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ÁREAS: 

Saúde e Juventude 

 
A Saúde é direito de todos e dever do Estado. Por isso, temos um único sistema de saúde, hierarquizado, competência das 

três esferas de governo - municipal, estadual e federal - com recursos vinculados. 

O atendimento deve ser integral – inclusive com profissionais, medicamentos e equipamentos - universal e 

descentralizado, priorizando as ações preventivas, sem deixar o atendimento curativo. 

Porém, apesar das garantias constitucionais acima expostas, no Brasil os pobres ainda morrem de “dor de barriga”. A 

dengue impera e doenças antigas e quase que erradicadas como a “leischmaniose” voltaram. A população mais carente não 

encontra vagas públicas nos hospitais, o atendimento, geralmente, é de péssima qualidade e a dignidade do(a) cidadão(ã) 

não é respeitada. 

Mesmo aqueles que podem ter Planos de Saúde muitas vezes ficam em situação de desespero, pois os planos impõem 

prazos para internação na U.T.I., descredenciam médicos, laboratórios e hospitais de confiança dos usuários. A maioria dos 

Planos de Saúde não cumpre o prometido e nem o que determina o Código do Consumidor. 

As escolas de medicina e de outros cursos superiores voltados para a saúde se proliferam, sendo que muitas são caça-

níqueis e acabam enganando os estudantes, pois não garantem formação adequada. Em conseqüência, assistimos ao 

aumento assustador dos erros médicos. 

Muitas indústrias farmacêuticas e distribuidoras de medicamentos não se interessam pela saúde pública. Vendem produtos 

sem receita médica que acabam gerando dependência e efeitos colaterais irreparáveis aos consumidores. 

O consumo de produtos nocivos à saúde pública, como o álcool e o  tabaco, é incentivado pelos veículos de comunicação, 

sem a devida fiscalização. As vigilâncias sanitárias não funcionam na prática, permitindo uma série de 

desmandos. 

 

Propostas 

n Incentivar a regulamentação e a restrição de novos cursos da área de saúde, através da aplicação da lei 10.860/01; 

n  Lutar pelo aprimoramento da vigilância sanitária; 
n  Incentivar a prevenção ao erro médico; 
n  Defender o saneamento básico, água potável, meio ambiente sadio e áreas de mananciais; 
n  Lutar pela urbanização de favelas e políticas públicas de habitação; 
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n  Defender o SUS; 
n  Incentivar a política de medicamento gratuito com a devida receita médica para a população carente; 
n  Incentivar políticas de segurança alimentar; 
n  Lutar para combater a violência urbana, especialmente a do trânsito; 
n  Incentivar programas de aprimoramento da mortalidade para que possamos saber e combater a “causa mortis”; 
n  Incentivar o Serviço de Saúde da Família; 
n  Incentivar o Serviço de Internação Domiciliar; 
n  Lutar para combater a dengue e outras epidemias; 

Incentivar a universalização das vacinações; 

n  Incentivar os consórcios municipais para a instalação de hospitais, aquisição e manutenção de equipamentos; 
n  Incentivar a criação das Câmaras Regionais de Compensação; 
n  Lutar por critérios racionais de distribuição de verbas do Estado, priorizando os Municípios mais carentes; 
n  Incentivar a geração de políticas de renda mínima, de inclusão social e de educação sanitária; 
n  Incentivar projetos de combate à desnutrição e à mortalidade infantil; 
n  Lutar pelo combate às drogas e a outros produtos nocivos à saúde pública; 
n  Fiscalizar rigorosamente os Planos de Saúde; 
n  Incentivar e fiscalizar os Fundos de Saúde; 
n  Incentivar a saúde mental e a desospitalização da pessoa com distúrbios psíquicos; 
n  Humanizar o atendimento; 
n  Incentivar a participação cidadã e o controle social, através dos Conselhos de Saúde e aplicação das leis 8.080/90 e 
8.142/90; 
n  Investir em recursos humanos e na formação continuada para os profissionais da saúde. 

 

 

Juventude 

A juventude está carente de espaços para o esporte, lazer e cultura. A maioria dos jovens está sem 

perspectiva, com a auto-estima em baixa. Por isso, o índice de assassinatos e suicídios entre eles é 

altíssimo. Muitos não acreditam na democracia e o crime organizado cresce nesse vácuo, utilizando os 

jovens como mão-de-obra barata do tráfico. 

A Febem está superlotada de infratores, gerando um gasto de cerca de R$1.700,00/mês por pessoa e, 

em vez de serem ressocializados aprendem a ser ainda mais violentos. 

 

 

Propostas 

- Potencializar ações que fortaleçam a inserção dos jovens no mercado de trabalho, especialmente, 
incentivando empresas que contratem jovens, através da aprovação e aplicação do P.L. 241/00, que cria o 
Programa Primeiro Emprego para os Jovens; 
- Incentivar o serviço de educação e saúde preventiva em DST/Aids, drogas e gravidez precoce; 
-  Articular as Assessorias de Juventude do Estado e incentivar  a criação onde elas não existem, tomando 
como referência a Assessoria da Juventude de Santo André;  
-  Criar políticas públicas de inclusão digital; 



-  Apoiar os Grêmios Estudantis, as UMES , a UEE, a UBES, a UPES e a UNE, defendendo, entre outros 
incentivos, a participação destas entidades nos Conselhos de Educação e  nos diversos organismos 
públicos que discutam políticas públicas para a juventude;  
-  Criar políticas públicas de cultura, esporte e lazer para a juventude;  
-  Lutar pela descentralização das “FEBENS”, com a mudança da atual política para os adolescentes infratores; 
-  Defender o Estatuto da Criança e do Adolescente.   

 

Propostas já enviadas: 
 
Desenvolvimento econômico e geração de trabalho e renda; 
Participação cidadã e controle social; 
Educação 
Segurança Pública 

 
 

Propostas de outras áreas acesse o site:  www.siraque.com.br 

 

Acesse www.siraque.com.br  
Participe do Fórum de Debates, deixe sua opinião! 

 
                     Fale conosco:     siraque@siraque.com.br 

 
Indique nosso boletim para um amigo(a)! 
Caso não deseje receber mais nosso boletim basta enviar uma mensagem escrevendo CANCELAR no subject (assunto) ou entre 
em contato conosco. 

 
 
 

 


