
 
A SAÚDE PÚBLICA VAI SOBREVIVER À ESPERA? 

Por  Rafael Werkema  

Nesta última quinta-feira, 31/3, a ADIN esteve na pauta da sessão 
do Supremo Tribunal Federal, em Brasília (DF). Entretanto, a análise 
pelo Plenário foi adiada em razão de um pedido de vista do ministro 
Luiz Fux para examinar melhor a matéria. Somente o relator da Ação, 
ministro Ayres Britto, com quem a Frente esteve reunida no ano 
passado, votou, apontando pela procedência parcial da ação. Outros 
nove ministros, inclusive Luiz Fux, votarão quando a ADIN voltar à 
pauta do Supremo, mas não há previsão de prazo para isso 
acontecer. 

  A Frente Nacional já estava reunida horas antes da do início da 
sessão. Cerca de 20 pessoas integrantes de sindicatos e fóruns 
populares de diversos estados se deslocaram até Brasília para 
assistirem à plenária que poderia decidir o rumo da saúde, educação, 
cultura e outras áreas onde as OS têm crescido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A professora Maria Inês Bravo (à esquerda) ao lado de integrantes e de 

advogados da Frente contra a privatização da saúde (Foto: Rafael Werkema)  
 

Após o término da sessão no Supremo, integrantes da Frente se 
reuniram no CNS para fazer uma avaliação política do andamento da 
matéria. Participaram deste encontro: Fóruns de Saúde do Rio de 
Janeiro, Alagoas, Paraná e São Paulo; Sindicato Nacional dos 
Docentes das Instituições de Ensino Superior (ANDES); Sindicato 
dos Trabalhadores Públicos Federais em Saúde e Previdência Social 
do Rio e de São Paulo (Sindsprev); Coordenação Nacional de Lutas 
(CSP-Conlutas); Conselho Nacional de Saúde (CNS); .Sindicato dos 
Médicos do Rio (Sinmed); Sindicato dos Trabalhadores e Servidores 
em Serviços Públicos da Saúde Pública e Previdência do Paraná 
(Sindsaúde); Projeto Política Pública da FSS/UERJ; e o CFESS. 

Para os/as representantes da Frente, este início de análise do STF 
à ADIN, e, principalmente, o voto do relator, não podem ser 
considerados derrota nem vitória. Isso porque o julgamento ainda 
está em sua fase inicial, sem qualquer definição de decisão  Além 
disso, como o pedido de vista, o prazo para a ADIN voltar à pauta 
segue indeterminado. 

Entretanto, a Frente avaliou de forma positiva o trecho da fala do 
ministro Ayres Britto pela inconstitucionalidade dos artigos 18 a 21 da 
Lei 9.637/1998, apesar da decepção de o mesmo não ter votado pela 
procedência total da ADIN. A análise é de que se a decisão do 
Supremo fosse pela parcialidade da ADIN, conforme parecer do 
relator, isto dificultaria a criação de novas organizações sociais. 
Para a assistente social e representante do Fórum de Saúde do Rio 

de Janeiro, Maria Inês Bravo, com este pedido de vista, a Frente  

agora vai intensificar suas ações no sentido de pressionar o STF 
para que a ADIN seja colocada em pauta novamente. "A nossa luta 
segue. Acabar com as OS significa fortalecer o SUS constitucional e 
evitar a destruição da saúde pública do Brasil", ressaltou. 

A Frente já se articula para solicitar novas audiências, tanto no 
STF, inclusive com o ministro Luiz Fux, quanto no Ministério Público, 
com a vice-procuradora geral da República, Deborah Duprat, que 
defendeu a procedência total da ADIN. "Duprat teve uma fala 
fundamental que fortalece nossa luta", afirmaram os/as 
representantes da Frente. 

Outras estratégias são: reunião de mais assinaturas no abaixo-
assinado contra as OS e ampliar as assinaturas do abaixo-assinado 
contra as OS‘S e enriquecer o documento "Contra fatos não há 
argumentos que sustentem as Organizações Sociais no Brasil", além 
das atividades do Dia Mundial da Saúde. 

