
REUNIÃO PERIÓDICA DO FÓRUM POPULAR DE SAÚDE – PARANÁ (FOPS-PR), NÚCLEO CURITIBA
Realizada em 13 de agosto de 2008, no auditório do SindSaúde (rua Mal. Deodoro, 314, 8. andar – 
Curitiba, Paraná – Tel.: (41) 3322-0921), entre 19h e 21:15min.
PAUTAS: 01) CONSELHOS MUNICIPAL E ESTADUAL DE SAÚDE
                   02) GRITO DOS EXCLUÍDOS
                   03) FUNDAÇÕES ESTATAIS DE DIREITO PRIVADO
                   04) AGENDA DO FOPS
                   05) SEMINÁRIO DE 20 ANOS DO SUS 
RELATOR: Prentici Rosa da Silva (haosokoken@yahoo.com.br).

PRESENTES:  Camila,  Diana,  Eloísa  Helena,  Gustavo,  José  Carlos  (Sasá),  Lucas,  Luiz  Guilherme, 
Manoela, Pedro, Prentici, Rafael, Ricardo, Thais Carla, Weslei (os nomes completos de todos e suas 
respectivas entidades podem ser consultados na lista de presença da reunião, presente nos arquivos 
do FOPS-PR na sede do SindSaúde).

PAUTA 01: CONSELHOS MUNICIPAL (CMS) E ESTADUAL DE SAÚDE (CES):

Manoela demonstrou ser necessário a nomeação de pessoas para acompanhamento do CMS e 
CES. Do primeiro, o motivo é que Mineiro, então conselheiro, mudou-se de cidade. Para o segundo, o 
conselheiro titular ainda é Paulo Reissinho; porém é necessário um suplente, pois Marcos voltou a 
trabalhar, e o FOPS preza pela atuação de usuários do SUS no conselho, por ocupar vaga do segmento 
de usuários. 

Depois  de  algumas  discussões,  apontou-se  que  a  pretensão  era  de  que  pelo  menos  um 
estudante ocupasse essas vagas, pela representatividade que a “categoria” tem tido na atuação do 
FOPS.  Lucas  assumiu  responsabilidade  de  atuar  no  CMS.  Por  falta  de  outro  estudante  com 
disponibilidade, Prentici aceitou acompanhar o CES como suplente de Paulo Reissinho.

PAUTA 02: ARTICULAÇÃO DO “GRITO DOS EXCLUÍDOS” E PARTICIPAÇÃO DO FOPS EM 
SUA ORGANIZAÇÃO:

Gustavo,  Pedro e  Weslei  começaram a pauta expondo o que é  o “Grito  dos Excluídos”,  e 
demonstrando sua conjuntura de organização para esse ano, que acabou por dividir a manifestação 
em dois locais, o Jardim Itaqui, em São José dos Pinhais, e bairro Fazendinha. Discutiu-se muito se o 
FOPS integraria o Grito, e, se sim, se acompanharia a organização de apenas um dos locais ou dos 
dois. Optou-se por compor organização, e apenas àquele que será recebido no Jardim Itaqui. Motivo: 
os integrantes do FOPS não têm disponibilidade de atuar nos dois,  e,  sendo necessário optar por 
apenas um, é no Jardim Itaqui que alguns integrantes estão atuando faz alguns meses. E também é o 
local entre os dois que mais carece de apoio para organização do “Grito dos Excluídos”. 

De encaminhamentos,  é necessária a participação de integrantes do FOPS em pelo menos 
dois eventos já agendados no Jardim Itaqui:

• Assembléia geral dos moradores do Jardim Itaqui, em 17/08/2008, Domingo, as 15h;
• Reunião no Jardim Itaqui com pauta exclusiva do “Grito dos Excluídos”, em 23/08/2008, sábado.



Pormenores da forma que o FOPS deseja participar e intervir na manifestação serão discutidas 
nessas  reuniões  e  em reuniões  próprias  do  FOPS.  Porém,  já  existe  a  proposta  de  Sasá  de  que  a 
bandeira  principal  da  participação  no  Grito  seja  o  financiamento  do  SUS  e  da  saúde  no  Brasil, 
principalmente nos tocantes da necessidade do aumento da verba destinada a saúde e improbidades 
de  uso da verba já existente.

