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29 DE JANEIRO: DIA ESTADUAL DE LUTA CONTRA A
EXTINÇÃO DAS DIRES E POR DEMOCRACIA NA SAÚDE

Em assembleia realizada pelo Sind-
saúde-Ba na última sexta-feira (23), ser-
vidores de 21 Diretorias Regionais de 
Saúde (Dires) e de várias unidades da 
capital lotaram o auditório do sindicato 
dos Bancários e decidiram, por unanim-
idade, uma agenda de luta contra a ex-
tinção das diretorias, por democratiza-
ção das decisões na saúde e valorização 
dos servidores.  O sindicato convoca 
toda a categoria para uma mobilização 
durante a reunião do Conselho Estadual 
de Saúde (CES), no próximo dia 29 de 
janeiro, na Secretaria de Infraestrutura 
do Estado, às 9h. 

A extinção das Dires, estabelecida 
através da Lei 21.007/2014, vem sendo 
alvo de questionamento dos servidores 
e de diversas entidades e instituições 
que participam da construção do SUS 
na Bahia. A medida, aprovada no bojo 
da reforma administrativa do novo 
governo, na Assembléia Legislativa em 
dezembro de 2014, surpreendendo 
técnicos da área de saúde, servidores, 
usuários, toda a sociedade, e prefeitos 
de diversos municípios, constituindo-
se num grande risco para a atenção à 
saúde da população e maltrato aos ser-
vidores.

As Dires foram implantadas na es-
trutura da Sesab desde a década de 
70 com a missão de representar a 
Sesab nas diversas regiões do estado 
para a garantia da efetivação das ações 
de saúde em todo o território baiano.  
Apesar da reconhecida necessidade de 
ajuste no papel desses órgãos e avanços 
no processo de regionalização do SUS 
na Bahia, as Dires tem sido importantes 

na articulação dos municípios em âm-
bito regional, capacitação de servidores, 
coordenação e realização de ações de 
vigilância epidemiológica e sanitária, dis-
tribuição de medicamentos de alto cus-
to, entre outras ações. Foi decretada a 
extinção das Dires sem alternativa para 
direcionamento dessas ações que vêm 
sendo realizadas há mais de 40 anos, e 
que foram fortalecidas nos últimos anos. 

Desde a criação do SUS e o esta-
belecimento dos fóruns de democra-
tização e controle social - Conselhos 
e Conferências de Saúde - trabalha-
dores, usuários e gestores participam 
da  construção das políticas de saúde, 
embora nem sempre tenham suas de-
cisões    respeitadas. No entanto, dessa 
vez o governo passa do limite.  Além do 
risco de desmontar ações e serviços de 
grande impacto para a saúde da coletivi-
dade, as medidas adotadas, implicarão 

em mudanças radicais no trabalho e so-
brevivência de mais de 2 mil servidores, 
pois  está previsto o remanejamento 
de pessoal entre municípios e até para  
órgãos de outras áreas assistenciais, 
como se eles fossem desnecessários à 
saúde. Ressalte-se que muitos desses 
servidores encontram-se próximo à 
aposentadoria. Tudo isso decidido uni-
lateralmente, em tempos de construção 
democrática de Estado!

Por tudo isso, os servidores decidi-
ram que vão continuar a luta: contra a 
extinção das Dires, por democratização 
da saúde, respeito e valorização dos tra-
balhadores!

Grande manifestação pública em Salvador

Pela garantia dos direitos dos trabalhadores e assistencia integral à saúde da populaçao
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Audiência com o secretário de Saúde

Pouco antes da assembleia do Sind-
saúde-Ba com os servidores, o Secre-
tário, Fábio Villas-Boas reuniu-se com 
o Sindsaúde, Conselho Regional de 
Enfermagem (Coren-Ba), Sindicato dos 
Enfermeiros e Associação Brasileira de 
Enfermeiros-Bahia. Os representantes 
levaram ao gestor a insatisfação do con-
junto dos profi ssionais com as medidas 
adotadas e a preocupação de todos 
com os prejuízos que poderão ocorrer 
para a assistência à população e para os 
trabalhadores.

