
Boletim informativo diário editado pela Coordenação de Comunicação.
Coordenadores: Artur Camurça, Flávia Sabóia e Lucy Mary Gomes Matos
Jornalista Responsável: Camila Garcia ( 3357 MT/CE)
Estagiária de jornalismo: Adélia Farias

               Leia mais notícias em: www.sintsefceara.org.br                                                  Para receber envie email: imprensasintsef@gmail.com

Ano VII - Nº 1445 23/04/2018

plano de saúde

A transferência de re-
cursos do Sistema Único de 
Saúde (SUS) para financiar o 
atendimento de atenção de 
Alta Complexidade dos pla-
nos privados de saúde é uma 
das propostas que está sendo 
debatida pelo atual governo 
ilegítimo e golpista de Michel 
Temer (MDB-SP) com os em-
presários do setor. Segundo 
apresentação feita por Alceni 
Guerra, ex-ministro da Saúde 
no governo Fernando Collor 
e ex-deputado federal pelo DEM, a meta seria garan-
tir que metade da população deixe de ser atendida de 
forma pública, gratuita e universal e passe a pagar 
pelo atendimento privado nos planos de saúde.

A proposta, debatida no último dia 10 de abril, em 
Brasília, contou com a participação da Federação Bra-
sileira de Planos de Saúde (Febraplan), do Ministério 
da Saúde, de deputados e senadores. Em São Paulo, 
nas próximas semanas, há pelo menos dois eventos 
marcados entre os empresários da saúde e represen-
tantes de países como, Estados Unidos, Reino Unido, 
entre outros, para debater propostas que limitem o 
acesso público ao atendimento de saúde.

Em nota, a CUT e demais centrais sindicais conde-

naram as iniciativas do 
empresariado e denun-
ciaram mais este ataque 
do governo ilegítimo 
de Temer aos direitos 
da população. “O con-
teúdo da proposta é a 
destruição do Sistema 
Único de Saúde (SUS) 
enquanto garantia do 
Estado ao acesso das 
políticas de saúde para 
todos os cidadãos, e 
um ataque frontal aos 

direitos humanos dos brasileiros.” Para a secretária 
geral-adjunta da CUT, Maria Faria, é, mais uma vez, a 
intervenção do capital financeiro internacional e na-
cional em políticas públicas promovidas pelo Estado, 
como o acesso gratuito ao sistema público de saúde, 
garantido na Constituição Federal.

“Eles querem inserir suas empresas com o objetivo 
de aumentar ainda mais o lucro e, com isso, diminuir 
a responsabilidade e intervenção do Estado no forta-
lecimento de uma saúde pública e universal. E o mais 
grave é que eles têm o apoio do atual governo ilegíti-
mo de Temer”, denuncia.

Por Érica aragão, para CUT Nacional, 
Leia notícia completa em www.cut.br

Governo e empresas de saúde se unem para privatizar o SUS
Foto: Mídia Ninja
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