"O SUS não é um produto para ser vendido, nem os hospitais são 
estabelecimentos para fazer negócio, visando o lucro", diz o 
documento "Saúde não é mercadoria: sua vida não tem preço", do 
Fórum de Saúde (RJ). O documento é uma carta convocatória para a 
manifestação que vai acontecer no dia 7 de abril, no Dia Mundial da 
Saúde. 

Inês Bravo enfatizou a importância da categoria de assistentes 
sociais participarem das mobilizações que ocorrerão em seus 
respectivos estados na data e assinarem o abaixo-assinado contra as 
OS. "Vivenciamos no dia-a-dia os prejuízos causados pelas 
organizações sociais à saúde da população, com emergências, 
ambulatórios e postos superlotados, troca frequente das equipes 
profissionais, atendimento de baixa qualidade e falta de profissionais 
e leitos. E a partir do momento em que o Estado faz a opção política 
de entregar os recursos públicos nas mãos da iniciativa privada, não 
só os usuários, mas os trabalhadores também têm seus direitos 
alijados‖. 

"As organizações sociais estão contratando trabalhadores sem 
concurso público, adquirindo bens e serviços sem processo licitatório. 
Este modelo privatista desconsidera o Controle Social. Por isso, 
assistentes sociais de todo o país devem se mobilizar, procurando os 
fóruns populares de saúde de seus respectivos estados. Enfim, 
lutando pela saúde pública universal e de qualidade", afirmou a 
conselheira do CFESS Rodriane de Oliveira Souza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reunião dos integrantes da Frente após sessão no STF (foto: Rafael 

Werkema)  

Texto na íntegra: www.cfess.org.br/noticias_res.php?id=579 
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Adiada a votação da ADI 1923/98 sobre a gestão das políticas públicas por OS’s 
Texto extraído parcialmente do site do STF  

A análise, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 1923 foi adiada em razão de um 

pedido de vista do ministro Luiz Fux. Na ação, ajuizada com pedido de 

liminar, o Partido dos Trabalhadores (PT) e o Partido Democrático 

Trabalhista (PDT) questionam a Lei 9.637/98, que dispõe sobre a 

qualificação de entidades como organizações sociais e a criação do 

Programa Nacional de Publicização, bem como o inciso XXIV, artigo 

24, da Lei 8.666/93 (Lei das Licitações), com a redação dada pela Lei 

9.648/98. 

Na sessão desta quinta-feira (31), apenas votou o relator, ministro 

Ayres Britto, pela parcial procedência do pedido. Em seguida, o 

ministro Luiz Fux pediu vista dos autos para examinar melhor a 

matéria. 

Os requerentes alegam que a Lei 9637/98 promove ―profundas 

modificações no ordenamento institucional da administração pública 

brasileira‖. Isto porque habilita o Poder Executivo a instituir, por meio 

de decreto, um programa nacional de publicização ―e, através desse 

programa, transferir para entidades de direito privado não integrantes 

da administração pública atividades dirigidas ao ensino, à pesquisa 

científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação 

do meio ambiente, à cultura e à saúde, à prestação de serviços 

públicos nessas áreas‖. 

Assim, os autores da ADI afirmam que o caso se trata de um 

―processo de privatização dos aparatos públicos por meio da 

transferência para o setor público não estatal dos serviços nas áreas 

de ensino, saúde e pesquisa, dentre outros, transformando-se as 

atuais fundações públicas em organizações sociais‖. Eles também 

ressaltam que tais organizações poderiam, mediante ato do chefe do 

Poder Executivo e de um contrato de gestão, absorver atividades que 

antes eram de instituições integrantes da administração, além de gerir 

e aplicar recursos a ela destinados na lei orçamentária ―sem, todavia, 

submeter-se às limitações estabelecidas para as entidades 

administrativas estatais‖. 

