AOS TRABALHADORES E UTENTES DO HOSPITAL
FERNANDO DA FONSECA

A SAUDE É UM DIREITO, NÃO PODE SER UM NEGÓCIO
O anunciado, até à exaustão, acordo que foi assinado entre a Troika que manda (FMI, BCE, EU) e a Troika que
obedece (PS, PSD, CDS-PP), não vai trazer nada de bom ao Serviço Nacional de Saúde.
A redução em 4 pontos percentuais da taxa social única a pagar pelas empresas, colocará em risco a curto prazo a
sobrevivência do actual sistema de Segurança Social. Quando os patrões aplaudem, é sinal que nada de bom virá
para quem vive do seu trabalho.
Os anunciados cortes na Saúde, assim como na Educação, Administração Local e Regional, vão obrigar:
• Ao encerramento e ainda maior concentração de serviços (Hospitais, Centros de Saúde etc.).
•
•
•

Ao congelamento dos salários durante 3 anos e à redução de Milhares de Postos de Trabalho.
Ao aumento significativo das taxas moderadoras e diminuição das comparticipações nos medicamentos.
À transferência para o sector Privado de vastas áreas da Saúde até aqui asseguradas pelo Estado, com o
inerente aumento dos preços.

Há um caminho alternativo para vencer a dívida, promover o desenvolvimento, defender a Soberania Nacional e o
S. N. de Saúde, que a CDU defende:
 Construção dos Centros de Saúde da Reboleira, S. Brás, Falagueira, Buraca e Alfragide
 Construção do Hospital Público em Sintra para descongestionar o da Amadora.
 Necessidade de colocação de mais médicos de família no concelho.
Esse caminho exige uma atitude Patriótica de Defesa dos Interesses Nacionais.

Dia 5 de Junho, será chamado/a a decidir o futuro do País.

Cabe-lhe a si escolher! Entre manter e agravar, mais ainda, a situação do
Patriótica e de Esquerda que a CDU comporta.

País; ou votar na Alternativa

5 DE JUNHO, APOSTE NA MUDANÇA VOTE CDU

5 DE JUNHO, AGORA CDU
cduamadora@gmail.com

http://www.dorl.pcp.pt/amadora/

