a contribuição.

Agradeço também ao Deputado Eduardo Amorim, Presidente da Comis

são, por me ter dado oportunidade de coordenar esta audiência pública.

Temos vários inscritos: a Deputada Luiza Erundina, membro da Comissão, a

Deputada Maria do CarmoLara e o Deputado Airton Roveda.

Há também uma grande lista de terapeutas, que também se inscreveram.

Concederemos cinco minutos a cada Deputado. Em seguida, concedere

mos a palavra aosterapeutas, por tempo também determinado, para que en

cerremos a audiência com o mesmo ânimo com o qual a começamos.

Concedoa palavra à Deputada Luiza Erundina.

ASRA. DEPUTADA lUIZA ERUNDINA - Bom-dia, Sr. Presidente, Deputado

Leonardo Monteiro, Sras. e Srs. Deputados, senhoras e senhores convidados,

companheiras e companheiros.

Saúdo o Deputado Leonardo Monteiro pela iniciativa de realizar a audiên

cia e agradeçoaosconvidados pela aula que nos deram. Perguntei-me várias

vezes por que toda a Casa não está ouvindo o que está sendo dito aqui.
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Nóstemos que sairdaqui maisdo que com uma decisão a respeito de um

projeto de lei. A Comissão recebe sugestões, aprecia-as e as transforma em

projeto de lei, que tramitará pelas outras Comissões. Essa tramitação é lenta,

demoradae com resistências.

Pela própria natureza e concepção original, esta Comissão é um espaço à

cidadania, ao saber e ao poder popular. Somos arrogantes, achamos que somos

e temos o poder, mas não setrata disso, temos um poder delegadoe quem o

detém é o povo-que nosenvia para cá. Lamentavelmente, esse poder, às vezes,

nãoé controladonem fiscalizado ou cobrado. Esta Comissão é umajanelapara a

sociedade e trazsabedoria, energia e a presença do povo naCasa.

Há uma questão objetiva: precisamos incorporar a contribuição de todos

os senhores. A Sra. Sandra Paixão falou, a meu ver, sobre o tema mais impor

tante: a unidade,a união,o entendimento e o consenso.

Existem duassugestões aqui.SouRelatora de uma sugestão e o Deputado

Leonardo Monteiro de outra,mas elas não são nossas, são dos senhores.Temos

de juntar essas duas sugestões e as de todas as partes para chegarmos a um

consenso, a fim de que elaboremos um projeto de lei que seja o melhor.Te

mos de nosconvencerde que a propostaé boa,necessária ejusta.A partir daí,

precisamos lutar por ela na Casa. Nesta Comissão, as coisas são relativamente

fáceis. Nas outrasComissões, há a arrogância do cientista, do médico e do po

lítico.A disputa pelo poder aqui é milimétrica.Nãose iludam,poisaaprovação

do projeto não será fácil. Se fosse fácil, não seriam vocês que estariam aqui,

seriam terapeutas de outras coisas. Os senhores são naturalistas, profissionais

que rompem com tabus, com a dominação econômica, cultural e ideológica.

As senhoras e ossenhores são guerreiras e guerreiros.
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Hátambém guerreiras e guerreiros entre nós. Não somos maioria, lamen

tavelmente, mas aumentaremos o número de guerreiros nesta Casa, que se

somarão aos guerreiros de fora. Assim, vamos furando o cerco e trazendo a

força do povo para a Câmara dos Deputados.

Em primeiro lugar, devemoscumprir a tarefa de nosjuntar a V.5as. e esco

lher a melhor proposta. Poderemos até, a partir dasduaspropostas apresenta

das, transformá-Ias numa terceira, incorporando tudo aquilo que vocês trazem

de experiência e de conhecimento, muito mais do que qualquer um de nós.

Em segundo lugar, essas idéias, experiências e saberes de V.5as. têm de ser

socializados nasociedade. Nesse sentido, Sr. Deputados Leonardo Monteiro, Sra.

Deputada Maria do Carmo Lara e outroscompanheiros que se encontramaqui,

quem sabe, pudéssemos tirar desta audiência proposta de seminário nacional.

Poderíamos tentar fazê-lojuntamente a outras Comissões, a de Segurida

de Social e Família, Comissão de Direitos Humanos, foros nos quais temos de

buscar aliados. Epara conquistar aliados, tem-se de trazer Parlamentares para

saber o queV.5as. estãodizendo.Nãosei se sederamconta de que têm um pa

pei pedagógico, um papel de reeducação e não de educação. V.Sas. estãonos

reeducando. Será preciso reeducar muito mais pessoas paraconquistar o seu

objetivo. V.5as. denunciam coisas muito sérias, tais como a dominação econô

mica,o interesse econômico,o tráfico de influências nosórgãosnormativosdo

Governo. Enão me refiroaesteGoverno, mas, sim,à máquinaestatal brasileira,

que não muda,pois há muita resistência, independentemente de quem esteja

na sua condução. Édifícil mudar essa situação. Não será simples, por se tratar

de algo cultural e ideológico.

Então, para concluir, tendo em vistaque meu tempo está terminando, farei

algumas sugestões. Primeiramente, proponho que nos juntemos para cons-
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truir uma proposta. Posteriormente, proponho limpar a proposta de vícios de

iniciativa. Criar conselhos, por exemplo,nãoé prerrogativa do Legislativo. Com

relação a isso, o advogado tem toda a razão, senão seria pretexto para eliminar

a idéia na raiz. Poderemos até fazer indicações ao Executivo para que tome a

iniciativade criaros conselhos. Vamos selecionar aquilo que é nossa prerroga

tiva, limpar a proposta e melhorá-Ia, juntando tudo o que há de bom.

Terceiro e último, proponho que elaboremos resolução juntamente com as

Comissões rneneionadas para promover, o mais breve possível, semcompro

meter a qualidade da iniciativa, um grande seminário nacional, trazendo mais

interlocutores para ouvir o que V5as. estãonos apresentando.

Sr. Presidente, Deputado Leonardo Monteiro, agradeço aV.Exa. e o parabe

nizo pela iniciativade propor a audiência.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Leonardo Monteiro) - Devoagradecer à Sra.

Deputada Luiza Erundina pelas palavras. S.Exa., conforme eu disse naabertura,

é uma dasincentivadoras da criação desta Comissão de Legislação Participava,

da qual foi fundadora.

Em todas as legislaturas e em todos osanos, a Sra. DeputadaLuiza Erundina

participa da Comissão. Vale ressaltar, conforme disse S.Exa., que esta é uma

Comissão importante por dar oportunidade à sociedade brasileira, além da

representação parlamentar, de participardiretamente dela.

A sugestão de S.Exa. também é importante. Posteriormente, deveremos

discutir o assunto com o nosso Presidente no sentido de articular um seminá

rio nacionalsobrea legalização da profissão de terapeuta naturalista.

Outro aspecto importante que disse S.Exa. se refere à elaboração do pro

jeto - e estou relatando uma dassugestões nesta Casa. Percebe-se, entre os
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terapeutas naturalistas, que há grupos separados e distintos - não diria que

há divisão. Por isso é fundamental neste momento unificarmos as ações em

torno de uma idéia, a fim de que nossa proposta seja vitoriosa na Câmara dos

Deputados, haja vista que muitas dificuldades aparecerão. Teremos de fazer

muitos debates, inclusive em outras Comissões e, possivelmente, no plenário,

se a proposta chegar até lá. Não será tarefa fácil. Teremos de nos unificar, a

associação,a federação, os sindicatos e todos os terapeutas, em torno da pro

posta de trabalho conjunto, ou seja,de alcançar nossa unidade.

Passarei a palavra a outra pessoa muito importante para todos, especial

mente em Minas Gerais, e para mim, pessoalmente. Trata-se de alguém que foi

Presidente do nosso partido e, quando ficou sabendo desta discussão, pron

tificou-se a participar, inclusive sugerindo várias pessoas a serem convidadas.