Na reunião foi destacada a importân-
cia da ação das Dires bem como anún-
cio de relotação para o Hospital Roberto 
Santos, de enfermeiros que trabalham 
em atividades de planejamento e en-
sino, considerando que esses profi s-
sionais desenvolvem ações relevantes 

em todos os níveis da atenção à saúde. 
Além disso, na área assistencial, o tra-
balho de enfermagem é executado pelo 
enfermeiro e pelo técnico, de maneira 
que, a relotação de apenas um desses 
profi ssionais não seria sufi ciente para 
ativar leitos de internamento.

As lideranças profi ssionais também 
chamaram a atenção para a neces-
sidade da participação dos servidores 
e usuários em decisões tão relevantes 
para o SUS, registrando a estranheza 
de os conselhos de saúde não terem 
sido ouvidos sobre tais decisões gover-
namentais. Reivindicaram abertura de 
espaço para participarem do processo 
de discussão da regionalização da saúde 
e do dimensionamento de pessoal, afi r-
mando a necessidade de concurso pú-
blico para todos os cargos de servidores 
da Sesab, seja grupo saúde seja grupo 
administrativo.

O secretário afi rmou que a extinção 
das Dires foi motivada pelo fato de que 
esses órgãos realizam muitas ações que 
são de responsabilidade dos municípios. 
Quanto aos servidores, afi rmou que em 
muitos casos, há servidores que seriam 
melhores aproveitados na assistência 
direta e que serão removidos para a as-

sistência em hospitais municipais, esco-
las, junta médica entre outros. Afi rmou 
enfaticamente que todos serão consul-
tados sobre a disponibilidade e con-
cordância com a relotação e que NÃO 
haverá perda na remuneração.

Apesar dessas afi rmações do Se-
cretário os relatos dos servidores na 
assembleia revelam que está havendo 
arbitrariedades por parte de coorde-
nadores dos Núcleos e ameaças de 
relotação para locais muito distantes de 
onde os servidores residem, inclusive 
pessoas próximas à aposentadoria serão 
obrigadas a deixar seu posto de trabalho 
e município de residência, para conti-
nuar servindo ao estado. As entidades 
apresentarão documento ao governo 
sistematizando as reivindicações dos 
profi ssionais para que o governo fi rme 
compromissos também por escrito a 
ser cumprido por todos os gestores dos 
núcleos regionais.

Na foto: Silvio dos Anjos e Aladilce Souza, presidente eleito e diretora do Sindsaúde, respectivamente, 
presidente do Coren-Ba, Maria Luísa Castro, presidente do Sindicato dos Enfermeiros da Bahia, Lúcia 
Duque e diretora Selma Perpétua, presidente da Associação Brasileira de Enfermagem (Aben-Ba), Tânia 
Bulcão, secretário Fabio Vilas-Boas, o assessor especial do gabinete Luis Eugênio Portela e a superinten-

dente de Recursos Humanos, Joana Pinheiro.

A diretoria do Sindsaúde 
conclama todos os servi-
dores das Diretorias Re-
gionais de Saúde (Dires) 
e da capital para partici-
parem dessa luta que é 
de toda a categoria. Va-
mos organizar caravanas, 
com faixas, cartazes para 
demonstrar a nossa in-
satisfação no Conselho 
Estadual de Saúde. O mo-
mento é de mobilização 
e resistência! Após a mo-
bilização no CES, vamos 
realizar uma nova assem-
bleia para deliberar os no-
vos rumos do movimento. 
A diretoria do sindicato 
reforça que nenhum ser-
vidor deverá assinar qual-
quer documento solicitan-
do o remanejamento de 
unidade, até que a situa-
ção seja discutida entre a 
categoria e o governo.


