
Dia Mundial da Saúde é lembrado com mobilização em Maceió 

07/04/10 13:04

Integrantes de classes sindicais da área da Saúde realizaram, na manhã desta quarta-

feira (7), Dia Mundial da Saúde, uma mobilização em defesa do Sistema Único de 

Saúde (SUS). A caminhada, que percorreu as ruas do centro de Maceió começou em 

frente à Secretaria Estadual de Saúde, passou pelo Centro de Convenções, onde 

estava em solenidade o governador Teotonio Vilela, e seguiu até a Assembléia 

Legislativa (ALE).

De acordo com os manifestantes, a mobilização em defesa do SUS visa embargar a 

tramitação de um projeto que deve entrar em pauta na Assembléia Legislativa onde 

pretende privatizar a gestão da saúde pública.

“Está mobilização acontece em tom de alerta para população alagoana. Caso este 

projeto seja aprovado na ALE será o fim o da saúde pública do estado. Primeiro porque 

põe em risco o serviço público, e depois, porque penaliza os usuários do sistema de 

saúde”, expôs o coordenador do Fórum em Defesa dos SUS, Bruno Fontan.

Além de representantes da Saúde participaram da mobilização estudantes e 

integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST). Que após a caminhada 

fizeram vigília em frente a ALE em apoio aos servidores grevista da Casa Tavares 

Bastos.

Mobilização em defesa do SUS percorreu ruas da cidade/por Alagoas em Tempo 

Real 

Manifestação no Centro marca o Dia Mundial da Saúde

Publicado por Iracema Ferro em 07/04/2010 as 07:25 e arquivado em Manchete, 
Política.
Você pode acompanhar essa notícia através do: RSS 2.0. 

Na passagem do Dia Mundial da Saúde (07), trabalhadores e estudantes se aliam para 

dar um recado à Assembléia Legislativa de Alagoas. Na casa, tramita o projeto de lei 

nº 92/2007, de autoria do Governo Teotônio Vilella, que regulamenta as Organizações 

Sociais, entidades de direito privado que trazem a lógica do lucro para o Sistema Único 
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de Saúde. A caminhada pelas ruas do Centro de Maceió acontece a partir das 8h e foi 

organizado pelo Fórum Estadual em Defesa do SUS e contra as privatizações, com 

concentração na praça Sinimbu.

Com  a  aprovação  do  projeto,  a  iniciativa  privada  estaria  livre  para  oferecer 

integralmente a promoção de saúde, hoje responsabilidade do poder público. Setores 

inteiros  de  hospitais  públicos  ficariam sob a  administração de interesses  privados, 

vendendo a saúde-mercadoria com mais força nas precárias unidades de saúde. O 

Fórum em defesa do SUS e contra as privatizações alerta para a inconstitucionalidade 

do  projeto  de  lei,  já  que  a  iniciativa  privada  apenas  pode  desempenhar  o  papel 

complementar na promoção de saúde, que é um bem coletivo e direito da população.

O SUS é um sistema reconhecido internacionalmente, mas que ainda sofre com a falta 

de regulamentação na lei. O Projeto de Emenda Constitucional (PEC) 29/2000, por 

exemplo,  aguarda  há  uma  década  para  ser  votada  e  finalmente  regulamentar  os 

repasses de verbas em nível federal, estadual e municipal para a pasta da saúde. A 

garantia  ao  atendimento  básico  de  modo  universal  e  o  fortalecimento  da  saúde 

preventiva são características que lembram o sistema de saúde cubano, mas ainda 

está longe de sua eficácia.

Na realidade, o que o usuário encontra quando precisa de assistência à saúde são filas 

enfrentadas “no sereno” da madrugada, atendimentos “relâmpagos” e a burocracia da 

marcação de exames, cujas requisições (uma confusão para a maioria da população) 

quase  sempre  chegam  a  perder  a  validade.  Quando  o  Governador  envia  para  a 

Assembléia um projeto desse porte, se exime da responsabilidade de garantir por sua 

administração os serviços básicos (saúde, educação, cultura, lazer etc.), obrigando a 

população pobre a pagar pelo que já é seu.

