SECRETARIA NACIONAL DE MOVIMENTOS POPULARES
SETORIAL NACIONAL DE SAÚDE
Ao Presidente do Partido dos Trabalhadores,
Rui Falcão
O Setorial Nacional de Saúde do PT participou e participa de todas as lutas para a construção e
defesa do Sistema Único de Saúde (SUS), bem como da formulação de todos os Programas de
Governo do nosso Partido nas disputas eleitorais, para todas as esferas de governo e,
nacionalmente, desde 1989, os quais foram pautados pela defesa da Saúde Pública e pela
consolidação do SUS.
A mobilização de usuários, trabalhadores e gestores do SUS, em favor de recursos financeiros
para a saúde e por uma gestão democrática, tem como resultado, importantes conquistas para
a população brasileira e os governos do PT tem sido essenciais nesta jornada de construção e
ampliação do acesso a serviços de qualidade, objetivando a universalização plena do sistema.
Nos governos de Lula e Dilma foram os gestores do PT que imprimiram marcas como o SAMU, o
Brasil Sorridente e o Mais Médicos, dentre tantas outras.
Estamos mobilizados, cotidianamente, em defesa do governo federal, pela estabilidade política
e econômica e pela manutenção e ampliação de direitos sociais.
O PT tem muito a contribuir participando da luta para que se dê com celeridade a
transformação do SUS real para o SUS previsto na Constituição Federal para a concretização de
um projeto social radicalmente democrático, baseado nos princípios da solidariedade social, ao
contrário dos modelos que aprofundam a exclusão e são calcados em valores individualistas e
de mercado.
Neste contexto, consideramos incompreensível e inaceitável que o Ministério da Saúde seja,
mais uma vez, desconfigurado em sua missão de garantir a ampliação da qualidade de vida do
povo brasileiro com a atual reforma administrativa promovida pelo Governo Federal, onde
nossa dedicação e esforços são desconsiderados e a política de saúde à qual dedicamos nossas
vidas seja objeto de mediação política, tal como aconteceu em 2005.
Desta forma, solicitamos o seu empenho e o do nosso Partido em favor do SUS, da Saúde
Pública e dos gestores do PT, a exemplo do Ministro Arthur Chioro.
Brasília, 23 de setembro de 2015.
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