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Geraldo Costa, servidor aposentado do DNOCS, 
integrante do conselho  Fiscal do Sintsef 

Com Temer, doenças erradicadas voltam 
ameaçar população brasileira

Em 2016, apenas 43,1% das cidades atingiram 
a meta de vacinação. Mesmo erradicadas há 

anos no Brasil, doenças contagiosas, como o 
sarampo e a poliomelite, voltaram a ser motivo 
de preocupação entre as autoridades sanitárias, 

profissionais de saúde e a população.
Nas redes sociais, as justificativas para os 

retrocessos são as campanhas virtuais contrárias 
às vacinas e a imigração venezuelana na região 

Norte. Entretanto, o desmonte do Sistema Único 
de Saúde (SUS) promovido pelo governo golpista 

e ilegítimo de Michel Temer (MDB-SP) é a principal 
explicação para o retorno dessas doenças.

E ainda pode piorar, além dos cortes de 
investimentos na saúde, o fim de 4 mil equipes 
da Saúde da Família traz de volta doenças que 

podem matar crianças e adultos. De acordo com 
a Portaria nº 1717/2018, do Ministério da Saúde, 

serão descredenciados do programa mais de 
quatro mil equipes da Saúde da Família, o que 
deixará cerca de 15 milhões de pessoas sem o 

acesso ao serviço básico de saúde. 

Escrito por Érica Aragão para www.cut.org.br

Suspensa resolução da ANS sobre 
coparticipação em planos de saúde

O ÊXITO DA SUA 
FELICIDADE, 

MANIFESTADO PELO 
DESEJO DO SEU SENTIMENTO, NADA MAIS 

INSPIRA ALÉM DO QUE A ESTIMA QUE VOCÊ 
DEDICA  A OUTRA PESSOA. 

Em breve divulgaremos as ações no Ceará! Saiba mais em www.cut.org.br

Saiba mais em www.agenciabrasil.ebc.com.br

A presidente do STF, ministra Cármen 
Lúcia, suspendeu (ontem -16/07) 

temporariamente a Resolução Normativa 
433, de 28 de junho de 2018, da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS) 

que obrigava aos pacientes de planos de 
saúde a pagarem até 40% no caso de haver 

cobrança de franquia e coparticipação 
sobre o valor de cada procedimento 
médico realizado. De acordo com a 

decisão, ao deferir a medida cautelar 
do Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB), ajuizada no 
último dia 13 de julho, a resolução fica 

suspensa até o exame feito pelo ministro-
relator, Celso de Mello, 

ou pelo plenário da Corte.

Mande também a sua frase para imprensasintsef@gmail.com, 
não esqueça de escrever na mensagem seu nome completo

 e orgão e local de trabalho.
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