Leia abaixo a convocatória e a programação do ato de hoje:

DIA 7 DE ABRIL, DIA MUNDIAL DA SAÚDE

DIA DE MOBILIZAÇÃO EM DEFESA DO SUS E DO SERVIÇO PÚBLICO

Convocamos todos/as à luta Contra a Privatização e em defesa dos Serviços 

Públicos!

Dia 7 de Abril concentração às 8 h, em frente à Secretaria Estadual de Saúde 

(Av. Duque de Caxias, em frente ao Memorial da República)

Vista blusa/camisa branca, pinte sua cara de azul e branco, traga bolas de 

soprar azul e venha se manifestar

O  Governo  do  Estado  de  Alagoas  apresentou  à  Assembléia  Legislativa  o 

Projeto de Lei das Organizações Sociais que visa entregar para as entidades 

privadas a gestão e os serviços públicos das principais áreas sociais, como 

Saúde,  Educação,  Assistência Social,  Meio Ambiente,  Cultura,  Agropecuária 

etc. 

O Governo quer entregar para o setor privado o que é público – patrimônio, 

bens,  serviços,  servidores  e recursos públicos –  através das  Organizações 

Sociais (OSs). Isto significa uma forte ameaça aos direitos sociais duramente 

conquistados.



Faça  parte  desta  luta!  Vamos  manifestar  nossa  indignação  e  rejeição  ao 

Projeto de Lei que cria em Alagoas as Organizações Sociais

Só  o  povo  organizado  é  capaz  de  impedir  que  os  interesses  do  poder 

econômico fiquem acima dos interesses daquilo que é público, que é do povo

Pela Retirada do Projeto das Organizações Sociais Já!

Defendemos gestão e serviços públicos de QUALIDADE 

Defendemos o investimento de recursos públicos no setor público 

Defendemos os princípios do SUS e o Controle Social

Defendemos a carreira pública no Serviço Público

Somos contrários à precarização do trabalho

PROGRAMAÇÃO:

Dia 7/04, às 8h, concentração na Secretaria Estadual de Saúde, Caminhada 

pelo centro da cidade

Às 13h, Debate na reunião do CES/AL, na Escola de Enfermagem Valéria Hora 

(Rua Pedro Monteiro, Centro)

Site: http://www.ojornalweb.com/2010/04/07/manifestacao-no-centro-

marca-o-dia-mundial-da-saude/

Manifestantes invadem prédio da Sefaz

08 de abril de 2010

Ato coordenado pela CUT foi iniciado em frente à Assembleia para protestar 
contra projeto de lei e reivindicar reajustes salariais

| MAURÍCIO GONÇALVES - Repórter

Foto: Marcelo Albuquerque

Protesto começou com passeata e culminou na ocupação do prédio da Sefaz

Cerca de mil manifestantes invadiram a sede da Secretaria de Estado da Fazenda 
(Sefaz), no fim da manhã de ontem, na Cambona. Todo o pavimento térreo foi 
ocupado e o atendimento ao público, interrompido. A confusão já era grande no local 
porque um protesto de motoristas do transporte complementar fechava o trânsito em 
frente à Sefaz desde às 10h30. Menos de uma hora depois, a passeata dos servidores 
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públicos, com apoio de entidades dos sem-terra e de movimentos sociais, chegou na 
mesma área.
O ato público coordenado pela Central Única dos Trabalhadores (CUT) foi iniciado em 
frente à Assembleia Legislativa para protestar contra o projeto de lei das Organizações 
Sociais e reivindicar reajustes salariais. A passeata reuniu servidores da Educação, 
Saúde, Poder Legislativo, policiais civis, militares, além de outras categorias e 
militantes para percorrer o trajeto da Praça D. Pedro II, pela Rua do Sol até a Avenida 
General Hermes, em frente ao prédio da Sefaz.

