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de Curitiba

INFORMA

do SUS, tem de participar
A Conferência de Saúde de Curitiba será reali-

zada nos dias 21, 22 e 23 de setembro. Nestes três
dias, vão estar reunidos 600 delegados. 300 serão
representantes de usuários, 150 de trabalhadores de
saúde e 150 de gestores e prestadores de saúde.

A COtlferência de Saúde é uma instância
deliberativa e democrática do SUS. Ela deve discu-
tir a situação de saúde da população e traçar as
diretrizes apontando a solução dos problemas.

Conferências Distritais
É nessa instância que vão ser eleitos os Dele-

gados para a Conferência Municipal de Saúde.
A Conferência Distrital tem por finalidade dis-

cutir a situação de saúde de sua área de abrangência,
além de avaliar a qualidade e quantidade de serviços
prestados à população. Outra tarefa é cobrar da ad-
ministração pública as promessas de campanha e

acompanhar a atuação do representante do Distrito,
no Conselho Municipal de Saúde.

Conselheiro(a) Distrital
É o representante do Distrito Sanitário eleito

na Conferência Distrital para o Conselho Munici-
pal de Saúde.

Para refletir
Esse(a) representante, eleito(a) pela comunida-

de, tem desempenhado o seu papel com eficiência?
Os problemas do seu Distrito têm sido levados

ao Conselho Municipal de Saúde?
Os Conselhos Locais têm sido informados das

deliberações do Conselho Municipal de Saúde?
A Conferência Distrital, vai discutir a criação

do Conselho Distrital. Este assunto foi discutido
no seu conselho?

A participação dos usuários éfundamental para que o SUS funcione bem
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Conferência de Saúde de Curitiba

Dicas importantes para
você ser um delegado atuante

Os usuários:
Lembre-se: quem indica e elege os representantes de usuários para os Conselhos e Confe-

rências são os próprios usuários. Os usuários não podem permitir que chefias e trabalhadores
interfiram neste processo. Isso já aconteceu nas Conferências Locais.

Para a Conferência Municipal de Saúde, os segmentos de usuários dos Conselhos Locais
vão indicar e eleger um delegado. Muitas vezes, as chefias procuram interferir nessa escolha e
indicar quem deve ser o eleito. Isso não pode acontecer.

Além dos delegados vão se inscrever 202 entidades de abrangência local, incluindo os repre-
sentantes dos Conselhos Locais e 98 de abrangência municipal incluindo os delegados natos.

• Para eleger o representante, o segmento de usuário deve se pautar por critérios que leve
em conta o compromisso com defesa da saúde a partir dos problemas enfrentados pela popu-
lação. Afinal, conselheiro representante dos usuários tem papel importante no bom funciona-
mento da saúde, garantindo atendimento de qualidade à população.

Os trabalhadores
• As 150 vagas para delegados representantes de trabalhadores serão escolhidas entre as

entidades de classe (sindicatos, conselhos regionais etc.) que participarem da plenária no dia 18
de julho, às 18 horas, na Associação Médica, à Rua Cândido Xavier, 575, na Água Verde.

• Todos os inscritos como delegados à Conferência Municipal deverão ter a participação
homologada nas Conferências Distritais.

Inscrições f ·tas nOSdistritos.
ad deverão ser el .tal1 dos e observ ores Conf rênda Di'ltn .

As inscrições d~ de e~:bservadores até 3 dias anteS~ as;:tas e locais das
Delegados até 27 ~e.JU:~e Saúde divulgoU em Inf0rrn:'t1VOi ão da comuinidade,
O Conselho M~~'P. ta informação deve estar à,dispos ç
Conferências DlstntalS. Es uraI das Unidades de Saude.
de preferência flllada em m

Calendário do FOPS
Para organizar nQssa intervenção e lutar

para que muitos dos problemas da saúde
sejam resolvidos, o FOPS vai se reunir toda
a semana.

Fique atento: as rel,lniões acontecem
toda quarta, às 19h, no SINDESC - Rua
Cândido Lopes, 289 - 15° andarl Gal.
Tijucas.

Denuncie
Todomau atendimentoou qualquercobran-

ça por atendimento nos serviços do SUS - deve
ser denunciada na Ouvidoria do Ministério da

Saúde pelo telefone 0800-61-1997
A ligflflÍO égrtúIliúl. Ministério Público (Pr0-

motoria da Defesa da Saúde 219-5000

FOPS • 22"'-5276 e 333-5699