Trata-se da Sra. Deputada Maria do Carmo Lara.

A SRA. DEPUTADA MARIA DO CARMO LARA - Bom-dia, amigo e com

panheiro, Sr. Deputado Leonardo Monteiro, demais membros da Mesa, cujos

nomes não citarei para não estender a fala, e Parlamentares presentes.

Sra. Deputada Luiza Erundina, acho que nós duas gostamos de causas di

fíceis. V.Exa. me convidou para participar de debate sobre cõmunicação, haja

vista que participamos de uma subcomissão que está discutindo as outorgas

e as renovações de outorgas de rádio e de televisão.

Imaginem todos o que é a questão do poder. Agora, após ouvi-Ia falar so

bre outra matéria, concluo que gostamos de causas não só impossíveis como

também com mais adrenalina.

Cumprimento todos os terapeutas presentes e quero dizer-lhes que pre

tendo me somar a V.5as. na luta por sua causa. A idéia do seminário é impor

tante. Devemos realizá-lo ainda este ano. Estive me perguntando por que não
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se encontra ninguém do Ministério da Saúde nesta audiência. Parece-me que

alguém foi convidado, masnão vieram para a Mesa.

Quala importância de a Comissão de Seguridade Social e Família participar

desse seminário? As dificuldades sãograndes e não sãofáceis, há resistências.

Teremos de fazerum convencimento e uma educação, como foi dito.

Acredito que vários aspectos podem serunificadosno seminário. Primeiro,

mostrar a esta Casa o seu objetivo. Segundo, trazer todas as associações do

Brasil. Aliás, o Sr. José de Oliveira falou sobre o trabalho dos presbiterianos e

dos adventistas nessa área. Outras igrejas realizam trabalho semelhante. Sei

que a Igreja Católica também o faz, por meio da Pastoral da Criança e da Pas

toral da Saúde. Vale lembrar que no interior de MinasGerais há entidades que

trabalham com terapia natural, por meio de várias modalidades existentes.

Considerei interessante o fato de haver pesquisas laboratoriais realizadas.

Aliás, a Sra. Sandra nos disse que construiu um laboratório numa escola. Não

sei se isso já foi relatado, haja vista que há um desafio nesse sentido. O Se

cretário fez o desafio e a associação fez uma experiência, na condição de la

boratório.Vale destacar a experiência que se está fazendo com a Polícia, que

não deixa de ser instituição mais fechada e com mais disciplina. V.Sas. têm de

relatar essas experiências.

Sr. Deputado Leornado Monteiro, Sra. Deputada Luiza Erundina e demais

Parlamentares, dever-se-ia fazer a publicação desta audiência pública, inclu

sive como preparatório para o seminário nacional. Dever-se-ia trazer para o

seminárionacionalórgãosdo Governo, tais como Anvisa, Ministério da Saúde,

Secretaria-Geral da Presidência - O Ministro LuizDulci é de Minas Gerais e lá

S.Exa. realiza um trabalho com todos os movimentos populares. Éa Secretaria

Geral que discute os problemas e atende os representantes dos movimentos
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populares. Vamos trazer pessoas dessas áreas, não só para comporem Mesas,

mas, também, para participarem dos debates.

Recentemente, vivi experiência que deveríamos reproduzir. O Movimento

de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase (Morhan), que envida

grande luta para acabar com o preconceito contra a hanseníase, para con

seguir do Governo um benefício único - e não se trata de benefício que se

passa de pai para filho - para aqueles hansenianos que foram retirados pelo

Governo, há quarenta ou cinqüenta anos, diria mesmo arrancados de suas fa

mílias, porque, antigamente, o tratamento para hanseníase era o isolamento.

Tive oportunidade de acompanhar essemovimento e de estar com o Presi

dente Lula, que deixou muito claro seu apoio. S.Exa. editou medida provisória

sobre o assunto. Havia um projeto de lei do SenadorTião Viana. E, consideran

do que não podemos legislar sobre questão orçamentária, o projeto apresen

tava vício constitucional ao tratar de pagamento de benefícios. Contudo, o

referido projeto foi aprovado pelo Senado e veio a esta Casa. Essa tramitação

fez com que o movimento se articulasse, em âmbito de Brasil e de Estados, o

que fez com que o Presidente Lula editasse uma medida provisória para fazer

o benefício, já que essa era uma prerrogativa do Governo. ~ão que seja algo

fácil, que o Governo tenha que editar medida provisória, mas há toda uma

preparação para esse seminário. Entendo que deva sair daqui uma comissão

de Deputados para a preparação de um documento.

Nobre Presidente, Deputado Leonardo Monteiro, V.Exa., que é o autor dessa

audiência, deveria chamar outros Deputados e Senadores - inclusive, a Sra.

Adeilde Marques citou o nome de vários deles -- para uma reunião, a fim de

fazermos um movimento. Afinal, é muito grande o número de pessoas que

fazem terapia natural no País. Nós temos que, por intermédio da Comissão

de Legislação Participativa e desta Casa, juntar essas pessoas e levá-Ias a um
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debate com o Governo e com órgãos do Governo. Éesse o movimento que

tem que serfeito.Teremos resistência nesta Casa, no Governoe no Judiciário. É

assim que as coisas acontecem.A Deputada Luiza Erundina disse muito bem:

Estamos rompendo barreiras e mudando mentalidades.

Apesar de não fazerterapia naturalista constantemente, acredito no trata

mento homeopático, nos chás, etc. Essa luta não deve serpessoal, temos que

nos aglutinar.

Sr. Presidente, encerro minhas palavras dizendo que espero que esta au

diência sirva para nos organizar aqui dentro, mas principalmente para que o

movimento busque outras entidades e associações, a fim de nos encontrar

num seminário, e,quem sabe, a partir daí, ou até antes, procurar as instâncias

do Governo para sensibilizá-lo e,inclusive, ganhar adeptos.

Parabéns ao Deputado Leonardo Monteiro,aosSrs. membros desta Comis

são, atodos que viajaram hoje,ou a noite inteira,para chegaratéaqui,inclusive

o Professor Moreno.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Leonardo Monteiro) - Agradeço àDeputada

Maria do Carmo Lara, que acrescentou sugestões importantes, inclusive esta

de nosreunirmosnesta Comissão, além de outrasanteriores, quejá tramitaram

ou estão tramitando na Câmara e no Senado, e, inclusive, a de nos articular

com outros Deputados interessados.

Registro, naoportunidade, a presença do nobre Deputado GeraldoThadeu,

que é membro desta Comissão. Inclusive, S.Exa. foi Presidente da nossa Comis

são na legislatura anterior. Com muito prazer, contamos com sua presença.

A Jornalista Sandra Paixão, que se manifestou há pouco, não fez uso dos

livros que escreveu, porque estavam guardados na mala. Um delesé um jornal
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escolar Uma Leitura da Comunicação, relativoà questãoda medicina natural;o

outro Fiz um Curso deReiki, eAgora? Lembro que ela é autora de outros livros,

além desses dois que citei.

Passo a palavra ao Deputado Airton Roveda, do Paraná.

o SR. DEPUTADO AIRTON ROVEDA - Saúdo o Presidente, Deputado Leo

nardo Monteiro, as Sras. e os Srs. Deputadose os amigos que aqui estão.

Sr. Presidente, ontem, por acaso, encontrei-me com o Professor Rogério Fa

gundes,que me convidou para estaraqui.Agradeço a oportunidade de somar

contribuições a esta matéria.

Devo dizerque esteé um assunto apaixonante, emocionante.A nossa flora

é completa, tem tudo, porém não pode serexplorada porV.5as., estudiosos do

assunto. Quando eu falava, senti a ansiedade do Professor Rogério e vi o brilho

dos olhos do Professor Moreno,que tem tanta coisa a dar ao povo e não pode

dar. Percebo que isso osdeixa perturbados.