Sindicatos se juntam a protesto
A manifestação também foi marcada pelo Dia Mundial da Saúde em defesa do SUS. Os 
dez sindicatos que compõem o Movimento Unificado da Saúde em Alagoas aglutinaram 
quase a metade dos servidores no protesto. Para o presidente do Sindicato dos 
Enfermeiros, Wellington Monteiro, o projeto que trata da criação de Oscips para gerir o 
serviço público é uma grande ameaça ao SUS.
De acordo com os profissionais de saúde, as Organizações Sociais são ilegais, reduzem 
a responsabilidade do Estado sobre as políticas públicas e as transferem para o setor 
privado, subsidiando-o com recursos públicos. 
Site: http://gazetaweb.globo.com/v2/gazetadealagoas/texto_completo.php?
cod=162954&ass=11&data=2010-04-08

Extra Alagoas - AL

08/04/2010 - 09:48

ORGANIZAÇÕES SOCIAIS
Movimentos Sociais são recebidos pelos deputados estaduais

Após um dia inteiro de Manifestações e debates sobre o Projeto de Lei que cria o 
Programa Estadual das Organizações Sociais em trâmite na Assembléia Legislativa, os 
movimentos sociais, (Fórum em Defesa do SUS, Conselhos Estadual e Municipal de 
Saúde, Movimento Unificado da Saúde, estudantes e CUT) foram recebidos pelo 
presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Fernando Toledo e outros deputados.

Os representantes dos movimentos sociais e dos Conselhos entregaram uma carta aos 
deputados, junto com um abaixo-assinado (mais de mil assinaturas) reivindicando o 
posicionamento contrário dos deputados ao referido projeto, por considerá-lo 
inconstitucional e uma afronta aos direitos sociais. O Projeto de Lei propõe o repasse 
para entidades privadas dos serviços ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento 
tecnológico e institucional, à proteção e preservação do meio ambiente, bem como à 
saúde, ao trabalho, à ação social, à cultura e ao desporto e à agropecuária.

A Dra. Micheline Tenório, promotora da saúde, afirmou a inconstitucionalidade do 
projeto, bem como a imoralidade por permitir a dispensa de processo licitatório para 
compras e pela inexistência de concurso público. A professora Valéria Correia, 
representante do Fórum em defesa do SUS destacou a ausência do controle social no 
projeto, que contempla apenas a participação de até seis representantes da sociedade 
civil, nomeados pelo Governador do Estado. Benedito Alexandre, presidente do 
Conselho Estadual de Saúde, ressaltou a deliberação nº 16/2009 deste Conselho que 
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é contrária a gestão dos serviços públicos de saúde por Organizações Sociais. O 
representante do movimento unificado da saúde, Welington Monteiro, destacou o 
prejuízo que a privatização trará para os servidores públicos, pois estes serão cedidos 
às entidades privadas e, se forem considerados desnecessários, serão postos em 
disponibilidade.

Os Deputados Judson Cabral e Antônio Albuquerque posicionaram-se, desde já, 
contrários ao projeto de lei. A deputada Kátia convidou a representante do Ministério 
Público Estadual e os representantes dos movimentos sociais presentes para 
participarem das discussões junto à comissão de justiça da assembléia. O deputado 
Sexta-feira, representante do governo na assembléia, propôs uma maior discussão do 
projeto com os demais setores envolvidos - meio ambiente, cultura, desporto etc. – 
trazendo as experiências de outros estados onde as Organizações Sociais (OSs) já 
foram implantadas.

A estudante Mariana Percia, afirmou que contra fatos não há argumentos, pois em 
todos os estados onde as OSs foram implantadas existem ações do Ministério Público 
contra desvios do erário público. Leidjane, representante dos usuários do SUS, 
ressaltou que os deputados deveriam honrar o povo que os elegeram posicionando 
contrários à privatização dos serviços públicos.

O presidente da Assembleia, deputado Fernando Toledo, asseverou que pela 
magnitude do projeto terá que existir muito debate com a sociedade e entre os 
deputados para se informarem sobre a matéria. “Este projeto não poderá ser votado 
de forma rápida, vai requerer um longo processo de debates”. Afirmou acreditar que o 
que se necessita na rede pública para resolver os problemas existentes é uma boa 
gestão e não, necessariamente, a transferência desta para entidades privadas.

O encontro foi encerrado com o compromisso dos deputados de debaterem com a 
sociedade sobre o citado projeto. 

