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Pleno do CNS elabora carta à presidenta Dilma Rousseff
Em sua 48ª Reunião Extraordinária, realizada nesta quinta-feira, 16, o
Conselho Nacional de Saúde (CNS) aprovou uma carta destinada à presidenta Dilma
Rousseff questionando o governo federal pelo corte de R$ 55 bilhões no Orçamento
Geral da União.
No documento, divulgado ontem, os conselheiros nacionais de saúde se
manifestaram contrários ao grande volume do corte que será realizado nos cofres da
saúde, área mais afetada pelo contingenciamento, e solicitam à presidenta que seja feita uma revisão dos valores. “No
Brasil, é crônico o sub-financiamento da saúde. A União, em particular, não tem priorizado os investimentos em saúde,
tendo reduzido sua participação no montante total de recursos aplicados na saúde ao longo dos últimos 20 anos...”.
Leia na íntegra a Carta Aberta à presidenta da República
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Pleno do CNS aprova plano de ações para 2012
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CNS e MS realizam força tarefa para garantir a paridade nos Conselhos de Saúde



Cofin apresenta análise sobre a nova Lei Complementar nº 141/2012



Índice de Desempenho avaliará cumprimento de princípios e diretrizes do SUS



Conselheiros elegem nova composição da Mesa Diretora e presidente do CNS



CNS defende reforço a medidas de prevenção à mortalidade materna



Falta de atendimento mobiliza debate em Reunião Ordinária

____________________________________________________________________

Informativo produzido pela Equipe de Comunicação do CNS
Endereço
Esplanada dos Ministérios, Bloco “G” - Edifício Anexo, Ala “B” - 1º andar
- Sala 103B - 70058-900 - Brasília, DF
Telefone (61)3315-2150/2151 - Fax (61)3315-2414/3827

I

Email
cns@saude.gov.br
Estamos na Web!
www.conselho.saude.gov.br