Quando se fecha um contrato ou se tenta resolver um problema na vida,

há que se atentar para o seguinte: deve-se ter uma chave na mão para entrar

onde quer. O grande rumo é achar a chave. Ea chave está aqui, na Câmara

dos Deputados, com o nobre Presidente Leonardo Monteiro; com a Deputada

Maria do Carmo Lara, mulher vencedora, uma potência -- agarrem-se a ela

--, conhece todos os caminhos; com a Deputada Luiza Erundina; com o Se

nador, que é amigo da oradora que me antecedeu. Enfim, a chave está aqui,

procurem-na nessas pessoas que amam essas terapias e têm conhecimento

de causa. Então, não percamo rumo.
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A nossa amiga Sandra Paixão, inclusive, já falou dessa união,para que não

permaneçamos de lados opostos e que cheguemos a um denominador co

mum, que é importante.

o nobre Deputado Leonardo Monteiro está se debruçando no assunto, e

devo dizerque estamos aqui para somar. Sempre que me chamarem para de

bater o tema, estarei à disposição. Sei do valor de uma flora existente neste

imenso Brasil. O Professor Rogério se referiu ao aproveitamento de cascas de

banana -- e às vezes até brincamoscom o assunto --, que tem grande poder,

mesmo assim não se faz um remédio que possa serdistribuído gratuitamente

ao povo. Isso realmenteé uma coisa bastante perturbadora.

O meu pai,que morreu há pouco tempo, era chamadode Dr. (arqueja, por

que era um apaixonado por ervas, um naturalista. Assim o chamavam, porque

costumava dizer que sabia - claro, sei disso também -- que certas plantas

curavam, a exemplo da espinheira santa, que em vinte dias curaqualquer pro

blema de estômago. Realmente, esse saber é uma coisa fantástica. Devez em

quando, enchem as pessoas de Pepsamar, enfim, envenenam o corpo huma

no,quando poderiam curarmaisfácil.

Sr. Presidente, coloco-me à disposição. Quando me convidarem para esse

tipo de reunião, estarei a postos, porque é um tema apaixonante e emociona

nãosóa mim, mas ao Sr. José Alberto Moreno,professor de Homeopatia- de

quem pude sentir a ansiedade - e ao Professor Rogério.

Agradeçoa todos.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Leonardo Monteiro) - Nósé que o agrade

cemos, Deputado Airton Roveda.

Passo a palavra ao Deputado Geraldo Thadeu.
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o SR. DEPUTADO GERALDO THADEU - Sr. Presidente, cumprimento o

nosso colega e amigo Deputado Leonardo Monteiro, as Sras. e os Srs. Deputa

dos, os debatedores e a todos aqui presentes.

Primeiramente, parabenizo o Deputado Leonardo Monteiro pela belíssima

audiência pública, extremamente concorrida, com um tema muito importante.

Sou dentista, também voltado à área da saúde, e vejo, pela minha experi

ência de vida, que a cada dia a homeopatia e o naturalismo vêm chamando a

atenção e mostrando a eficácia dos seus tratamentos. Éextremamente justo

esse reconhecimento, a regulamentação dessa profissão. Nós, pelas experiên

cias que temos da vida, percebemos que tínhamos, devido a problemas gra

ves de saúde, que nos afundar em medicamentos. Hoje, com o naturalismo, a

homeopatia, um pequeno medicamento, tranqüilamente, supera tudo aquilo

que usávamos no passado.

Então, acho que vocês devem continuar a luta, apesar de saberem que não

é fácil.Temos nesta Casa várias lutas, como a das parteiras tradicionais, além de

outras profissões que buscam justiça. A luta de vocês está em mesmo nível.

Estamos aqui para lutarmos junto a vocês. O que depender do nosso apoio,

fiquem tranqüilos. Tenho certeza disso, principalmente da parte do Deputado

Leonardo Monteiro, Parlamentar combativo e determinado. Saiba S.Exa. que

sempre poderá contar com o nosso companheirismo e com o nosso trabalho

na busca da oficialização da profissão de Terapeuta Naturalista.

Parabéns a todos vocês.Tenham um bom trabalho, contem com o nosso

apoio.

Muito obrigado.
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o SR. PRESIDENTE (Deputado Leonardo Monteiro) - Agradeço ao Depu

tado Geraldo Thadeu, membro da nossa Comissão de Legislação Participativa.

S.Exa. é representante da bela cidade de Poços de Caldas, das Minas Gerais.

Informo que ainda há onze oradores inscritos. Por isso, quero combinar

com V.Exas. um tempo menor de intervenção, para, na seqüência, poder con

cluir a nossa audiência. A fala de cada Deputado, assim como a das senhoras

e senhores membros da Mesa é importante. Foram apresentadas sugestões

pertinentes. Gostei muito da idéia do seminário, que dará prosseguimento ao

nosso debate. A audiência pública pode ser o primeiro passo;o seminário será

o segundo, mais amplo, que dará continuidade a essa discussão, inclusive para

colher outras contribuições importantes, com a presença de órgãos do Gover

no Federal, tal como sugerido pela Deputada Maria do Carmo Lara.

Há a necessidade de construirmos um convencimento, para que, quando

submetida à votação, nossa proposta possa ser aprovada pela maioria dos De

putados, com força tanto da parte do Poder Legislativo, como do Poder Exe

cutivo, do Governo.

Esta Casa funciona de forma interessante. Alguns Deputados costumam di

zer que só se vota o que o Governo quer. Mas, na verdade, o funcionamento

é o seguinte: há de haver o convencimento da Casa e da sociedade. É im

portante que haja essa pressão da sociedade para convencermos o Governo,

o Executivo. Todos - as entidades, com seus profissionais; os Deputados e as

Deputadas; e o Governo - devem andar juntos para a construção desse tripé.

Quem sabe, o seminário poderá ser uma segunda etapa importante para a

continuidade desse debate.
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Concederei a palavra aos onze inscritos, que disporão de dois a três minu

tos para oferecerem sugestões sobre aspectos que devem sercontemplados

no nosso projeto de lei.

Passarei a palavra, primeiramente, ao Sr. Osmar Santos. Antecipo que fala

rãoem seguida o Sr. Sebastião Clemente; aSra. Maria, da Abracampo; o Sr. João

Batista e o Sr. Francisco.

Com a palavra o Sr. Osmar Santos.

o SR. OSMAR SANTOS - Bom-dia, caros amigos.

Serei breve, porque ainda há muitos inscritos. Deixo claro aos amigos e

companheirosque sefazem presentes e aos Deputadosque nosapóiam que a

nossa meta nãoé baterde frente com ninguém, mas, sim,atender atodos que

desejam ter acesso ao Sistema Únicode Sáude (SUS). Porfalta de conhecimen

to, muitas pessoas são humilhadasnas portas dos hospitais, a exemplo do que

ocorre cotidianamente na saúde pública do nosso País, como todos sabem.

Não estamos aqui para falar contra os médicos - não reivindicamos a

construçãode grandes laboratórios, tampouco exigimoscirurgias - mas, sim,

para lutar pelas terapias alternativas.

Sugiroaos amigosque estãonesta luta que convoquem osdemaiscompa

nheiros para que unam forças em favor dos maiscarentes.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Leonardo Monteiro) - Agradeço ao Sr. Os

mar a objetividade.

Antesde passar a palavra ao Sr. Sebastião Clemente, quero dizero seguinte:

Há pessoas aqui de vários Estados e de várias entidades, mas chegou-me às
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mãosapenas o nome. Solicito, portanto, que os oradores identifiquem a enti

dade que representam.

Portanto, vou passar a palavra agora ao Sebastião Clemente.

o SR. SEBASTIÃO CLEMENTE - Sou de MinasGerais, Belo Horizonte, e faço

parte da Biosaúde, uma associação que congregaterapeutas. Algumas dasmi

nhas sugestões já foram oferecidas. Eu havia pensado em uma conferência

dosterapeutas, masum seminário contempla a idéia. Queroinformar que será

difícil saber quantosterapeutas temos no País, porque são muitos evários nem

admitem que sãoterapeutas, mas fazem um grande papel de cura.