Fonte: Divulgação 

Site: http://www.extralagoas.com.br/busca.kmf?
buscar=1&novabusca=1&assunto=dia+mundial+da+saude+em+maceio&tipo_assunto
=2&canal%5B
%5D=0&dia1=07&mes1=04&ano1=2010&dia2=08&mes2=04&ano2=2010&Submit.x
=0&Submit.y=0

Servidores fazem protesto nas ruas do Centro e invadem Secretaria da 
Fazenda

por Marcela Oliveira e Alain Lisboa

(07/04/2010 10:50)
O final da manhã desta quarta-feira (07) foi marcado por um protesto unificado, que 

envolveu servidores da Educação, da Saúde, da Assembleia Legislativa (ALE), 

militares, peritos criminais. Ainda contou com a participação de estudantes 

universitários, da Central Única dos Trabalhadores (CUT) e do Movimento Sem Terra. 

Eles se reuniram na Praça Dom Pedro II, em frente a ALE, e seguiram em caminhada 

até o Palácio República dos Palmares. 
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Em seguida, eles invadiram a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz). Eles afirmam 

que só deixarão o prédio quando o Governo abrir um canal de negociação salarial. 

Servidores concentrados em 

frente à Assembleia Legislativa

Cada categoria participante do protesto tem a sua reivindicação. Os militares, além do 

aumento salarial, reivindicam a redução da jornada de trabalho e o fim do abuso de 

poder de alguns comandantes dos batalhões. Os presidentes das associações da 

categoria anunciaram que a classe estaria aquartelada a partir de hoje, mas não se 

sabe quantos militares aderiram, de fato, à paralisação. 

Os servidores da ALE também reivindicam aumento salarial, que deveria ser 

implantado assim que o governo autorizasse o aumento do valor do duodécimo da 

casa. Aumento este que já foi autorizado. 

Marcela Oliveira

Devido à manifestação, o 

trânsito no Centro ficou bastante 

complicado

Os servidores da Educação se reuniram em assembleia no Clube Fênix Alagoana, às 9h 

da manhã de hoje para traçarem estratégias de mobilização. Eles reivindicam, entre 

outras coisas, a implantação do piso de R$ 1.312,47 para nível médio. Em Alagoas, os 

profissionais recebem, atualmente, R$ 473,23. Com a complementação, o salário vai 

para R$ 510. 

Os servidores da ALE reivindicam o Plano de Cargos e Salários (PCCS), que deveria ser 

implantado assim que o governo autorizasse o aumento do valor do duodécimo da 

casa. 

Os peritos criminais também participaram da manifestação pedindo melhores 



condições de trabalho 

Saúde

Marcela Oliveira

O ato público contou também com funcionários da Saúde que neste dia 7, Dia Mundial 

da Saúde, se aliam para pedir que a Assembléia Legislativa de Alagoas vete o projeto 

de lei nº 92/2007, apresentado pelo Governo do Estado, que regulamenta as 

Organizações Sociais, entidades de direito privado que trazem a lógica do lucro para o 

Sistema Único de Saúde. 

A aprovação do projeto permitiria que a iniciativa privada ficasse livre para oferecer 

integralmente a promoção de saúde, hoje responsabilidade do poder público. Dessa 

forma, os manifestantes acreditam que setores 

inteiros de hospitais públicos ficariam sob a 

administração de interesses privados, vendendo 

a saúde-mercadoria com mais força nas precárias 

unidades de saúde. 

Durante a passeata, eles gritavam frases de ordem 

como “O SUS é nosso ninguém tira da gente. Direito garantido não se compra nem se 

vende”. 

Atualizado às 13h00.

Site: http://www.guiademidia.com.br/acessar_jornal.htm?
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VÍDEO: Servidores invadem a Secretaria de Fazenda

Centro de Maceió ficou congestionado
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por Anna Cláudia Almeida / Wadson Correia

Após saírem pelas ruas do centro da capital alagoana, os servidores públicos 

estaduais, que na manhã desta quarta-feira (07) estão mobilizados para reivindicar do 

governo um canal de negociação quanto a questão salarial, invadiram e fecharam a 

sede da Secretaria de Estado da Fazenda.

Além dos reajustes salariais, os servidores da educação, saúde e segurança voltam a 

denunciar o descaso do governo com o funcionalismo público. Outra reivindicação das 

categorias é contra o projeto de Lei das Organizações Sociais (OSs), que tramita na 

Assembleia Legislativa.