PAUTA 03: FUNDAÇÕES ESTATAIS DE DIREITO PRIVADO

Lucas e Prentici iniciaram a pauta relatando brevemente a proposta do projeto de Lei 92/2007, 
que  regulamenta  as  Fundações  Estatais  de  Direito  Privado  (FEDP),  e  delimitando  algumas 
conseqüências de sua implantação no caso específico do Hospital de Clínicas da Universidade Federal 
do Paraná (HC).

Seguido disto,  Luiz Guilherme,  Thais  e mais  alguns outros  relataram a atividade conjunta 
entre FOPS, Sinditest, alguns centros acadêmicos  e DCE da UFPR, somando mais de trinta pessoas, 
realizada em 06/08/2008, no HC, em relação ao projeto de implantação de FEDP no estabelecimento. A 
manifestação consistiu em distribuição de 500 panfletos e diálogo com usuários do HC em diversas 
salas de espera do hospital. O retorno e participação dos usuários nas conversas foi avaliado como 
surpreendente,  pois  muitas  pessoas  questionavam  e  argumentavam,  estabelecendo  verdadeiros 
debates e vontade de participar em processos de resistência e reivindicação.

Dado esse retorno, foi avaliado como muito relevante essa atividade, e tem-se a proposta de 
torná-la  uma  atividade  permanente,  pelo  menos  quinzenal.  Isso  é  bem  possível,  pois  a  mesma 
atividade poderia ser reproduzida com apenas cinco ou seis pessoas, utilizando-se o mesmo espaço de 
tempo, cerca de 90 minutos. Para iniciar a proposta, delimitou-se o dia 21/08/2008, quinta-feira, com 
concentração as 11h. Os encaminhamentos para sua efetividade são:

• Elaborar abaixo-assinado contra as Fundações Estatais de Direito Privado. Para tanto, tirou-se 
que Prentici conversará com Bernardo Pilotto, a fim de saber como está a articulação nacional 
que já demonstrou interesse na organização de uma campanha de abaixo-assinado;

• Estabelecer  falas  mais  elaboradas  na  manifestação,  pois  o  interesse  dos  usuários  que  foi 
percebido faz que nos sintamos à vontade de constituir falas mais longas e pormenorizadas, 
aprofundando a discussão;

• Os usuários,  no dia 06/08,  cobraram-nos muito “o que posso fazer para ajudar?”.  O abaixo-
assinado é um dos artifícios para iniciar essa participação conjunta. No mais é imprescindível 
estarmos munidos de contatos diversos para apresentar aos usuários (telefones de ouvidorias, 
como  a  do  HC;  endereços  eletrônicos  e  telefones  de  parlamentares  e  outros  políticos  que 
apoiam a implantação das FEDPs; contatos nossos, nos panfletos e outros materiais; discussão 
das  instâncias  de  controle  social;  divulgação  da  próxima  reunião  do  FOPS,  marcada  para 
27/08/2008 etc). A principal responsável por essa aglutinação é Manoela;

• Diana apontou que poderíamos discutir FEDP iniciando com a discussão das fundações que já 
existem, por exemplo aquelas do município (Fundação de Assistência Social – FAS e Fundação 



Cultural de Curitiba – FCC). Todos concordaram com a importância do apontamento, e Diana 
ficou responsável de contatar pessoas no município que pudessem esclarecer estas fundações;

• O panfleto utilizado no dia 06/08 vai ser melhor elaborado, e a responsável por isso é Manoela;

• Articulação dos movimentos contra as FEDP com as executivas dos cursos universitário, assim 
como com seu fórum. Responsáveis principais: Luiz Guilherme e Winnie;

• Foi acatada a proposta de Thais, em relação a focar mais os profissionais de saúde do HC nessa 
próxima empreitada.

REFORÇANDO: 

DIÁLOGO COM USUÁRIOS E PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO HOSPITAL DE CLÍNICAS
DATA: 21 DE AGOSTO DE 2008, QUINTA-FEIRA
HORÁRIO: CONCENTRAÇÃO AS 11H, NO HALL DE ENTRADA DO HC

As discussão das pautas “agenda do FOPS” e “Seminário de 20 anos do SUS” foi postergada, 
devido o avançar do horário.

A próxima reunião do FOPS,  núcleo Curitiba,  está agendada para 27 de agosto de 2008, 
quarta-feira.
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