Agora, o Ministério da Saúde já tem um catálogo, que foi feito pelo Núcleo

de Estudos de População e Sociedade (Neps), da qual fiz parte quando o Mi

nistro da Saúde era o Sr. Humberto Costa, com as associações e os terapeutas

deste País.

Então, seria interessante nesse seminário solicitarmos esse catálogo, que vai

ajudar muito, para sabermos onde estãoas pessoas que fazem esse trabalho.

Parabenizo a Comissão pelo evento. Gasta-se, realmente, muito dinheiro

com a doença,não com a saúde, tanto em nível Federal, quanto nos Estados

e nos Municípios. Com as práticas naturais é possível reduzir-se esse gasto de

forma fantástica. Lá em MinasGerais, a Biosaúde está àdisposição, empenhada

em ajudara organizar esse seminário. Eo Conselho Regional de Biologia (CRB),

com a qual temos uma parceria, pediu que colocasse seu nome à disposição

para nos articularmosem Belo Horizonte, MinasGerais.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Leonardo Monteiro) - Obrigado, Sebastião. Esse

catálogo também será muito importante para convidarmos todas as entidades,

para as pessoas participarem do nosso seminário, quem sabe umaconferência.
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Passo a palavra agora à Maria, da Abracampo.

A SRA. MARIA TEREZA - Bom-dia. Eu represento a Abracampo, que é a

Associação de Pesquisadores de Essências Florais, de essências de campos de

consciência. Falo também em nome da Mônica Cervini, da Associação Brasilei

ra de Terapeutas Florais. Eutrouxe a mensagem dela de apoio profundo a tudo

o que acontecer aquLlnfelizmente ela não pôde estar presente.

Rapidamente, eu gostaria de falar sobre o que disse a Sandra e o professor

Rogério, falando de unidade, que isso é absolutamente fundamental, e tam

bém sobre a visão inclusiva da sabedoria indígena aos bancos universitários

dentro dessa estrutura da profissão do terapeuta.

É importante mencionar, também, o respeito profundo à diversidade das

culturas, às visões de mundo, às tecnologias e produtos, o que é um grande

aprendizado para todos nós.

Na área da terapia floral, por exemplo, temos tensões entre terapeutas e

produtores geradas por visões de mundo de que plantas ou flores da natureza

são boas e quais não são. Esse tipo de problema nós precisamos conseguir

resolver e aprender a ser inclusivos e a respeitar o direito à livre escolha.

Um outro ponto é eleger realmente como plataforma fundamental o nosso

direito pessoal, o direito constitucional de escolher um cuidado de saúde tra

dicional. Por exemplo, escolher ser tratado segundo a tradição dos índios. Eu

tenho essedireito. Há dois anos eu tive dois cânceres ditos mortais. Eu escolhi

me tratar com medicinas tradicionais. Eu estou perfeita, curei-me totalmente,

enquanto várias amigas que adoeceram, faleceram. O triste é que alguns dos

remédios que eu tomei ao longo desses dois anos foram retirados das farmá

cias pela Anvisa. Então, não é só o meu direito de escolher, como é o meu
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direito de ter acesso ao produto. Porque não adianta eu poder escolhere eu

nãoter como ter o produto que pode me ajudar.

Éimportante que os medicamentos indígenas também possam estar aces

síveis a quem escolhe utilizá-los, porque aí a lei vai estar redonda. Hoje, por

exemplo, estamos com um problema nas farmácias. A Anvisa está retirando

os florais das farmácias, sem dizer explicitamente. Com a nova ResoluçãO da

Diretoria Colegiada (RDC) nO 214 e com a Consulta Pública (CP) nO 69 não há

mais local para o floral nas farmácias, o que inviabiliza qualquer terapeutacom

baixo poder aquisitivo de continuar trabalhando e oferecer osflorais às pesso

as, porque se usa o recurso da farmácia. Então, em razão da RDC 214, o labo

ratório de homeopatia não pode mais ter o floral. Eo laboratório de sólidose

semi-sólidos poderia eventualmente existir, mas seria um local exclusivo para

prescritores oficiais, ou seja, médicos que tecnicamente não poderiam usar o

floral. Eessa CP que entra em vigor define o que pode estar nafarmácia, expli

cita.Ea terapia floral tende a ficar fora.

Era só isso.

Agradeço a todos.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Leonardo Monteiro) - Muito obrigado.

Concedo a palavra ao Sr. JoãoBatista de Carvalho. O próximo orador será o

Sr. Francisco Assis, que já poderia se sentarperto do microfone. Em seguida o

Sr. Eduardo Brasil.

o SR. JOÃO BATISTA DE CARVALHO - Meusamigos, nenhum de nóspode

se iludir. Conhecemos aqueles que nosperseguem eque,realmente, queremnos

destruir. Um Deputado se referiu à questão da espinheira santa, mas osfitoterá

picos são proibidosem farmácias ou,quando permitidos, são retirados. O mel de
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abelha, que alimenta e é remédio, que se encontra nas farmácias, também está

sendo retirado da farmácia - a senhora aqui falou. Vários medicamentos que

ela, a indústria da doença, não pode fabricar ou não conhece, manda a Anvisa

retirar das farmácias. Querosaber a serviço de quem a Anvisa está? Por que tanta

perseguição aos fitoterápicos? Para quê? Éinteressante essa pergunta.

Como fazemos para tratar doenças do coração? Vitamina B6, B12 e ácido

fólico.Comodamossobrevida longa aos diabéticose cancerosos? Com aauto

hemoterapia. Como se cura uma gastrite crônica? Com reeducação alimentar

e trinta dias de chá de esplnheira santa após as refeições. Conhecemos o se

gredo da sobrevida. Sabemos como tratar o todo, nunca a parte. Enquanto

terapeutas holísticos, temos que tratar do todo, nunca da parte.

Nossa unidade vai-se fazer da seguinte maneira: vou pedir aos senhores to

dos os livros - e tenho certeza de que muitos aqui ostêm - que denunciam

as ações da indústria da farmácia. Façam uma cópia e a tragam aosnossos De

putados.Todos os livros, trabalhos, enfim, tudo o que ossenhores conhecerem

que revele alguma denúncia contra eles tragam aos Parlamentares. Só haverá

unidade a partir de uma uniãoverdadeira.Temos que nos ligarumbilicalmente

com quem está representado no poder.

Não podemos mover uma palha se não tivermos do nosso lado educação,

cuja noçãovem da consciência e da ciência. O outro poder, que sempre é con

tra o terapeuta, só se estabelece a partir da corrupção, pelo desvirtuamentodo

discurso, pelo desacreditamento das idéias. Epor quê? Porque nãogera dinheiro

para eles, que nãoqueremsaber de nada barato. Sabemos o quefazer. Muitosde

nóssabem. Estou falandodosterapeutas que levam a sério suas profissões.

A partir de hoje,deste movimento, sempreque estiverem os senhores em

contato com os Deputados, as associações ou a federação mandem os livros
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que denunciam as ações do poder da indústria. Tragam idéias, mandem-nas

por e-mai/s, enfim, conversem com S.Exas., estejam presentes.

Se nos unirmos, verdadeiramente, a soma das partes fará um todo belís

simo, porque só vamos conseguir vencer se, realmente, nos unirmos. Juntos

conseguiremos.

Obrigado.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Leonardo Monteiro) - Muito obrigado ao Sr.

João Batista.

Concedo a palavra ao Sr. Francisco de Assis.

o SR. FRANCISCO DEASSIS - Bom-dia a todos.

Sou Vice-Presidente do Sindicato dos Terapeutas do Estado da Bahia.A Sra.

Sandra Paixão esgotou o assunto sobre as terapias, nada mais preciso dizer.