Na ação, os partidos também argumentam que não se pode cogitar 

de dispensa de licitação para a concessão ou permissão de serviços 

públicos, conforme o artigo 175, da Constituição Federal. Acrescentam 

ainda que não seria o caso de permissão ou concessão, mas de mera 

terceirização de serviços mediante contrato com pessoa privada, e a 

Constituição Federal estaria sendo igualmente violada em razão da 

dispensa de licitação, tendo em vista a realização de contrato pelo 

simples fato de a entidade ser qualificada como organização social. 

Conforme a ADI, o princípio da impessoalidade teria sido ferido com a 

permissão do uso de bens públicos sem licitação. Outro ponto 

levantado na ação salienta que os salários dos dirigentes e 

empregados da organização social, embora pagos com recursos 

públicos, não são fixados nem atualizados por lei em sentido formal. A 

contratação de pessoal também seria discricionária porquanto feita 

sem a prévia realização de concurso público, em violação aos 

princípios da impessoalidade, da eficiência e da isonomia.Por fim, os 

autores denunciam ―que a criação das chamadas organizações sociais 

e seu processo de qualificação conforme estabelecidos na lei 

desrespeitam a Constituição Federal". Isso porque, de acordo com 

eles, a criação das organizações se dá mediante ―um processo 

induzido de substituição de entes  

públicos por entes privados criados por encomenda, ad hoc, para 

assumir funções antes a cargo do Estado‖.De início, o ministro 

Ayres Britto (relator) observou que o número de dispositivos 

constitucionais supostamente violados na ADI é muito grande. Ao 

longo de seu voto, ele leu tais artigos e fez comentários sobre cada 

um deles. Também analisou o conteúdo das leis atacadas pelo PT e 

o PDT na ação. 

Da leitura de todos esses dispositivos constitucionais, o ministro 

afirmou que é possível o entendimento de que há serviços públicos 

passíveis de prestação não estatal. ―Serviços que, se prestados pelo 

setor público - seja diretamente, seja sob regime de concessão, 

permissão ou autorização -, serão de natureza pública‖, disse o 

ministro. 

Segundo ele, se esses serviços forem prestados pela iniciativa 

privada, serão também de natureza pública, ―pois o serviço não se 

despubliciza pelo fato do transpasse da sua prestação ao setor 

privado‖. ―Já no que toca às atividades de senhorio misto 

[Previdência, Saúde, Educação, 

 Ciência, Tecnologia] serão elas de natureza pública, se prestadas 

pelo próprio Estado ou em parceria com o setor privado e, se 

desempenhadas exclusivamente pelo setor privado, sua definição é 

como atividades ou serviços de relevância pública‖, explicou o 

relator. 

O relator votou pela procedência parcial da ADI para declarar a 

inconstitucionalidade dos seguintes dispositivos da Lei 9637/98: a) a 

expressão ―quanto à conveniência e a oportunidade de sua 

qualificação como organização social‖, contido no  

inciso II, do artigo 2º; b) a expressão ―com recursos provenientes do 

contrato de gestão, ressalvada a hipótese de adicional relativo ao 

exercício de função temporária de direção e assessoria‖, contida no 

parágrafo 2º, do artigo 14; c) os artigos 18, 19, 20, 21 e 22, com a 

modulação proposta anteriormente. 

O ministro Ayres Britto interpretou conforme a Constituição os 

artigos 5º, 6º e 7º, da Lei 9637/98, e o inciso XXIV, do artigo 24, da 

Lei 8666/93, ―para desses dispositivos afastar qualquer 

interpretação excludente da realização de um peculiar proceder 

competitivo público e objetivo para: a) a qualificação de entidade 

privada como organização social; b) a celebração do 

impropriamento chamado contrato de gestão‖. 

