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PSB
aprova
federação
partidária

O PSB aprovou a proposta
de formação de uma federa-
ção partidária com o PDT e o
Solidariedade. A decisão au-
toriza o presidente Carlos Si-
queira a firmar diálogo com
as demais siglas. A possibi-
lidade de criação da federa-
ção consta no documento
discutido em reunião reali-
zada ontem (9), em Brasília.

Siqueira disse que o objeti-
vo é criar uma unidade que
represente uma nova força
de centro-esquerda. “A rea-
lidade do sistema político
exige uma racionalização
do número de partidos no
país, que apresentem pro-
gramas mais claros à socie-
dade e, com isso, acredito
que podemos ampliar a base
de apoio ao campo progres-
sista nas eleições de 2024 e
2026”, avalia.

Os socialistas ponderam
que uma federação PDT e
SD permitiria um equilíbrio
necessário à tomada de deci-
sões e ao respeito à autono-
mia de cada legenda.

Estado propõe ação conjunta
para recuperação do Sassepe
Gestão Raquel Lyra (PSDB) teria herdado dívida de R$ 296,8milhões e
apresentou soluções a servidores para garantir funcionamento da Saúde

RENAN FRANZA

R
epresentantes do Gover-
no de Pernambuco e lide-
ranças sindicais de diver-

sas categorias do funcionalismo
público estiveram reunidos, on-
tem (9), para discutir a precária
situação do Sistema de Assis-
tência à Saúde dos Servidores
do Estado de Pernambuco (Sas-
sepe). Dados do Instituto de Re-
cursos Humanos (IRH) apontam

que a receita média mensal do
Sassepe é de cerca de R$ 50 mi-
lhões, enquanto a despesa che-
ga a R$ 70 milhões, diagnósti-
co que reforça a necessidade de
um incremento mensal de R$
20 milhões - valor do déficit or-
çamentário e correspondente a
41% da atual receita.

Além disso, a gestão estadual
revelou que há em aberto uma
dívida acumulada de R$ 296,8

milhões do governo Paulo Câ-
mara (sem partido), sendo que
mais de 95% do valor seria re-
ferente a serviços realizados
e não pagos exclusivamente
no ano passado, no total de R$
284,6 milhões.

A reunião buscou chegar a
um consenso com os represen-
tantes dos servidores públicos
quanto a ações de curto e cur-
tíssimo prazo para o fortaleci-

mento das redes própria e cre-
denciada do Sassepe. Entre os
encaminhamentos acordados
está um plano de pagamentos
emergencial para a rede cre-
denciada.

A gestão Raquel Lyra (PSDB)
ainda se comprometeu a fazer
um novo contato com a admi-
nistração do Hospital Santa Efi-
gênia, em Caruaru, para buscar

a retomada do atendimento aos
pacientes vinculados ao Sassepe,
suspensos de forma unilateral
pela unidade hospitalar. O go-
verno estadual afirma ter rea-
lizado pagamentos em torno de
R$ 5 milhões referentes ao ano
de 2022 e pretende seguir com
os repasses para o Santa Efigê-
nia e outras unidades da rede
credenciada.

LUIZ FILGUEIRAS/DIVULGAÇÃO