Mas estou ouvindo falar apenas da terapia naturalista e há várias categorias

lutando. Deveríamos nos unir e compormos um só grupo. Há a Federação

Nacional dos Terapeutas (Fenate) presente, mas acho que a Mesa deveria ser

composta por representantes de cada Estado, não de uma classe ou de uma

categoria. Sou acupunturista há dez anos e sei que existem mais de mil acu

punturistas, mais de 10 mil massoterapeutas, enfim, todas as terapias. Repito,

a Mesa deveria ser composta por um representante de cada categoria, para

fortalecer mais a classe dos terapeutas, que é uma só.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Leonardo Monteiro) - Agradecemos.

De fato, temos que trabalhar por nossa unidade. A intenção da Comissão

foi justamente contemplar todos: federação nacional, associação nacional, te-
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rapeutas de categorias diferentes, sindicatos. Nossa intenção é,a partir deste

momento, consolidar nossa unidade.

Com a palavra o Sr. Eduardo Brasil.

o SR. EDUARDO BRASIL - Bom-dia, Srs. Parlamentares. Bom dia, colegas

das várias associações.

Sou diretor de relações institucionais do Sindicato dos Acupunturistas do

Estado de São Paulo. Estou no segundo mandato.

A acupuntura começou seu grande movimento em 1967, por intermédio

do projeto de lei do Deputado MarcelinoRomano Machado. Em 23 de março

de 1999, realizamos nosso primeiro grande congresso nacional, o congresso

da Confederação Nacional de Acupuntura e Terapias Afins (Conat). A data 23

de marçojá foi legalizada em vários Estados, como dia do acupunturistae,aqui

na Casa, naComissão de Educação, foi aprovada no seu mérito.

As injustiças sociais no Brasil, em todos os níveis de trabalho, são muito

conhecidas - o professor Moreno falou brilhantemente sobre o começo das

injustiças. Tenho percebido que uma coisa é a lei, outra é a prática. Getúlio

citou uma frase muito interessante: "Lei, ora lei,seeu a faço"-

Tenhoa publicação, no DiárioOficial, do primeiro cursotécnico do Estado

de São Paulo de AcupunturaChinesa etenho umacartado MinistériodaSaúde

- vou passá-Ia para o Deputado-, que diz:"no âmbito da competência do

Ministério da Saúde, no nível dessa Agência, encontra-se em consulta pública

a regulamentação do trabalho da acupunturae não hánenhum impedimento

legal para que qualquer um o faça':

Em seguida, a Vigilância Sanitária emite a Portaria SV-ü3, que proíbe de

exercer a função acupunturista que não tenha nível superior. Depois, o Minis-
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tério da Saúde, por intermédio da brilhante Ora. Carmem Simone, a quem pa

rabenizo publicamente, baixa a Portaria nO 971, que contempla várias e várias

modalidades de terapia para nível superiorem saúde.

Para seracupunturista, você tem que seracupunturista; para serterapeuta

floral, você tem que estudar terapia floral; para ser reikiano, você tem que ser

iniciado como mestre em Reiki. Ora, por que não somos respeitados pelo Po

der Públicocomo cidadãos? Porque não somos respeitados como contribuin

tes e pagantes? Essaé uma questãofundamental.

No âmbito da homeopatia, o Professor Moreno tem sido perseguido siste

maticamente.Em São Paulo, o médico WuTu Chung tem sido perseguido sis

tematicamente pelo Conselho de Medicina por praticare ensinar acupuntura.

Deputado,ouvi alguns comentários sobre Portugal, mas esse país já regu

lamentou as terapias complementares. Está aqui o decreto-lei - vou passá-lo

para o senhor. Talvez sirva de base para começarmos o trabalho de elaboração

de uma política nacional de saúde inclusiva de fato, uma política nacional de

saúde que contemple todos e que não faça "bolsáo" "Boisão" sério, há um em

São Paulo, maso coitado que mora no Acre não tem médico.Setenta por cen

to dos municípios brasileiros não têm médicos. Podemos suprir essa carência.

Podemos baixar o custo do Estado, realmentese dedicarmos acuidar de pato

logias e à pesquisa. Podemos contribuir, cada um na sua área, na sua esfera.

Essa é a minha contribuição nestedebate.

Um último comentário.Ofato de termos estudadonãogaranteo nossotra

balho. Mesmo que eu tenha um diploma de níveltécnico ou de nívelsuperior

não há garantia institucional de que eu possa realizar meu trabalho. Acho que

temos de garantira quem fez um cursode naturopatiana Bezerra de Menezes,
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por exemplo, como foi citado, que ele possa trabalhar. Elenão tem essedireito,

porque o Estado não lhe permite.

Muito obrigado, senhores.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Leonardo Monteiro) - Obrigado pela

contribuição.

Com a palavra o Sr. José Avelino.

o SR. JOSÉ AVELINO - Agradeço a oportunidade.

Vou-lhes dar um testemunho de cura com plantas medicinais. Minha mãe

teve câncer nos anos 70 - especificamente, de 74 a 80. Ela sofreu muito na

mão de médicos. Enfim, o médico mandou-a embora, para morrer em casa.

Nós presenciamos muito a dor dela - eu me emociono muito, porque é mi

nha mãe. Nós a tratamos com medicina natural. Propriamente, com quatorze

qualidades de plantas. Minha mãe foi curada e viveu ainda 35 anos. Veio a

falecer no ano passado, aos 87 anos.

Há outro testemunho. Uma menina de quinze anos, que teve depressão,

procurou vários médicos. Cada médico por que ela passava a deixava mais

doente. Ela ficava pior. Sentia a morte aproximar-se. Recorrendo ao tratamento

natural, ficou curada. Ela tinha quinze anos. Hoje está com dezoito, dezenove

anos. Ficou totalmente curada, com as bênçãos de Deus e a ajuda das plantas

medicinais.

São esses os meus depoimentos.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Leonardo Monteiro) - Muito obrigado.

Com a palavra o Sr. Homero Gabriel Cabral de Souza.
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o SR. HOMERO GABRIEL CABRAL DE SOUZA - Há anos a Organização

Mundial de Saúde fez recomendações aos governos e autoridades mundiais,

principalmente dos países em desenvolvimento, para que levassem em con

sideração os recursos da medicina popular identificados e aceitos pelo povo

e as incorporassem num modelo oficial de medicina. São recomendações da

Organização Mundial, mas isso não vem acontecendo.

No ano 2000, saída Capital e me transferi para a minha cidade. Lá, iniciei um

trabalho pioneiro de orientação à população sobre a existência de um outro

tipo de tratamento, um outro tipo de terapia de cura - não existe um cami

nho único, apenas o do chamado Sistema Único de Saúde (SUS). Isso, natural

mente, prejudicou aquelas pessoas ligadas ao tratamento convencional.

Euestou sendo processado pelo Conselho Regional de Medicina. Eu tenho

que responder a um processo pelo simples crime de orientar pessoasdo povo

no caminho das terapias naturais, numa rádio importante da minha cidade,

Divinópolis, rádio essa pertencente à diocese daquela cidade.

Então, o Conselho Regional de Medicina me processou porque eu estou

ensinando, estou dizendo ao povo que existe outro caminho, outra alternativa.

Alternativas nós temos obrigação de seguir. Quando vamos por uma estrada e

ela está interrompida ou não nos leva ao nosso destino, achamos uma alterna

tiva. Éeste o caminho que o povo precisa seguir: o da alternativa. Édireito do

povo seguir a alternativa que poderá levá-lo ao caminho correto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Leonardo Monteiro) - Muito obrigado.

Antes de chamar o próximo orador, informo que está circulando uma lis

ta para que as pessoas coloquem seu nome, endereço, telefone e e-mail, de

forma legível - em letra de fôrma, se possível -, porque depois nós vamos

precisar fazer contato com vocês. Há presentes em quantidade e de qualidade.
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Estão presentes entidadesde vários Estados. Portanto, deixem seus contatos.

Para a Comissão é muito importante.