 

 

 

 

 

 

 

(foto: banco imagem STF) 

 

Texto extraído parcialmente do site do STF  

Leia na íntegra em: www.stf. jus.br/portal /cms/

verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=175978 - SUSPENSO 

JULGAMENTO DE ADI CONTRA NORMAS QUE REGULAM AS 

OS’S 

Conheça os argumentos do Ministro Ayres Britto, relator da ADI 1923/98 

Participe do abaixo-assinado pela inconstitucionalidade da Lei das OS’s 
Acesse: http://www.abaixoassinado.org/assinaturas/assinar/6184 

Saúde Não É Mercadoria! 



  

NOTA CONSTRUÍDA PELO FÓRUM DE SAÚDE DO RJ E DEMAIS ENTIDADES 
 ENCAMINHADA À ALERJ NO ATO DO DIA MUNDIAL DA SAÚDE 

À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 

Membros da Mesa Diretora, 
Excelentíssimo Presidente, 
Senhores Deputados, 

 

Por ato da presidência da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, publicado no Diário Oficial de 15 de março 
último, ficou criada, nessa Casa, a CPI da saúde: Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a ―investigar a situação da rede de 
saúde do Estado do Rio de Janeiro, as condições de trabalho de seus profissionais, as contratações irregulares, o superfaturamento na 
compra de medicamentos e equipamentos e o derrame de remédios falsos e contrabandeados vendidos por farmácias e possivelmente 
distribuídos por órgão públicos‖, nos termos do Projeto de Resolução nº. 48/2011.  

A atenção à saúde é direito fundamental de toda a sociedade, e dever do Estado, do Poder Executivo em particular, a 
prestação de um serviço público de qualidade, gratuito, integral e universal. Tais princípios se contrastam com a condição precária da 
saúde em nosso estado, uma situação em muitos aspectos de abandono, que compromete a um só tempo a dignidade de profissionais 
e pacientes, o direito à saúde e à vida da população usuária. São inúmeras e reiteradas as denúncias de irregularidades. Muitas delas 
compõem objeto desta CPI, cuja atualidade e importância são inequívocas.    

O Fórum de Saúde do Rio de Janeiro congratula a iniciativa dos Senhores Deputados e a Casa legislativa pela criação CPI da 
saúde. Com esse ato essa Assembléia expressa o poder e o dever que lhe é assinalado pela Constituição: o de fiscalizar os atos da 
Administração Pública, ora em um campo fundamental de sua atividade — a saúde pública. Manifesta, porém, sua preocupação quanto 
ao retardo na instalação dessa comissão. Criada, a CPI deve ser instalada. Esse é o significado e a finalidade da norma disposta no 
artigo 30, caput, do Regimento Interno dessa Casa, não fazendo qualquer sentido se criar uma CPI para permanecer engavetada.  

Todo direito existe para ser exercido, assim também é a CPI, sendo direito do povo do estado do Rio de Janeiro vê-la 
instalada, e os fatos e irregularidades que são seu objeto investigados.  

O Fórum de Saúde, e as entidades que o compõe, solicita, portanto, aos Senhores Deputados, especialmente ao 
Excelentíssimo Presidente dessa Casa, Senhor Paulo Melo, por ser sua atribuição, tal como disposto no artigo 20, incisos III, ‗a‘, e VI, 
‗l‘, do Regimento Interno, a nomeação dos membros e imediata instalação da CPI da Saúde.  
 

FÓRUM DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

COMPOSTO PELAS SEGUINTES ENTIDADES. 

Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto do Rio de Janeiro (ABREA-RJ) 
Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social (ABEPSS) 
Associação de Docentes da UERJ (ASDUERJ) 
Associação dos Docentes da UFF (ADUFF-SSind) 
Associação dos Docentes da UFRJ (ADUFRJ-SSind) 
Associação dos Fisioterapeutas do Estado do Rio de Janeiro (AFERJ) 
Associação dos Funcionários da Emater-Rio (AFERJ) 
Associação dos Funcionários do IASERJ (AFIASERJ) 
Associação dos Funcionários do Hospital de Anchieta 
Baía de Sepetiba Pede Socorro 
Centro Acadêmico de Saúde Coletiva da UFRJ (CASCO) 
Centro Acadêmico Wlater Fernandes - Centro Acadêmico de Enfermagem da 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro/UNIRIO 
Centro de Educação Sexual - CEDUS 
Central de Movimentos Populares (CMP) 
Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) 
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 2ª Região 
(CREFITO 2) 
Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro (CRP-RJ) 
Conselho Regional de Serviço Social do Rio de Janeiro (CRESS-RJ) 
Consulta Popular 
CSP-Conlutas – Central Sindical e Popular 
CTB – Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil 
Diretório Central dos Estudantes Mário Prata (DCE-UFRJ) 
Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social (ENESSO) 
Federação Municipal das Associações de Moradores do Município do Rio de 
Janeiro (FAM-RIO) 
Federação Nacional dos Assistentes Sociais – FENAS 
Federação Nacional dos Enfermeiros – FNE 
Federação Nacional dos Psicólogos – FENAPSI 
Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho, 
Previdência e Assistência Social – FENASPS 
Fórum Estadual das ONGs na Luta contra a Tuberculose - RJ 
Fórum Popular de Políticas Públicas de Duque de Caxias 
Frente Nacional contra a Privatização da Saúde 

Intersindical – Instrumento de Luta e Organização da Classe Trabalhadora 
nstituto Brasileiro de Inovação em Saúde Social - IBISS 
Mandato da Deputada Estadual Janira Rocha 
Mandato da Deputada Estadual Marcelo Freixo 
Mandato da Deputada Estadual Paulo Ramos 
Mandato da Deputada Estadual Rejane de Almeida 
Mandato do Deputado Federal Chico Alencar 
Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) 
Observatório Tuberculose Brasil 
Partido Comunista Brasileiro (PCB) 
Partido Comunista do Brasil (PC do B) 
Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) 
Projeto Políticas Públicas de Saúde/Faculdade de Serviço Social – UERJ 
Setorial de Saúde do PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) 
Setorial de Saúde do PT-RJ (Partido dos Trabalhadores) 
Sindicato dos Assistentes Sociais do Estado do Rio de Janeiro (SASERJ) 
Sindicato dos Enfermeiros do Rio de Janeiro (SindENF/RJ) 
Sindicato dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais do Estado do Rio de 
Janeiro (SINFITO-RJ) 
Sindicato dos Fonoaudiólogos do Estado do Rio de Janeiro (SINFERJ) 
Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro (SinMed/RJ) 
Sindicato dos Nutricionistas do Estado do Rio de Janeiro (SINERJ) 
Sindicato dos Psicólogos do Estado do Rio de Janeiro (SINDPSI–RJ) 
Sindicato dos Servidores Civis e Empregados do Ministério da Defesa (SINFA-
RJ) 
Sindicato dos Trabalhadores da FIOCRUZ (ASFOC-SN) 
Sindicato dos Trabalhadores da UFF (SINTUFF) 
Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Públicas Estaduais – RJ 
(SINTUPERJ) 
Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho e Previdência Social no 
Estado do Rio de Janeiro (SINDSPREV-RJ) 
Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (ANDES-
SN) 
Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior – (ANDES - 
Regional do Rio de Janeiro) 



  

DIA DE LUTAS CONTRA A PRIVATIZAÇÃO DA SAÚDE 

Protestos em várias cidades lembram que o direito à saúde é universal e que o SUS tem que ser público. 

Por Raquel Júnia 

 

 

 

 

 

 

 

 

  No Dia Mundial da Saúde, em várias partes do Brasil, milhares de 

pessoas protestaram pelo direito à saúde. De acordo com os 

manifestantes, este direito está em risco com o avanço de propostas 

que privatizam a saúde pública, como a entrega da gestão dos 

hospitais e postos de saúde às Organizações sociais na saúde 

(OSs), Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público 

(Oscips), Fundações Estatais de Direito Privado e outras formas de 

privatização, que resultam em perda de direitos dos trabalhadores e 

não melhoram o atendimento à população. Enquanto a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) elegeu um tema bem específico para 

celebrar a data - a resistência aos antimicrobianos - os movimentos 

sociais entenderam que é preciso discutir a saúde como um direito, 

antes que se discuta a prevenção a qualquer doença. 

