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CTB realiza 1ª Conferência Livre de Saúde em Itabuna
Trabalhadores e trabalhadoras de diversos segmentos do estado estiveram reunidos na Câmara de Vereadores de Itabuna,
na última sexta e sábado (24 e 25/07),
para a 1ª Conferência Livre de Saúde da
CTB Bahia. O evento teve como tema
“Em defesa do SUS rumo à 15ª Conferência Nacional”
O Evento
Na sexta-feira, após a composição da
mesa de abertura, o Deputado Federal do
PCdoB, Davidson Magalhães, palestrou
sobre “Reformas populares e democráticas”. Bem articulado, Davidson falou da
luta da classe trabalhadora na câmara dos
deputados e da necessidade do enfrentamento de ideias na defesa dos direitos
dos trabalhadores. “O movimento social
e o movimento sindical devem continuar mobilizados, pois a política neoliberal
quer derrubar os direitos dos trabalhadores. Vivemos um momento difícil, mas
temos como sair desta situação fortalecidos”. O deputado citou ainda o cenário
financeiro mundial em tempos de crise.
“Os bancos nunca perdem. Quem controla a economia mundial são as instituições
financeiras, por isso, o nosso olhar para a
saúde do trabalhador deste setor deve ser
constante”, afirmou.
Após a fala de Davidson, a secretaria de
Saúde da CTB, Jaíra Santiago, coordenou
os debates da manhã que contou ainda,
com o esclarecimento da luta do movimento sindical e social de Aurino Pedreira, presidente da CTB Bahia. “A luta pela
saúde é a luta pela melhoria da qualidade
de vida do povo”, exclamou.

Após o almoço, o diretor da Federação
dos Metalúrgicos da Bahia e membro do
Conselho Estadual do Saúde, Francisco
Souza, palestrou sobre participação social, movimento sindical e financiamento do Sistema Único de Saúde. “Nós,

enquanto membros de diversas centrais
sindicais devemos defender o SUS como
patrimônio do Estado Brasileiro, e, sobretudo, devemos discutir o subfinanciamento da saúde bem como o acesso da
população a ela”, afirmou. O debate encerrou as atividades do dia.
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FÓRUM UFSB
Diretores do Sindicato participaram do I
Fórum Social da Universidade Federal do
Sul da Bahia (UFSB) que foi realizado na
última sexta e sábado (24 e 25/07) no ICEI
e Colégio Josué Brandão em Itabuna. O
tema do fórum foi “Universidade e sociedade em diálogo” e teve como intuito ampliar o diálogo social e criar uma agenda
comum voltada para o desenvolvimento e
a sustentabilidade da região.

DEFINIDA A PROGRAMAÇÃO DO 4º
ENCONTRO DA JUVENTUDE BANCÁRIA
Na manhã de sábado, a vereadora do PCdoB de Salvador e diretora do Sinsaúde
Bahia, Aladilce Souza, discursou sobre
valorização do trabalho e educação em
saúde. “Quando a gente pensa em saúde,
só nos vem à mente hospitais, exames,
ressonâncias, medicamentos, tecnologias,
contudo, a saúde vai mais além disso,
pois, políticas públicas de saúde são aquelas que evitam e previnem a doença na
população”, afirmou. Aladilce falou ainda do subfinanciamento da saúde no país.
“Temos que combater a ideia de que só
presta aquilo que se paga e, para que isto
ocorra, deve haver o fortalecimento do
SUS, para que este sistema possa cumprir
o que foi designado como direito à saúde
de todos na Constituição Federal”.
Após o debate final, os trabalhadores e
trabalhadoras formularam duas moções
de repúdio que serão encaminhadas à governadoria do Estado, Conselho Estadual,
Ministério Público e Assembléia Legislativa. A primeira diz respeito ao fechamento das Dires e a segunda, pede a exoneração do secretário de Saúde do Estado
Fábio Vilas-Boas.
* Confira as fotos do evento na página
do Sindicato no Facebook.

Sábado - 22 de agosto
8h - Credenciamento / café da manhã
8h30 - Abertura
9h – A juventude enquanto mola propulsora das grandes transformações
Altamiro Borges – Presidente do Centro de
Estudos de Mídia Barão de Itararé
9h45 - Juventude Viva: uma década do
reconhecimento da juventude como sujeito
de direitos no Estado Brasileiro
Ângela Guimarães – Secretária-adjunta da
Secretaria Nacional de Juventude (SNJ)
e presidenta do Conselho Nacional de
Juventude (CONJUVE)
10h30 - Debate
12h - Almoço
13h30 - Grupos de Trabalho
16h30 - Apresentação dos relatórios elaborados pelos grupos
17h - Sarau de poesias
18h - Jantar
20h - Festa de integração
Domingo - 23 de agosto
5h59 - Baba da ressaca (feminino/masculino)
7h - Início do Café da manhã
9h - Plenária Final
Leitura e aprovação das resoluções
Aprovação da nova Comissão de Juventude da FEEB BA/SE
12h - Encerramento / Almoço
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