Com a palavra o Sr. OtavianoCabral de Sousa.

oSR. OTAVIANO CABRAL DESOUSA - Eu vou abordarumaquestão bastan

te objetiva. Eu, pessoalmente, tive contaminação por Leishmania há cinco, seis

meses. Fiz questão de realizar exames laboratoriais para ter certeza deque se tra

tava de Leishmania. Fui informado, naépoca, de que o tratamento seria feito via

Governo, em posto de saúde; de que a Medicina nãofazia pesquisa nessa área,

porque não havia interesse nenhum;de que essa era uma doença de pobre;de

que o tratamento constava de mais ou menos 160injeções. Sugeriram-me que

me preparasse para tomar injeçãoaté na sola do pé. Esse produto atacaria os

rins, o baço, o fígado- é um remédiobastante bravo, bastante perigoso.

Então, fiquei naqueledilema:ou morro de leishmaniose ou morro em fun

ção do tratamento. Decidi por uma alternativa. Quem sabe eu poderia fazer o

tratamento por outra via? Foi o que fiz. Usei afitoterapia,através de uma planta

chamada leishmania - por sinal, tem na casa do Homero-, que sereproduz

por via vegetativa. Basta destacar um galho e colocar na terra que ela enraíza

e brota. Quer dizer, é fácil de se propagar - precisamos prôpagar essa plan

ta. Pela homeopatia,tomei essencialmente o Hidrocotile.Pela geoterapia, usei

barro, argila, junto com a própria planta, e useiuma pomada homeopática. O

resultado é que estou aqui,vivo - parece que estou vivo.

Eu consegui encerrar o ciclo da ferida em cerca de duas semanas. Foibas

tante trabalhoso. A ferida incidiu exatamenteno meu rosto, no meu queixo.Eu

imagino que esteja livre da leishmaniose. Continuo fazendo o tratamento al

ternativo,usandoprodutos da homeopatia,para nãocorrernenhum risco. Ain

da não fiz nenhum exame para verificarseestá realmentesanada a questão.
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Então, acho que é uma questão prática, objetiva e que interessa ao grupo

todo.

Eu gostaria muito de lembrar que o homem é um serde memória e não

podemos abrir mão dela. Essa memória nosensinou, ao longo do tempo, que

as pessoas tratam,que o índio trata.

Muito obrigado.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Leonardo Monteiro) - Muito obrigado, Sr.

Otaviano, pelo depoimento.

Com a palavra o Sr. Israel Gomes.

o SR. ISRAEL GOMES - Cumprimento a Mesa, na pessoa do Deputado Le

onardo Monteiro,que já esteve na minha cidade, Aguia Branca, acompanhan

do a criação do Parque Nacional dos Pontões Capixabas, que agora vai virar

monumento, para maior tranqüilidade das pessoas.

o meu nome é Israel. Eu assessoro organizações sociais em fase de criação

e aquelas que já existem - sindicatos, associações, cooperativas, enfim, gru

possociais. Todos osexpositores foram felizes, nas suas rápidas considerações,

ao mostrarem a importância de levar adiante esse tema tão interessante no

meio social.

Nós, terapeutas, não queremos tomar o lugar dos médicos. Temos respeito

e consideração pelos médicos. O que nós queremos é dar mais valorà vida, o

que muitos profissionais de saúde nãovêm fazendo. Éclaro que muitos fazem,

mas outros não. Naverdade, existe hoje umafábrica de doenças, de enfermida

des, como alguns expositores disseram. Nós queremos desenvolver a sabedoria

popular, tão antigaquanto a filosofia grega, desenvolvida por grandes mestres,
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como Sócrates, Platão, Aristóteles e outros sábios. Até hoje, no mundo inteiro,

fala-se na inteligência e nasabedoria gregas: fazer o bem acima de tudo.

o bem que queremospara as pessoas é que elas tenham direito a uma vida

saudável, tenham direito, como diz o professor Moreno,de morrer com saúde.

A vida não é eterna, elaé passageira. Pois, que as pessoas tenham o direito de

morrer com saúde.

Infelizmente, a medicina tradicional tem levado as pessoas a tratarem de

doenças a vida inteira e a morrerem com essa doença. Queremos o direito a

uma vida digna. Épossível com essa prática terapêutica.

o número de Parlamentares que apóiam essa idéia, com certeza, vai au

mentar. O nível de consciência e de instruçãodo povo brasileiro está aumen

tando. Durante muitos e muitos anos, o povo brasileiro elegeu governos que

não representavam seus interesses. Nos últimos anos, o povo brasileiro ele

geu um governo federal que realmenterepresenta seus interesses e assim fará

com os Parlamentares, Deputados Federais, Senadores, Deputados Estaduais

e Vereadores: vai eleger representantes para o Poder Legislativo realmente

comprometidos com acausa popular, com a causa social, com os movimentos

sociais, com os interesses do povo brasileiro, como os que há nesta Comissão,

e vários foram citados.

Em nome daqueles que não estãoaqui, peço aos Parlamentares presentes

que levem seus pares, nas duas Casas, a realmente abraçarem essa idéia, por

que é a idéiado direito àvida, do direito a viver com dignidade e com saúde.

Os terapeutas não pensam em dinheiro, não pensam no lucro. Muitos até

hoje atuamde forma voluntária. Épreciso que osterapeutas tenham sua prática

reconhecida legalmente, para que nãohaja perseguições, como existem por aí.
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Vamos à luta!

Reafirmo a idéia de fazermos um seminário para reforçar cada vez maisa

atuaçãoe a legalização da práticaterapêutica.

Muito obrigado.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Leonardo Monteiro) - Passo a palavra ao Sr.

Aristo Neves.

o SR. ARISTO -NEVES - Soude Contagem, MinasGerais.

Na época em que o Ministro Patrus Ananias foi Prefeito de Belo Horizonte,

a cidade passava por uma epidemia de dengue. Eu e o professor Moreno pro

curamoso Secretário de Saúde e a eledissemos:"Vamos acabar com adengue

em BeloHorizonte:' Depoisde conversamos, o Secretário nosdisse: "Nãoé que

é possível?': E nos mandou conversar com as gerências, ou seja, os médicos.

Mas eles disseram: "Comvocês nós não trabalhamos':

Isso foi muito importante para nós. Quandosurgem dificuldades significa que

vamos ter oportunidades. Ehoje estamos tendo umagrandeoportunidade.

Acho estecartazmaravilhoso, um sol e um olho.Vejam que bonito!

Estamos tendo uma grande oportunidade.

Quando o Presidente baixou o Decreto-Lei nO 5.813, começamos a nos co

çar. Elembramos: "Aí vem o Sulfur"- professor Moreno,a gente conhece.

Trabalho na Prefeitura de Contagem,na área de segurança alimentar. Esta

mos implantando hortas urbanas e,com elas, a fitoterapia.

o Ministro Patrus Ananias tem ajudado imensamentenão só Minas Gerais,

mas todo o Brasil.
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Para terminar, tenho um vidrinho aqui. Se alguém estiver sentindo dor e

quiser tirá-Ia, venha falar comigo, porque a dor acaba na hora.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Leonardo Monteiro) - Estamos caminhando

para o encerramento da nossa audiência pública.

Quero falar sobre a importância desta audiência pública. Surpreendeu-me

a quantidade de pessoas e de entidades que vieram. Lembro que, quando

começamos a preparar essa idéia, porque coube a mim relatar a matéria, achei

interessante realizarmos audiência pública justamente com o objetivo que

vejo que está caminhando. A sugestão da Deputada Luiza Erundina de rea

lizarmos o seminário será um segundo passo, por meio do qual poderemos

dar mais publicidade e ampliar a discussão sobre a legalização da profissão de

terapeuta naturalista.

Foram dadas importantes contribuições que estão registradas, pois a audi

ência pública está sendo gravada.

A Comissão de Legislação Participativa sem dúvida nenhuma promoverá

um seminário. Depois teremos de acertar a data. Pedimos que anotem o nome

e endereço na lista que estamos passando, para fazermos contato com os se

nhores, para que nos ajudem na divulgação do seminário.