  No Rio de Janeiro, participaram do protesto cerca de 500 

pessoas. Os manifestantes entregaram ao presidente da Assembléia 

Legislativa do Estado do Rio (Alerj) um manifesto pedindo a 

instalação de uma CPI da Saúde no estado, diante de várias 

denúncias da precariedade do atendimento à população em 

unidades gerenciadas por Organizações Sociais e o fechamento de 

pelo menos três hospitais. Mais de 70 organizações assinaram o 

pedido de CPI.  

  Em São Paulo, a manifestação também foi contra a privatização e 

mais especificamente a venda dos leitos hospitalares aprovada pela 

assembléia legislativa do estado no final de 2010. De acordo com a 

lei aprovada, 25% dos leitos em hospitais públicos geridos por OSs 

podem ser vendidos a planos de saúde ou particulares, permitindo, 

dessa forma, que haja comercialização de serviços dentro do SUS - 

o que, segundo, o Fórum Popular de Saúde do Estado de São 

Paulo, é inconstitucional. Participaram da manifestação mais de mil 

pessoas, que entregaram ao Ministério Público do Estado de São 

Paulo uma carta contra a privatização. 

  Em Londrina, Salvador, Natal e Maceió também houve protestos. 

Segundo o Fórum em defesa do SUS e contra a privatização da 

saúde em Alagoas, que organizou a manifestação em Maceió, 

dezenas de pessoas acompanharam a atividade e exigiram a 

retirada na Assembléia Legislativa do projeto de lei que cria as OSs 

no estado. 

  Os manifestantes entregaram uma carta ao coordenador da comissão 

de saúde da casa legislativa pedindo aos parlamentares que se 

posicionem contrários à proposta. Os protestos em Maceió e no Rio de 

Janeiro também questionaram a Medida Provisória 520, editada pelo 

governo federal no final do ano passado, que cria a Empresa Brasileira 

de Serviços Hospitalares. Segundo os manifestantes, a medida 

aprofunda a precariedade do atendimento nos hospitais universitários e 

a lógica privada na saúde pública. 

 

Propaganda enganosa  

  Para o presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, Jorge 

Darze, é preciso se contrapor à propaganda que diz que privatizar é a 

melhor solução para os problemas do SUS. Ele observa que, desde que 

o SUS foi criado, a população vive uma experiência de crise, já que 

nunca houve uma situação satisfatória na saúde pública, apesar de já 

ter havido momentos melhores, o que contribui para a ideia de que o 

privado é melhor do que o público. "As propagandas que os planos de 

saúde fazem são de um sistema eficiente, então é essa a ideia que 

prevalece na opinião pública, de que o privado é melhor do que o 

público. Então, se o privado é melhor, a solução seria privatizar. Mas o 

que a população precisa saber é que a privatização está longe de 

resolver a crise. A privatização e os empresários têm uma lógica, que é 

a do lucro, e a administração pública tem outra lógica, que é o interesse 

público. Por princípio e como regra constitucional, não é possível se 

admitir a idéia de que o setor público de saúde possa ser gerido pelo 

setor privado. Como a constituição estabelece, o privado entra como 

complemento dessa assistência, mas nunca como a ação principal", 

explica. 

  O pesquisador da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio 

(EPSJV/Fiocruz) Geandro Pinheiro lembra que os resultados da 

privatização são muito ruins. "Há mais infecção hospitalar nos hospitais 

privados do que nos públicos, o pré-natal público tem cuidado de 

médico, enfermeiro, nutricionista, de forma muito profissional, com um 

atendimento que aborda a mãe e a criança de forma plena. Na área 

privada, estipulam, por exemplo, 15 consultas, mas totalmente focadas 

no atendimento do médico, exclusivamente. Ou seja, o modelo que se 

quer para o Sistema de Saúde é um modelo que aponte para o cuidado 

do ser humano e não apenas para o aspecto biológico e hierarquizado 

dos cidadãos", completa. 

