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Todo mundo quer ter saúde
Para viver muitos apos e viver com

qualidade.Issoépossívelejá acontecenos
países onde as condições de vida e de
trabalho são boas, onde a renda é bem
distribuídae onde os govemos usam bem
as verbas públicas. No Brasil a saúde do
povo vai mal porque milhões não têm
alimentação suficiente, nem saneamento
básico, moradia decente e segurança no
trabalho.Assim,muítagente ainda adoece
emorreporproblernasantigos,relacionados
à pobreza a desinfonnação: desnutrição,
diarréias, tuberculose, bócio, malária,
sarampo, dengue, são uma parte desse
quadro.

As Condições de Saúde
Aomesmo tempo,milharesde pessoas

tambémadoecememorremporproblemas
provocados pela vida moderna, agitada
como alimentaçãomaisartificial,aumento
de consumo de álcool e tabaco, falta de
solidariedade,quebrade laçoscomWlitários
e familiares. Crescem então os enfurtos,
acidentesde trânsitoe homicídiostodosos
tipos de câncer, o diabetes, a cirrose, os
reumatismos.

Sistema Único de Saúde - SUS
O SUS, Sistema Único de Saúde,

criado por lei em 1988 precisària ter
recursos para enfrentar esses dois
tipos de problemas: as doenças do
atraso e as doenças da modernidade.
No entanto, nem com Nova
República, Plano Collor ou Plano
Real o Governo Federal colocou
verbas suficientes para promover a
saúde e tratar as doenças. A cada ano
foi diminuindo o gasto por habitante,
que já foi de 90 reais e hoje é de cerca
de 60 reais. Uma grande parte do
Orçamento Federal é usada todo ano
para pagar juros da dívida interna e
externa; milhões são utilizados para
comprar os favores dos deputados e
senadores que apóiam o governo,
outros milhões vão para socorrer
bancos falidos O orçamento do
Paraná também aplica só três por
cento (3%) em saúde desde 1988 e a
maioria dos municípios fica abaixo
dos 10% recomendado. Você sabe
quanto é o gasto com saúde no seu
município?
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QUEM E RESPONSA VEL PELA SAUDE ?

A Constituição Federal diz que "a saúde é direito de todos e dever do Estado'"
Então, os governantes têm que colocar as verbas necessárias, organizar e gerenciar
os serviços do SUS, apurar as denuncias e garantir espaço para a participação popu-
lar conforme está na lei. '

Nossa responsabilidade é exigir dos governantes que cumpram as leis do SUS.
Quando isso não acontece, precisamos saber onde e como denunciar e exigir nossos
direitos. Saude é essencial e precisamos saber defender esse direito.

PARTICIPE LUTE CONQUISTE



COMO PARTICIPAR E DENUNCIAR
COMO PARTICIPAR: em cada município deve existir wn Conselho Munici-

Jal de Saúde, com participação de entidades da população. O Conselho deve fazer
:euniões mensais, abertas ao público com assuntos de interesse e muita informação pra
permitir as decisões. Além do Conselho, é importante se organizar em wn Fórwn,
:eunindo os sindicatos e assossiações que defendem os interesses da população e não
,ão controlados pelo prefeito e outros donos do poder.

O QUE DENUNCIAR: quando você não conseguir uma internação, consulta
médica ou de dentista, ou faltar medicamentos para seu tratamento, isso deve ser
:lenunciado.Se alguém cobrar "por fora" pela consulta ou internação do SUS isso também
~ilegal Se o serviço for ruim e demorar demais, colocando em risco a vida de alguém,
ISSO deve ser denunciado

ONDE DENUNCIAR: procure o Conselho MUnIcipal de Saúde ou a Regional
:le Saúde do Estado. O promotor público também é importante para defender nossos
direitos no SUS assim como a delegacia de polícia em caso de acidente ou morte por
Ileghgência e mau atendimento. Se precisar de orientação ou apoIO,procure wn sindIcato,
igreja ou associação de sua confiança. Aí estão alguns telefones em Curitiba DDD 041

Central de Atendimento ao Usuário' Delegacia da Mulher: 223-5323
23Ui661 PROCON: 1512

Sec. Est de Saúde(ouvidcria do SUS) Cem Est da Crm;a e AOOIescente
J22.-3434 253-0245

Con- Est da Condição FemminaFórum Popular de Saúde/Cefuria s. 225-5386

322-8487 Conselho Estadual de Saúde
SindSaúde: .232-3795 J22.-3434r.192 00142

CUT-PR 2~797 Conselho Municipal de Saúde'
Central de Movunentos Populares~ e; 3224222 r. 277

m-ol27 MO\.Pq:>ularde Mu1hIres do Paraná.
Procuradoria Geral da JustJça 322-8487

252-2929 Conselho Regional de Medlcma

Pnm da .Itsi;a de ~ <b; DireiD;: Conselho Regi~ Enfermagem
m.stm 2234958

Procuradoria da Repúbhca 00 Estado CrnseIOO Regirna1 de Scn-iço Sooal.
m.oow 232-4725

FORUM POPULAR DE SAÚDE