Algumas das pessoas que estão nesta Mesa já contribuíram com a realiza

ção desta audiência. Agora, contamos com a participação na elaboração do

nosso seminário. Aqui foram dadas sugestões importantes, como envolver

mos outros órgãos do Governo para junto conosco participarem do seminário,

assim como outros Deputados que já tiveram iniciativa de legalizar a profissão.

Que a nossa Comissão possa mobilizar todas essas pessoas e fazer um grande

seminário nacional. Quem sabe, poderemos realizá-lo num auditório mais arn-
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pio, Deputada Luiza Erundina. Assim poderíamos ter todos os pensamentos

em relação a essa questão.

Registro a presença do Deputado LuizCouto, Presidente da Comissão de

Direitos Humanos, que tem tudo a ver com o tema discutido aqui,até porque

várias palestras foram relacionadas ao fato de que muitasvezes o desrespeito

aos direitos humanos causa doenças entre nós.

Vou passar a palavra aos membros da Mesa para fazerem suas considera

ções finais. Há pedido de algumas pessoas do plenário para que todos sejam

bem objetivos e fiquem entre um e dois minutos. Em seguida, encerraremos a

nossa audiência pública.

Concedo a palavra ao Dr. Juracyr Saint-Martin, para suas considerações finais.

o SR. JURACYR SAINT-MARTIN - Sr. Presidente, Srs. Deputados, registro nes

te meu livro ODireito nas Terapias Naturais, editado pela editora da Ordem dos

Advogados do Brasil (OAB) de Brasília - ou seja, aOAB encampoua nossa tarefa

-, todos os dispositivos legais que consegui apurarao longo de alguns anos

de pesquisa, e outros novos estão surgindo. Gostaria de passar aV.Exa. algumas

anotações - desculpe o estado em que se encontram, porqueforamfeitas para

minha orientação -, nas quais V.Exa. terá mais subsídios legais para a execução

desse trabalho, muito importante para todos nós, conformedito aqui.

Muito obrigado, maisuma vez, pela atençãodos senhores.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Leonardo Monteiro) - Obrigado.

Concedo a palavra à Sra. Adeilde Marques, Presidente da Federação Nacio

nal dosTerapeutas.
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A SRA. ADEILDE MARQUES - Agradeço à Comissão a oportunidade de

participar deste momento tão importante, que diria sero primeiro passo para

o final de uma grande causa.

A propostada Federação Nacional dosTerapeutas é de que possamos regu

lamentar a categoria de terapeuta, de forma que abranja todas as terapias do

Brasil e não apenas a de terapeuta naturista ou naturalista, como mostramos.

Vamos a novos encontros, com mais sabedoria. Com certeza esse foi um

momento importantíssimo. Todas as contribuições foram fantásticas. Vamos

aprimorar tudo isso, por meio dos nossos Deputados, para chegar à lei que

regulamente a classe, de forma que possamos dizer:Sou terapeuta e mereço

respeito. Estou incluída no cenário da saúde do Brasil junto com as outrasca

tegoriase com os outros Conselhos Federais.

Muito obrigada a todos.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Leonardo Monteiro) - Passo a palavra agora

ao Sr. José Rodrigues de Oliveira, que é Presidente da Associação dosTerapeu

tas Naturalistas do Brasil.

o SR. JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA - O Presidente -citou o meu nome,

José Rodrigues de Oliveira, mas Zé Raizeiro é meu nome de guerra. Queroagra

decerao Deputado Eduardo Amorim,Presidente da Comissão; quero agradecer

aos outros Deputados, porque contamos com todos;quero agradecer também

aos Presidentes dasoutras entidades e principalmente aos companheiros que

vieram juntos de Governador Valadares, do Espírito Santo, da Bahia, com nossos

trêsadvogados, Juracyr, Otaviano e Israel. Estendo o meu abraço a todos.

Deixoaqui nosso discurso sobreculturashumanas e recursos naturais. Que

remos união até com a onça, a cabra, os peixes. A flora e fauna também são
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nossas irmãs. Queremos essa unidade que soma. Estamos de mãos abertas

para fazera unidade. Nósqueremosvencer com democracia e paz, que salva

o nosso Brasil.

Muito obrigado a todos os meuscompanheiros.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Leonardo Monteiro) - Muito obrigado, Sr.

José Rodrigues.

Passo a palavra -à Sra. Sandra Paixão.

A SRA. SANDRA PAIXÃO - Gostaria de agradecer à Comissão a oportuni

dadede estaraqui em nome da nossa associação, representando o Rio Grande

do Sul na luta para que o terapeuta seja reconhecidocomo profissional e que

todas as pessoas possam ter acesso às terapias.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Leonardo Monteiro) - Passo a palavra ao Sr.

Rogério Fagundes Filho.

OSR. ROGÉRIO FAGUNDES FILHO - Sr. Presidente, pensoque essa idéiado

seminário é extraordinária. Faço uma sugestão a esta Casa para que possamos

ter três interfaces: a educacional, em que chamamos os educadores, quem

tem escola, os alunos, os professores, para que discutam o currículo mínimo e

o currículo pleno do saber do terapeuta naturista; a institucional,como já foi

dito, no sentido de trazera Anvisa aqui para seexplicar; e principalmente aOr

ganização Pan-Americana de Saúde (Opas), porta-vozda Organização Mundial

de Saúde em nosso País. Só que há um detalhe: eles não se manifestam, por

uma questão de hegemonia do nosso País, a menos que sejam convidados

objetivamente. Então, se a Opas e a OMS vierem, devem falar principalmen

te das quatro linhas de cooperação e principalmente dizer, de novo, que o
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dinheiro do Banco Mundial a fundo perdido está à disposição para o povo

brasileiro usar. Não temos que devolver dinheiro com juros, temos que pagar

com a aplicação dos programas. Acho isso angular.

Também ressalto a questão cultural do nosso inter-relacionamento. As di

versas associações existentes cumprem uma função por necessidade. Hones

tamente, acho que não é momento de termos uma Federação que coordene

tudo, mas podemos ter um fórum permanente dessas diversas associações,

para não nos perdermos em burocracia. Vamos ter união da classe com uma

condição: quando respeitarmos cada vez mais a outra associação. As associa

ções já existem, cada um a seu modo. Eu mesmo participo de umas quatro ou

cinco: Sinaten, Federação Nacional de Associações de Medicinas Alternativas

Naturais (Fenaman), Associação Nacional de Terapautas Naturistas (ANTN), As

sociação Nacional de Acupuntura e Moxabustão (Anamo). Participo de cada

uma das boas que existem, com o meu colega Assis Brasil, em São Paulo,nosso

companheiro de luta. Então penso que o ideal não é formatarmos agora uma

Federação forte, mas fazermos um fórum forte, termos um fórum permanente,

com a presença de todas essas associações.

Muito obrigado.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Leonardo Monteiro) - Muito obrigado

pela sugestão.

Passo a palavra ao Prof.José Moreno.

o SR. JOSÉ ALBERTO MORENO - Vou voltar revitalizado, reenergizado,

porque agora sabemos que no Congresso Nacional o terapeuta tem voz, o

terapeuta é ouvido. Temos Deputados importantes, significativos, que estão

junto conosco, com as brasileiras e os brasileiros e com todas as pessoas que

querem se normalizar.
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Quero fazer uma proposta: que a Comissão mantenha por uns dez ou quin

ze dias esseprojeto na Internet, porque há um ou dois projetos. Seriaimportan

te congregarmos tudo em um projeto, para que ninguém ficasse insatisfeito.

Dessa forma, todas as associações, sindicatos, federações e terapeutas teriam

o direito de sugerir ou consultar os advogados. Temos muitos advogados tera

peutas para dar essas sugestões.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Leonardo Monteiro) - Muito obrigado. As

sugestões já estão na Internet.