A concentração da caminhada aconteceu em frente ao prédio da Assembleia 

Legislativa de Alagoas, na Praça Dom Pedro II. Além dos servidores da educação, 

segurança e saúde, funcionários dos Correios se juntaram ao movimento,

Eles afirmam que não deixarão o prédio até que o governo volte a negociar com os 

funcionários.

Apreensões de vans

Motoristas que realizam o transporte complementar em Alagoas bloquearam na manhã 

desta quarta-feira (07) a Rua José Bonifácio, em frente a Agência da Caixa Econômica 

Federal, no Centro de Maceió. O motivo do bloqueio segundo a categoria foi a 



apreensão de veículos que realizam o transporte de passageiros entre as cidades 

alagoanas. O protesto gerou muita confusão e bate-boca entre guardas, policiais do 

BPTRAN e motoristas.

De acordo com o presidente da Federação dos Transportadores Complementares de 

Alagoas (Fata), guardas da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito 

apreendeu alguns veículos. A alegação é de que a ordem partiu do coronel Jorge 

Coutinho, devido os complementares estarem realizando embarque e desembarque de 

passageiros no centro, enquanto isso só deveria acontecer no Terminal Rodoviário João 

Paulo II.

Desde o dia 12 de março, os veículos do transporte intermunicipal rodoviário de 

passageiros complementar (vans) que fazem as linhas Messias/Maceió; Rio 

Largo/Maceió; Pilar/Maceió e Cruzeiro do Sul/Maceió, passaram a ter como ponto de 

partida e chegada o Terminal Rodoviário, na capital.

Os veículos apreendidos foram guinchados para o pátio da SMTT, mas os motoristas 

tentaram impedir que a apreensão acontecesse. A denúncia dos motoristas é de que 

não existe motivos para apreensão, já não há infração. Eles explicam que são 

abordados e que os guardas ordenam que os passageiros desçam das vans, que são 

em seguida apreendidas.

O impasse deve ser discutido com superintendente da SMTT, coronel Jorge Coutinho, e 

os transportadores em uma reunião.

Fotos:



Site:http://www.cadaminuto.com.br/index.php/noticia/2010/04/07/videoservidores-

invadem-a-secretaria-de-fazenda

Servidores públicos invadem Secretaria da Fazenda
Funcionários da Educação, Saúde e Segurança reivindicam negociação com governo 
11:48 - 07/04/2010
Jamylle Bezerra
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Servidores invadem Secretaria da Fazenda 
Servidores invadem Secretaria da Fazenda
- Atualizada às 16h41

Os servidores públicos estaduais que saíram às ruas invadiram e fecharam a 
Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) no final da manhã desta quarta-feira. Eles 
reivindicam a abertura de negociação por reajustes salariais e a retirada, por parte do 
governo do Estado, do projeto de Lei das Organizações Sociais (OSs), que tramita na 
Assembleia Legislativa. 

Servidores das áreas de Educação, Saúde e Segurança fazem parte do movimento, 
que promete ocupar a sede da secretaria até que o governo do Estado tome algum 
posicionamento em relação às reivindicações. Servidores dos Correios e integrantes de 
movimentos populares também se juntaram ao movimento, que teve concentração na 
Praça Dom Pedro II, em frente à Assembleia Legislativa.

“A Fazenda está fechada. Queremos a abertura da negociação com o governo do 
Estado para que sejam discutidas as campanhas salariais”, destacou Girlene Lázaro, do 
Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Alagoas (Sinteal).

Logo após a invasão, um sopão foi distribuído entre os integrantes do movimento, que 
está mobilizado em Maceió desde o início da manhã. Segundo Isac Jackson, presidente 
da Central Única dos Trabalhadores (CUT) em Alagoas, um novo protesto acontece 
nesta tarde na Assembleia Legislativa.

Por conta da invasão dos servidores e do protesto realizado pelos motoristas de 
transporte complementar, o trânsito na região central da cidade ficou caótico. O 
trânsito no local e a desocupação do prédio aconteceram por volta das 14 horas.

Fotos:
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