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CONGRESSO NACIONAL APROVA LEIS E ELABORA
MEDIDAS QUE PÕEM EM RISCO O SUS
Medidas aprovadas e em tramitação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal
colocam em risco uma conquista da sociedade brasileira: o Sistema Único de Saúde
(SUS). Previsto na Constituição de 1988 –
ao definir saúde como “direito de todos e
dever do Estado” – e instituído por lei em
1990, o SUS tem como princípio garantir o
acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação
da saúde. Mas o Congresso Nacional, ao
aprovar medidas que reduzem recursos do
SUS ou que abrem o setor ao capital estrangeiro – o que é vetado pela Constituição –,
prioriza os interesses econômicos dos planos de saúde privada no Brasil.
Uma das ameaças a esse sistema universal de atendimento é a PEC 451/2014, de
autoria do presidente da Câmara, Eduardo
Cunha (PMDB-RJ), um dos parlamentares cuja campanha mais recebeu recursos
de empresas de saúde. Essa Proposta de
Emenda à Constituição, que tramita na Câmara, determina a obrigatoriedade de todos
os empregadores oferecerem planos de saúde privados a seus funcionários. O que a
princípio pode parecer uma boa notícia, na
verdade põe em risco um direito fundamental do cidadão.
A advogada, que integra o Instituto de Direito Sanitário Aplicado (Idisa), destaca
ainda que a PEC 451 cria um mercado caMais prejuízos - O Congresso já aprovou
outras medidas que prejudicam a saúde pública. Em março de 2015 foi promulgada
a Emenda Constitucional 86, que retirou
recursos do SUS. Com a nova regra, só em
2016 serão R$ 9 bilhões a menos para a
saúde.”, explica a advogada Lenir Santos.
Abertura ao capital estrangeiro está prevista na Lei 13.097, de 19 de janeiro de
2015. “Há interesses de setores privados
em enfraquecer o SUS porque o insucesso
do SUS é o sucesso dos planos de saúde
privados”, acrescenta.
Para a médica Marília Louvison, o SUS
deve ser aprimorado, mas não pode ser
destruído. “O SUS é um projeto em perma-
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CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DA 1ª CONFERÊNCIA LIVRE DE SAÚDE DA CTB BAHIA
Debater a importância da participação dos
trabalhadores na luta em defesa do Sistema
Único de Saúde – SUS. Este será o objetivo central da 1ª Conferência Livre de Saúde da CTB Bahia, que acontece na sextafeira e sábado (24 e 25/7), na Câmara de
Vereadores de Itabuna.
Confira a programação do evento:

tivo para os planos de saúde. “O país tem
cerca de 50 milhões de trabalhadores, um
enorme mercado para a saúde privada.”
A médica sanitarista e presidenta da Associação Paulista de Saúde Pública (APSP),
Marília Louvison, criticou duramente a
proposta de Cunha: “Essa PEC é uma afronta constitucional, é um golpe nos direitos
da sociedade brasileira. Passa a ter direito
à saúde só quem tem emprego, quem não
tem emprego volta a ser indigente, como no
período pré-Constituição de 88, pré-SUS.
E os trabalhadores teriam um outro sistema, privado. Com isso, a lógica de direito
é substituída pela lógica de mercado. Não
dá para aceitar que você depender de ser
cuidado pressuponha você ter valor de consumo.”
Carlo Fernandes médico sanitarista de Menezes “A PEC é um presente de Natal para
os planos de saúde e um presente de grego
para toda a sociedade brasileira.”
nente disputa, parte de um projeto político
civilizatório, republicano, que vem na égide
da nossa Constituição cidadã de 1988 e, sobretudo, de um movimento social de extrema importância. Antes do SUS, saúde não
era direito”, lembra.

