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A constituição do SUS

(Sistema Único
de Saúde) foi decisiva para a melhoria de
diversos aspectos da vida da população.
Instituiu o acesso universal, igualitário e
humanizado na Saúde. Mais que melhorar
indicadores, o SUS significou a inauguração de
um projeto civilizatório baseado em defesa de
todas as vidas.

Nos últimos dois anos, o golpe parlamentar impôs grandes retrocessos para
a Saúde, com consequências diretas para a população: fim do Farmácia Popular,
falta de medicamentos, falta de médicos, de leitos nos hospitais, entre tantas
maldades. As eleições de 2018 são fundamentais para reverter este cenário.

1 margarida quer a Revogação da emenda da morte (EC 95)

que congelou por 20 anos os investimentos públicos e tem um grande impacto sobre a saúde,
setor que depende de investimentos em insumos e tecnologia - situação ainda mais agravada
para os atendimentos complexos e de doenças crônicas.

2 margarida luta para Aumentar os recursos para o

financiamento do Sistema Único de Saúde,

garantindo saúde pública, universal e de qualidade, ao contrário do que está sendo
proposto por muitos candidatos que pretendem manter a política de redução do SUS
para complementar com planos de saúde “populares” que não têm cobertura integral.

3

margarida defende o
fortalecimento da atenção
primária e do Programa Saúde

da Família. Ela destinou cerca de R$28
milhões em emendas parlamentares para
beneficiar mais de 50 municípios. A maioria
dos recursos foi para a manutenção dos
serviços nas Unidades Básicas e PSF.

4 margarida atua pelo

fortalecimento da média
complexidade com integração

dos diferentes serviços e ações em
saúde, com valorização e manutenção
de instituições nos pequenos municípios
que podem prestar assistência à
microrregiões.

5 margarida luta pela saúde das mulheres

em todas as fases
da vida, garantido o apoio as suas escolhas. Defensora do parto humanizado, criou a
Casa de Parto da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) que foi fechada pelo reitor
seguinte. Como deputada, está lutando pelo Hospital Sofia Feldman, em Belo Horizonte.

6 margarida defende a reforma psiquiátrica brasileira

e luta para ampliação e melhora da rede que substituiu os hospitais para cuidados com
pessoas em sofrimento mental e em uso de álcool e drogas.

Só na área da Atenção Básica, a “porta de entrada” dos usuários no SUS,
o orçamento de 2018 sofreu redução de 11,92% em relação ao ano de 2017.

Defendemos a candidatura de Haddad e a importância de eleger uma
bancada de deputados que lute pelo SUS.

Margarida Salomão é uma deputada federal mineira, com um mandato

parlamentar coletivo e participativo, ao lado dos trabalhadores e usuários do SUS,
que atua para o fortalecimento do sistema e tem indicado a maior parte das suas
emendas parlamentares para minimizar os impactos dos cortes do governo no
setor. Por isso, quem defende o SUS vota 1314.

7margarida

defende medicamentos
nas uBSs com uma verdadeira

política de assistência farmacêutica,
pois a falta de recursos está
comprometendo o abastecimento
regular nos postos de saúde.

8 margarida atua pelo

Fortalecimento do Mais Médicos para

fixação de profissionais nos lugares mais distantes e
para direcionar a formação de novos médicos conforme
as necessidades regionais. O governo golpista lançou
edital recente em que aumentou o número de adesões
de municípios, sem ampliar as vagas para médicos,
comprometendo vagas do programa onde ele funciona.

9 margarida trabalha para

Impulsionar a articulação entre

ensino e serviço para a melhoria da formação em
saúde e para ampliar o atendimento à população.
Como professora, pesquisadora e ex-reitora ela
sempre defendeu projetos de extensão e pesquisa
nesse sentido.

10 Margarida busca

fortalecer uma agenda
política de Inovação

e Tecnologia voltada para o Sistema
Único de Saúde, ela foi autora da Emenda
Constitucional da Inovação (EC 85).

11 margarida Defende políticas públicas intersetoriais

urbanas e sociais de emprego, saúde, educação, segurança alimentar, cultura e lazer,
habitacionais e tantas outras, que garantam a vida e promovam o bem viver das pessoas das
cidades. Ela é presidente da Comissão de Direitos Urbanos (CDU).

12 margarida está

13 margarida sempre lutou por

com os trabalhadores
uma reforma política com
do SUS por uma gestão
participação popular, pois o acesso à saúde é

participativa e pela valorização
direito de todos e não deve ser instrumento de troca de
profissional dos vários atores
votos. Ela defende o fortalecimento e a autonomia dos
que contribuem para o cuidado
Conselhos de Saúde, formulando e fiscalizando as políticas
humanizado para com a população.
de saúde com participação do povo.

