
 

A primeira questão é que dificilmente o SUS 

acabará, mas isso não é motivo para 

comemoração, o que está sob ataque desde o 

golpe de 2016 é a parte do SUS que interessa 

diretamente à população, principalmente as 

classes menos favorecidas. 

Já a outra parte, que serve ao empresariado, 

continuará atuando firme e forte. É a máxima 

do Estado Mínimo para muitos e Estado 

Máximo para alguns selecionados. Vejamos: 

Desde a posse deste governo Michel Temer, já 

foram fechadas mais de 400 farmácias que 

distribuíam medicamentos de forma gratuita à 

população, e atualmente, existe a intenção de 

acabar também com o programa Aqui Tem 

Farmácia Popular, que beneficia milhões de 

pessoas através de parceria com farmácias da 

rede privada para distribuição de 

medicamentos 

O pior disso tudo é que não são ações isoladas, 

mas estão dentro de um grande pacote 

mudanças no Sistema Único de Saúde para que 

ele passe a funcionar de acordo com interesses 

do setor privado, e não conforme a necessidade 

da população e do bem-estar do país. 

Em abril deste ano, a Federação Brasileira de 

Planos de Saúde, deputados e senadores 

estiveram reunidos em um Fórum que tratou 

da questão. Na ocasião, utilizando como lema 

“A ousadia de propor um novo sistema de 

Saúde”, segundo José Sestelo, vice-presidente 

da Associação Brasileira de Saúde Coletiva 

(Abrasco), as mudanças pretendidas por grupos 

empresariais de saúde desde 2013, tendem a 

aproximar o sistema de saúde brasileiro ao dos 

Estados Unidos, onde o sistema público só 

atende aos muito pobres e aos idosos, e onde o 

gasto em saúde em relação ao PIB é o maior 

do mundo, chegando a 18%. 

Em resumo, a ousadia está em aplicar a 

estratégia de tornar o SUS, um seguro para os 

planos de saúde e as redes privadas, deixando-o 

apenas para cobertura de casos não 

interessantes comercialmente, como por 

exemplo, condições crônicas, terapia renal 

substitutiva, transtornos de comportamento, 

enfim, condições em que o usuário recorre ao 

sistema de maneira frequente, sem se curar, 

mas vivendo com aquilo. 

 

Confira alguns serviços gratuitos do SUS: 

VACINAS - UPAs – UNIDADES DE 

PRONTO ATENDIMENTO - SAMU -  

TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS - 

DISTRIBUIÇÃO DE PRESERVATIVOS - 

BANCO DE LEITE MATERNO - 

TRATAMENTO PARA HANSENÍASE - 

PRODUÇÃO DE ANTÍDOTOS PARA 

VENENOS DE ANIMAIS PEÇONHENTOS 

- TRATAMENTO DE TUBERCULOSE - 

TRATAMENTO DE AIDS. 
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Entenda o que é: 

Composição do  

preço da gasolina 

O preço que a Petrobras 

vende para os distribuidores 

pode ser representado pela 

soma de duas parcelas: a 

parcela valor do produto 

Petrobras e a parcela tribu-

tos, que são cobrados pelos 

estados (ICMS) e pela União 

(CIDE, PIS/PASEP e Co-

fins). 

Na maior parte dos Estados, 

o cálculo do ICMS é basea-

do em um preço médio ao 

consumidor final (PMPF), 

atualizado quinzenalmente 

pelos seus governos. Isso 

significa que o preço nos 

revendedores pode ser alte-

rado sem que tenha havido 

alteração na parcela do preço 

que cabe à Petrobras.  

 

COMPOSIÇÃO: 

No preço que o consumidor 

paga no posto, além dos im-

postos e da parcela da Petro-

bras, também estão incluídos 

o custo do Etanol (fixado 

livremente pelos produtores) 

e os custos e as margens de 

das distribuidoras e dos pos-

tos revendedores. 

Mas há de se destacar que a 

variação de preços está rela-

cionado a um conjunto de 

fatores geopolíticos, como 

conflitos entre os maiores 

produtores, embargos reali-

zados pelos grandes consu-

midores. Ou seja, um embar-

go dos EUA ao Irã pode 

afetar o preço do petróleo no 

mercado internacional.  

 

17% Distribuição e revenda 

16%  Etanol adicionado 

28% ICMS 

09% CIDE, PIS/PASEP e COFINS 

30% REALIZAÇÃO PETROBRÁS 



Na sessão realizada no dia 29/05, o 

vereador Anderson Prego utilizou o 

espaço da palavra livre para falar 

sobre a greve dos caminhoneiros.           

Anderson explicou que é preciso ter 

um olhar amplo, porque o que ocorre 

hoje é a gota d'água, uma vez que os 

caminhoneiros vem sofrendo há muito 

tempo com os valores dos fretes 

reduzidos,  estradas em más 

condições, pedágios abusivos e alta 

taxação nos combustíveis, inclusive 

pelos governos estaduais. 

O vereador se posicionou de forma 

contrária aos pedidos de intervenção 

militar, feito por alguns grupos junto 

às manifestações nas estradas. 

Segundo ele, o caminho é fortalecer a 

democracia, aumentar a participação 

popular, para que as pessoas 

que s t i on em o  t r aba lh o  d os 

governantes  

Indicações deste mês 

301/18 - Realizar concurso público para de 

Guarda Municipal de Colombo. 

287/18 - Disponibilizar as listas de 

medicamentos distribuídos gratuitamente 

pelo município e Estado nos equipamentos 

de saúde de Colombo. 

283/18 - Criação de casas de abrigo para o 

atendimento de mulheres e seus 

dependentes em situação de violência 

doméstica. 

282/18 - Estudo para criação da Casa Da 

Mulher Colombense. 

260/18 - Estudos para que seja realizado 

convênio entre a prefeitura de Colombo 

com a prefeitura de Curitiba para 

atendimento das mulheres vítimas de 

violência na Casa da mulher brasileira. 

259/18 - Estudos para construção de sala 

de reuniões e eventos da Unidade de Saúde 

Nossa Senhora de Fátima, localizada na 

Rua São João Batista, n° 785 - Jd Fátima. 

257/18 - Estudos para viabilizar 

orçamento na LOA 2019 suficiente para 

ampliação da oferta dos serviços da 

Defensoria Pública do Paraná. 

256/18 - Estudos para viabilizar nomeação 

de gestor(a) para a Coordenadoria de 

Políticas de Promoção de Igualdade Racial 

da Secretaria Municipal de Esporte, 

Cultura, Lazer e Juventude. 

255/18 - Estudos para viabilizar cessão de 

uso de sala para instalação da defensoria 

pública do Paraná, como medida incentivo 

à volta do atendimento em Colombo. 

254/18 - Viabilizar nomeação de 

defensores públicos para Colombo. 

246/18 - Viabilizar adesão do Município de 

Colombo ao Programa Brasil Transparente, 

do Ministério da Transparência e 

Controladoria Geral da União – CGU 

245/18 - Elaborar propostas para adesão 

ao programa de apoio às Políticas Públicas 

de Igualdade e Enfrentamento à Violência 

contra as Mulheres, da Secretaria Nacional 

de Políticas para Mulheres - SPM  


