
NOTA PÚBLICA
Em Defesa do SUS,
a Capela do Socorro pede Socorro

Continuamos ameaçados por mais perdas...

Governo Dória segue na mesma direção de
ataque a saúde pública

Construção definitiva da UBS Cantinho de Céu, pois
já há terreno e planta para iniciar as obras;

UBS integral na Capela do Socorro;

Garantia de atendimento à saúde integral;

Ampliação do Núcleo de Apoio à Saúde da Família
na região;

Revisão do Plano de Metas para Capela do Socorro,
para a construção de novos equipamentos de saúde,
sobretudo de unidades básicas de saúde; 











Capela do Socorro pede Socorro...

Hoje, o cenário atual é de desmonte dos direitos
sociais. O plano do desgoverno de Temer e seu

Ministro da Saúde Ricardo Barros é de privatização do
SUS. É o fim da saúde para todos/as. Plano que
repercute em todos os estados brasileiros.

O projeto Direitos Sociais e Saúde: fortalecendo a
cidadania e a Incidência Política, tem resistido e se
somado às várias outras redes que atuam em defesa
dos Direitos Sociais e do Sistema Único de Saúde. A
aprovação, em dezembro de 2016, da Proposta de
Emenda Constitucional (PEC) do teto de gastos, que
congela os investimentos em saúde e educação por 20
anos, já anunciava as intenções do governo ilegítimo
de Temer em acabar com os direitos do povo.

A revisão da Política Nacional de Atenção Básica, pode
ser desastrosa para a saúde da população brasileira.
Enfraquece a política de Saúde Pública e coloca em risco
a Estratégia Saúde da Família, sobretudo ao não garantir
um adequado processo participativo da população para
a discussão das mudanças propostas. Mais uma vez,
prevalece o compromisso em governar para os ricos,
deixando de lado os interesses da maioria da população.
Por outro lado, ainda alimenta a mentira de que os
planos de saúde são a grande solução para o Brasil.
Exigimos do governo que a sociedade civil seja
consultada sobre qualquer mudança que vá atingi-la
diretamente.

Paralelamente ao contexto nacional, o estado de São
Paulo vem sendo administrado como se fosse uma
empresa, cujo presidente executivo, João Doria
Júnior,só está preocupado em chegar à Presidência da

República. Seu governo de lógica privatista tem
compromisso com os grandes investidores e
empresários, pouco se importando com os excluídos e
injustiçados da cidade. A redução orçamentária
destinada aos contratos com as Organizações Sociais
de Saúde (OSS) comprova isso. Não é por acaso, que ao
querer fechar farmácias populares, esteja tramitando
o Projeto de Lei Estadual 27/2017, que também afetará
a nossa cidade, dando poder às farmácias privadas de
fazerem funções que hoje são realizadas pelos serviços
de saúde, em especial, as Unidades Básicas de Saúde.

As ações para o enfraquecimento do SUS são
evidentes na gestão Doria.

Neste contexto de ataque à saúde pública, não
podemos deixar de mencionar a região da Capela do
Socorro – Grajaú (região sul de São Paulo), uma das
regiões, historicamente, mais desassistidas em relação
à saúde pública. Com cerca de 900 mil habitantes, a
falta de cobertura da Estratégia Saúde da Família chega
a 49%. Nós, do projeto Direitos Sociais e Saúde:
Fortalecendo a Cidadania e a Incidência Política, que
atuamos diretamente na região, exigimos:

O SUS é do povo! Não abriremos mão desse direito básico. E não estamos sós!
São Paulo, 16 de agosto de 2017.

www.direitosociais.org.br - coord.direitosesaude@gmail.com
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