  Para a professora Maria Inês Bravo, do Fórum de Saúde do Rio de 

Janeiro, em 2011 as manifestações em defesa do Sistema Único de 

Saúde (SUS) ganharam força com a criação do Frente Nacional contra 

a Privatização da Saúde.  "Hoje temos a frente nacional e atos 

nacionais articulados. Todos eles com a mesma palavra de ordem: 

saúde não é mercadoria! Em defesa da saúde pública, estatal", afirma. 

Fonte: www.epsjv.fiocruz.br/index.php?Area=Noticia&Num=503 



Alagoas:  (Texto na íntegra: http://forumsus.blogspot.com/) 

Protesto marca Dia Mundial da Saúde no Centro de Maceió 
 

 Entoando palavras de ordem contra a privatização dos serviços públicos, o Dia Mundial da Saúde foi marcado por protestos e 
denúncias de entidades sindicais, estudantis, profissionais e usuários do SUS. Reunidas no Calçadão do Comércio, na manhã desta quinta-
feira (07), dezenas de pessoas se opuseram à forma como os governos municipal, estadual e federal têm tratado a saúde e os serviços 
públicos. 
 De forma criativa, os manifestantes fizeram uma oficina de pintura com frases que expressam a situação da saúde pública, colando os 
cartazes produzidos no chão, chamando a atenção dos passantes com a expressão ―O SUS está no chão, precisamos reerguê-lo contra a 
privatização.‖ 
 Precarização do trabalho, baixa qualidade dos serviços e privatização dos órgãos públicos foram algumas das queixas apresentadas 
pelos manifestantes. ―Há cinco anos o HU está com 96 leitos e 5 salas de cirurgias fechadas, enquanto isso, o governo do Estado injeta 
milhões de reais nos hospitais privados e, por outro lado, deixa a população desassistida e morrendo nos corredores de unidades de saúde.‖, 
assinala a coordenadora do Fórum em Defesa do SUS e Contra a Privatização de Alagoas, Valéria Correia. 
 Os manifestantes também reivindicaram a retirada do Projeto de Lei das Organizações Sociais da Assembleia Legislativa de Alagoas e 
denunciaram a medida provisória 520, editada no ano passado pelo governo federal, que cria uma empresa privada para administrar os 
hospitais públicos. Segundo eles, tais projetos promovem o repasse de recursos, bens móveis e imóveis, serviços e servidores públicos para a 
iniciativa privada. 
 Ao final, foi entregue ao deputado estadual Judson Cabral, coordenador da comissão de saúde da Assembleia Legislativa, documentos 
dirigidos aos 27 deputados estaduais de Alagoas, solicitando o posicionamento desses contrário ao referido Projeto de Lei que permite a 
privatização da saúde em nosso estado. Foi marcada uma reunião do Fórum em Defesa do SUS com a comissão de saúde da Assembleia 

Campos:  (Fonte: http://frentedeunidadepopular.blogspot.com/) 
 

 Na tarde do dia 07, a Frente da Unidade Popular (FUPO) lançou o Fórum Contra a Privatização do SUS no 
município de Campos.  
 O ato público ocorreu no Calçadão, que tem sido palco das lutas dos trabalhadores Campistas, às 16h e 
contou com a participação dos movimentos sociais, sindicatos, servidores, usuários, estudantes e profissionais da 
área da Saúde. 

 De acordo com a participante da FUPO, Graciete Santana “com a faixa FUPO Contra a Privatização do SUS, a 
manifestação foi direcionada à área da Saúde e o ponto alto foi a interação das pessoas que apresentaram denúncias 
sobre o péssimo atendimento em Campos, onde as imensas filas diante dos hospitais da cidade estão sendo 
mascaradas pela promessa de solução do problema através dos postinhos de saúde nos bairros. A Saúde em Campos 
está na UTI. A Secretaria de Saúde, apesar de contar coma verba de R$6.000.000,00 não garante o atendimento à 
população. A pergunta que não quer calar é: onde vai parar este dinheiro? 
 Ainda como parte das manifestações, às 19h foi realizado o seminário “Pelo Dia Mundial da Saúde” no auditório 
da Universidade Federal Fluminense (UFF), e o debate contou com a presença de alunos de diversos cursos de 
graduação. 
 A FUPO acredita que a privatização não resolverá o problema da Saúde, ao contrário, esse quadro promete 
piorar ainda mais pois trata-se de uma porta de entrada para a corrupção e mau uso dos recursos públicos. 

