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Para enfrentar o coronavírus no Brasil: 
Dinheiro para o SUS e tirar da frente 
um governo irresponsável!

A Condsef/Fenadsef encaminhou nessa 

quinta-feira, 26, ofício ao presidente da Câmara 

dos Deputados, Rodrigo Maia. A entidade cobra 

medidas para que a Emenda Constitucional (EC) 

95/16, que congela investimentos públicos por 

20 anos, seja revogada. Para a Confederação não 

há como estabelecer um combate amplo dos 

efeitos da pandemia provocada pelo novo 

coronoravírus (covid-19) sem a participação 

ampla do Estado. Desde o princípio a entidade 

alerta para os riscos da EC 95/16 e defende sua 

revogação. Quatro anos depois, os efeitos 

perversos dos cortes orçamentários em areas 

essenciais se fazem sentir. Só em 2019 a saúde 

perdeu mais de R$20 bilhões em recursos. Em 

nota, o próprio Rodrigo Maia declarou que "só 

um Estado forte, unido e coordenado dará conta 

do caos e oferecerá soluções ao cidadão".

Leia matéria completa em www.condsef.org.br
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No Brasil há uma discrepância em atenção à 

saúde para quem usa o sistema público e o 

privado. São 47 mil leitos de Terapia Intensiva 

(UTI) e o Sistema Único de Saúde Público tem 

apenas 44% desses leitos, sendo que 70% da 

população é atendida exclusivamente por essa 

faixa.

Temos uma restrição há mais de três anos de 

investimentos no SUS, são mais 22 bilhões que 

não foram investidos e que gerarão impacto 

agora nos leitos, equipamentos, proteção dos 

trabalhadores e nossa sobrevida.

O ponto chave da atuação nessa pandemia 

mostrado pelos países atingidos foi a da 

implantação das medidas restritivas de 

isolamento social como a principal arma para 

combater a disseminação do vírus, e com isso 

impedir que o sistema de saúde colapse e que 

mais pessoas sejam contaminadas e mais mortes 

ocorram!

Não temos leitos suficientes, os recursos estão 

contingenciados e medidas restritivas não estão 

sendo aplicadas com a devida seriedade pelo 

governo. Foi prometido pelo Ministério da Saúde 

RS 5 bilhões e 2.000 mil leitos de UTI, e até agora 

nem meio bilhão liberado!

A única saída para nós trabalhadores é cobrar 

a nossa garantia da seguridade social: saúde, 

direitos previdenciários e de assistência social, e 

a manutenção de renda e salário que garantam a 

sobrevida nesse período!

Por Juliana Salles, dirigente do Sindicato dos 

Médicos de SP, disponível em http://otrabalho.org.br

Condsef recorre a Rodrigo Maia por 
revogação imediata da EC do 'teto de 
gastos’
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