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O FÓRUM DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA REGIÃO
SERRANA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e o CONSELHO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO vem por meio deste
APOIAR INCONDICIONALMENTE AS AÇÕES DO CONSELHO
NACIONAL DE SAÚDE que combatem o Governo Federal e sua
nefasta ideia e radicalização de desmonte do SUS, não só com a
retirada de verbas, mas também transformando o MS em um espaço
para acolhimento de militares que não conhecem nem querem
conhecer a doutrina do SUS, alias ignoram o magnitude deste Sistema
que é referência mundial de atendimento público e gratuito .

Antes da chegada do SUS, poucos tinham acesso gratuito à saúde.
Hoje é uma das maiores conquistas da sociedade brasileira e nesse
momento de pandemia, se mostrou ainda mais importante. O Brasil é o
único país com mais de 200 milhões de habitantes que tem um sistema
de saúde público e gratuito.

O desconhecido sempre nos causa temor, medo e aversão, mas com
30 anos de existência o SUS não pode ser considerado desconhecido.

Não podemos deixar que o Brasil tenha o projeto econômico da
extrema-direita que é pela privatização da saúde, importando, por
exemplo, modelos do EUA. Onde um pedido de uma ambulância custa
1.200 dólares! Ou 50 dólares para aferir uma pressão! Um sistema
privado de saúde que nega atendimento às pessoas mais pobres que
vão morrer sem atendimento ou morrer pela precariedade de tantas
dívidas.

O SUS é para todos! Ele inclui desde o simples atendimento para
aferição da pressão arterial até o transplante de órgãos para toda a
população, tem um atendimento humanizado com recortes de gêneros,
raça/etnia, geracional e especificidades garantido um atendimento
equânime.

VIVA O SUS! VIVA AS PESSOAS ENVOLVIDAS NA DEFESA DA
SAÚDE PÚBLICA!
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O FÓRUM DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA REGIÃO
SERRANA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e o CONSELHO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA FRIBURGO vem aqui REPUDIAR
TODAS AS FORMAS DE DESMONTE DO SUS pelo Governo Federal,
seja na retirada de mais esses 35 bilhões em 2021 ou em Ações de
Reformas Administrativas sem ter Técnicos de Saúde atuando ou
colaborando nas Reformas. Principalmente neste momento em que
vivemos um QUADRO DE EMERGÊNCIA NACIONAL, a intenção de
desmontar o SUS é infame é covarde com a população brasileira que na
sua maioria é de baixa renda ou vive em situação de miserabilidade e o
SUS é e sempre será o seu aporte na qualidade de vida.

É importante salientar, neste momento, que a saúde pública de
qualidade é direito do (a) cidadão (ã) e obrigação do Estado, garantida
pela Constituição Federal de 1988, e que a retirada de verba representa
a negação da saúde como direito a ser acessado e exercido por
todos(as) os(as) cidadãos(ãs), sendo essa uma conquista da sociedade
brasileira que não pode ser tratada como mercadoria, e sim como direito
adquirido.

Reforçamos nossa posição contrária aos interesses políticos e
econômicos que ameacem o acesso universal, equitativo e gratuito à
Saúde pela via do desmantelamento de seu financiamento público. O
FÓRUM DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA REGIÃO
SERRANA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO convoca a todos os
Conselhos Municipais de Saúde da Região para que se coloquem em
posição de defesa do SUS e contra a perda de Recursos financeiros que
só beneficiam A PRIVATIZAÇÃO.
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