Informe Fóruns de Saúde 

Acima cartazes produzidos por alunos do 5º período de Serviço Social de Palmeira dos Índios/AL. Os alunos promoveram essa manifestação no Dia Mundial da 
Saúde sob coordenação da Profª Silvana Medeiros. 

PARTICIPE! 

REUNIÃO DO FÓRUM DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO 
DIA 26 DE ABRIL, ÀS 18h. 

Veja a programação em www.pelasaude.blogspot.com 
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11 de Abril 
Assembleia no Hospital Carlos Chagas - Organização da 
Luta em Defesa da Saúde. 
Horário: 14h 
Local: Auditório do Hospital Carlos Chagas. 
 
12 de Abril 
Ciclo de Palestras “Saúde Mental e Trabalho”, com os 
professores Cleier Marconsin e Paulo Pavão. 
Horário: 18h às 20h30 
Local: Unidade Docente-Assistencial de Psiquiatria do Hospital 
Pedro Ernesto. 
 
12 de Abril 
Debate “Condições do Trabalho Docente: Saúde do 
trabalhador e Insalubridade.” 
Horário: 17h 
Local: Auditório Florestan Fernandes da Faculdade de 
Educação - Bloco D - Campus Gragoatá. 
 
12 de Abril 
Plenária do Comitê da Copa e Olimpíadas no RJ. 
Horário: 18h30 
Local: CORECON - Av. Rio Branco, 109 - 19º andar - Centro. 
 
12 de Abril 
Reunião do Conselho Municipal de Saúde. 
Horário: 14h 
Local: Auditório do CASS - Rua Afonso Cavalcanti, 455 - 
Bloco 1 - Estácio 
 
15 de Abril 
Reunião sobre “A crise na Saúde do RJ” no Conselho 
Estadual de Saúde. 
Horário: 09h 
Local: Rua México, 128 - 11º andar 
 
17 a 20 de Abril 
V Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em 
Saúde. 
Infos: www.cienciassociaisesaude2011.com.br/index.php 

 

20 a 24 de Abril 
I Encontro Nacional de Estudantes de Saúde 
Coletiva. 
Local: Campus UFRJ - Praia Vermelha, RJ. 
Infos.: http://enesc2011.blogspot.com/ 
 
21 a 24 de Abril 
XXXIII ERESS - Encontro Regional de Estudantes 
de Serviço Social. 
Local: Vitória, ES. 
Infos.: www.eress2011.wordpress.com 
 
26 de Abril 
Fórum de Saúde do Rio de Janeiro. - Reunião ordinária 
Horário: 18h 
Local: A confirmar 

 
PRÓXIMOS EVENTOS 
 

06 de Maio 
Seminário I - Panorama das condições de trabalho dos 
assistentes sociais e perspectivas de organização 
sindical. 
Horário: 17h 
Local: Auditório 51 - UERJ 
 
13 de Maio 
Mesa Central - Ação cotidiana e desafios profissionais: 
18 anos do Código de Ética e da Lei de Regulamentação 
da Profissão. 
Horário: 16h 
Local: Capela Ecumênica - UERJ 
 
20 de Maio 
Seminário II - Serviço Social e políticas sociais: 
atribuições profissionais frente ao processo de 
privatização. 
Horário: 14h 
Local: Universidade Veiga de Almeida - Maracanã. 

AGENDA 

Não à privatização da saúde! Saúde não é mercadoria! 

www.pelasaude.blogspot.com 


