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29 DE JANEIRO: DIA ESTADUAL DE LUTA CONTRA A
EXTINÇÃO DAS DIRES E POR DEMOCRACIA NA SAÚDE
Grande manifestação pública em Salvador

Em assembleia realizada pelo Sindsaúde-Ba na última sexta-feira (23), servidores de 21 Diretorias Regionais de
Saúde (Dires) e de várias unidades da
capital lotaram o auditório do sindicato
dos Bancários e decidiram, por unanimidade, uma agenda de luta contra a extinção das diretorias, por democratização 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, constituindose num grande risco para a atenção à
saúde da população e maltrato aos servidores.
As Dires foram implantadas na estrutura 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 âmbito regional, capacitação de servidores,
coordenação e realização de ações de
vigilância epidemiológica e sanitária, distribuição de medicamentos de alto custo, 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 estabelecimento dos fóruns de democratização e controle social - Conselhos
e Conferências de Saúde - trabalhadores, usuários e gestores participam
da construção das políticas de saúde,
embora nem sempre tenham suas decisões 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 coletividade, as medidas adotadas, implicarão
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em mudanças radicais no trabalho e sobrevivência 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 unilateralmente, em tempos de construção
democrática de Estado!
Por tudo isso, os servidores decidiram que vão continuar a luta: contra a
extinção das Dires, por democratização
da saúde, respeito e valorização dos trabalhadores!

Pela garantia dos direitos dos trabalhadores e assistencia integral à saúde da populaçao

Audiência com o secretário de Saúde

sistência em hospitais municipais, escolas, junta médica entre outros. Aﬁrmou
enfaticamente que todos serão consultados sobre a disponibilidade e concordância com a relotação e que NÃO
haverá perda na remuneração.
Apesar dessas aﬁrmações do Secretário os relatos dos servidores na
assembleia revelam que está havendo
arbitrariedades por parte de coordenadores 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 continuar servindo ao estado. As entidades
apresentarão documento ao governo
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