Eu e a Deputada Luiza Erundina somos Relatores de propostas relativas a

essas matérias na Casa. Depois, nós podemos sentar com nossa assessoria e

trabalhar no sentido de unificar num projeto só.

o SR. DEPUTADO LUIZ COUTO - Sr. Presidente,peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Leonardo Monteiro) -Tem a palavra o nobre

Deputado Luiz Couto.

O SR. DEPUTADO LUIZ COUTO - Sr. Presidente, quero parabenizá-lo pelo

evento. Euestava presidindo a Mesa do 10 Seminário dos Anistiados e Anistian

tes do Brasil e não pude vir antes à Comissão. Estou aqui justificando minha

ausência, porque estava lá na luta pela anistia.

Considero importante essa sugestão apresentada de que haja uma consul

ta pública sobre os dois projetos, de forma que o maior número de pessoas

apresente sugestões e alternativas.

Nesse sentido, que haja um tempo para a chamada consulta pública, por

que há documentos e projetos na Internet, para que cada segmento ou as

sociação se manifeste, porque nem sempre nós que aqui estamos temos a

última palavra. É importante que aqueles que trabalham no dia-a-dia como
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terapeutas possam nos oferecer sugestões que no dia-a-dia eles aprenderam

e aplicaram.

Muito obrigado.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Leonardo Monteiro) - Agradecemos a su

gestão do Prof José Moreno e do Deputado Luiz Couto.

o endereço eletrônico da nossa Comissão é www.camara.gov.br/c1p. Vou

passar a palavra à última oradora, Deputada Luiza Erundina, para em seguida

encerrarmos a nossa audiência pública.

Com a palavra, portanto, a Deputada Luiza Erundina.

A SRA. DEPUTADA LUIZA ERUNDINA - Sr. Presidente, minha intervenção

é muito breve. Acho que, para dar um encaminhamento ao que foi proposto

aqui, poderíamos constituir um grupo de trabalho, formado pelos represen

tantes aqui presentes, junto com a nossa assessoria da Comissão, para planejar

o seminário, decidir seu conteúdo, os temas, quem deveríamos convidar, com

base na sugestão que o Sr. Rogério já nos deu aqui. Faríamos um grupo de

trabalho com a representação deles e da nossa assessoria para elaborar a pro

posta do seminário.

A idéia do fórum também é fundamental. Acho que esta reunião já é o

embrião de um fórum, que certamente pode ser ampliado, e pode até ser

resultado da institucionalização de um espaço nesse seminário. Entre outras

propostas que vão sair do seminário, com legitimidade e força, deve estar a

constituição, a formalização desse fórum.

Por último mesmo, Sr. Presidente, eu queria sugerir que V.Exa. encaminhas

se formalmente à Presidência da Câmara dos Deputados, à Casa Civil da Pre

sidência da República e ao Supremo Tribunal Federal um ofício da Comissão
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encaminhando essas plantinhas e dizendo que é um presente e um recado

dessas entidades.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Leonardo Monteiro) - Obrigado. Iremos,

portanto, encaminhartodas as sugestões que foram feitas. Vamos tentar orga

nizarisso. Está sendo gravada a nossa reunião.

Entre todasas sugestões importantesaquifeitas, ada realização do seminário

vaiserum segundopasso importante que nósiremos dar. Quandoda realização

desse seminário, nós podemos instituir esse fórum amplo, que vaidar continui

dadeà discussão da regulamentação da profissão dosterapeutas naturalistas.

Quero confirmar com senhores se podemos considerar os membros da

Mesa um grupo de trabalho. Podemos.

o SR. PRESIDENTE (Deputado Leonardo Monteiro) - Antes de encerrar,

quero ler um poema que uma pessoa me passou aqui na Mesa. Nãoassinou,

mas me pediu que fizesse a leitura:

'Do cravode defunto se curaa dengue,

Com as vitaminas B6, B12e ácido fólico securao coração,

Com espinheira santa secura uma gastrite e úlcera,

Com a nossa união curamoso Brasil:'

Agradeço a todos a presença, principalmente às pessoas que moram em

outros Estados do Brasil, em várias regiões, que vieram aqui. Há pessoas que

viajaram três dias para chegar a esta audiência pública, há várias pessoas aqui

do Estado de MinasGerais, da cidade em que moro,Governador Valadares, da

região lestede Minas Gerais, enfim, de várias regiões e Estados do Brasil, que

se prontificaram a estarpresentes aqui e que deram uma contribuição impor-
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tante, sem dúvida nenhuma, para a audiência pública da nossa Comissão de

Legislação Participativa.

Muito obrigado a todos e a todas e que possamos continuar em nossa ca

minhada no sentido de legalizar a nossa profissão de terapeutas naturalistas.

Muito obrigado.

Está encerrada a reunião.
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Expositores

1.ROGÉRIO FAGUNDES FILHO - Professor, jornalistae terapeuta naturalista;

2.JOSÉ ALBERTO MORENO - geógrafo, homeopata, professor de homeopa

tia, terapeuta naturista, autor de diversos livros de homeopatia;

3. JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA (Zé Raizeiro) - Presidente da Associação

dosTerapeutas Naturalistas Alternativos na Saúde e Cultura do Brasil;

4. SANDRA PAIXÃO - Presidente da Associação Brasileira de Homeopatia

Popular;

5.ADEILDE MARQUES - Presidente da Federação Nacional dosTerapeutas;

6.JURACYR G. A. SAINT-MARTIN - Advogadoe Homeopata.
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Pessoas que tomaram a palavra

1.OSMAR SANTOS - Terapeuta;

2.SEBASTIÃO CLEMENTE - Membro da BIOSAÚDE;

3.MARIA TEREZA - Representante da Abracampo;

4.JOÃO BATISTA DE CARVALHO - Terapeuta;

5. FRANCISCO DE ASSIS - Vice-Presidente do Sindicato dosTerapeutas do

Estado da Bahia;

6.EDUARDO BRASIL - Participante;

7.JOSÉ AVELlNO - Participante;

8.HOMERO GABRIEL CABRAL DE SOUZA - Participante;

9.OTAVIANO CABRAL DE SOUSA - Participante;

1O.ISRAEL GOMES - Terapeuta;

11. ARISTO NEVES - Participante.
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Siglário

A

ABRACAMPO - Associação Brasileira de Pesquisadores das Essências de Cam

posde Consciência da Natureza

ABRATH - Associação Brasileira dosTerapeutas Holísticos

ABREFLOR - Associação Brasileira de Essências Florais

AIDS - Síndrome da Imunodeficiência Adquirida

ANAMO - Associação Nacional de Acupunturae Moxabustão

ANTN - Associação Nacional deTerapeutas Naturistas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

ATENAB - Associação dosTerapeutas Naturalistas Alternativos na Saúde e Cul

tura do Brasil
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B
BIOSAÚDE - Núcleode Vida e Saúde Integral

CBO - Classificação Brasileira de Ocupações

CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas

CONAT - Confederação Nacional de Atividades Econômicas

CONClA- Comissão Nacional de Classificação

CP - Consulta Pública

CRB - Conselho Regional de Biologia

CUT - Central Única dosTrabalhadores

DEM - Democratas

c
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F
FENAMAN - Federação Nacional deAssociações deMedicinas Alternativas Naturais

FENATE - Federação Nacional dosTerapeutas

I
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

M
MEC - Ministério da Educação

MORHAN - Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase

o
OAB - Ordem dos Advogados do Brasil

OMS -Orqanização Mundial da Saúde

OPAS - Organização Pan-Americana da Saúde
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p

PCB - Partido Comunista Brasileiro

PDV - Programa de Demissão Voluntária

PFL - Partidoda Frente Liberal

PT - PartidodosTrabalhadores

RDC - Resolução da Diretoria Colegiada

SDS - Social Democracia Sindical

SINATEN - SindicatoNacional dosTerapeutas Naturistas

SUS - Sistema Único de Saúde

UNISUL - Universidade do Sul de Santa Catarina
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