Dia 24 de julho – sexta-feira
8h – credenciamento
9h – Abertura
9h30 – Mesa: Reformas populares e democráticas.
Palestrante – Davidson Magalhães – deputado federal do PCdoB.
10h30 - Debate
12h30- Almoço
14h – Financiamento do Sistema Único de
Saúde
Palestrante – Ronald Ferreira dos Santos
– presidente da Federação Nacional dos
Farmacêuticos – FENFAR ( A confirmar)
15h – debate
17h30 – Encerramento
25 de julho – sábado
9h – Valorização do trabalho e educação
em saúde
Palestrante: Aladilce Souza – vereadora
de Salvador e diretora do Sindsaúde Bahia.
10h – Debate
12h – Almoço
13h30 – Participação social – movimento
sindical
Francisco Souza – diretor da Fetim Bahia e
conselheiro estadual de saúde.
14h30 – Debate
17h – Encerramento

P L A N T O N I S T A S DE HOJE
Manhã: Uilton
Tarde: Liamara
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HUMOR
Amiga chorando no ombro da outra:
- Eu sou uma infeliz, Cremilda!
- Por que, Elizangela? - Eu sou uma infeliz! A
família dele não aceita o nosso amor. São todos
contra... o pai, a mãe, os irmãos, os sobrinhos...
Todos mesmo!
E a amiga:
- Como é que pode ter gente tão má assim?
- É... e a pior de todas é a esposa dele!

Classificados
CAMPEONATO
Sábado (25) tem a 4ª Rodada do I Campeonato Interno do
Clube dos Bancários. Confira os jogos:
8:30 - Grapiúna x Baba das Sete
9:20 - Baba da Tarde x Caixa
10:10 - Itabuna x Bradesco

CONVÊNIO
O Sindicato firmou parceria com a clínica Odontoarte, que
fica na Av. Aziz Maron, nº 1117, bairro Jardim Vitória. Os
bancários sindicalizados têm desconto especial sobre os tratamentos de prevenção de doença bucal, restaurações, próteses, cirurgias, implantes e aparelhos. Maiores informações
através do telefone (73) 3617-7862.

Poesia
Certa palavra dorme na sombra
de um livro raro.
Como desencantá-la?
É a senha da vida
a senha do mundo.
Vou procurá-la.
Vou procurá-la a vida inteira
no mundo todo.
Se tarda o encontro, se não a
encontro, não desanimo,

procuro sempre.
Procuro sempre, e
minha procura
ficará sendo
minha palavra.
Carlos Drummond
de Andrade

* Vendo: Voyage Itrend, 2013/2014, Km 25.000, R$
34.000,00. Contato: Francisco Lins (73) 8859-9044.
* Alugo: Apartamento situado na Praça São Sebastião
n.º 40 Bairro de Fátima. Com 4 quartos, sendo 1 suíte,
Banheiro Social, Sala, Cozinha, Varanda e Área de Serviço. Contato: 73 3211-8569 e 73 9147-2930 - Nelson.
* Vendo: Fiat Punto Attractive 1.4 (Flex) 2011/2011
– (PRATA), Completo: Ar, Direção, Vidros elétricos e
Faróis de milha – Único dono, carro Impecável! Valor:
R$ 31.000,00. Contato: GILENO - (73) 8811-8594 / (73)
9194-7948.
* Vendo: apartamento com fino acabamento, no bairro
Zildolândia : três quartos, sendo uma suíte, todos com
armários embutidos. Sala em porcelanato, cozinha planejada, três banheiros, garagem , área de serviço ampla.
Pode ser financiado. Valor: R$ 225.000,00.
Telefone: ( 73) 8822-6840 / 9112-8377 /3212-4646.
* Alugo: apartamento,2/4, sala, cozinha e vaga na garagem, no Cond. Jaçanã, na Av Manoel Chaves, bairro
Jaçanã. Contato: 8855/7405/8823-9960 - Rafael.
* Vendo: Casal de cães pastor alemão, idade 50 dias.
Vacinados (1ª dose). Contato: 3616-1364 - 8802-5278.

Agenda do Clube
Sábado - 25.07.15
8:30h - Campeonato Interno
Plantonista - Uilton
Domingo- 26.07.15
7:45h Baba dos Bancários
Plantonista - Jorge
Quarta - 29.07.15
Plantonista - Ronaldo

Sente-se uma insatisfação, sobretudo dos jovens, perante um mundo que já não oferece
nada, só vende! - José Saramago

