
A Frente pela Vida em Defesa do SUS Campinas e Região, o Mo-
vimento Popular de Saúde, a Central Única dos Trabalhadores, par-
lamentares de esquerda de Campinas e outros movimentos que com-
põem a Frente, vem por esse manifesto comemorar nossas conquistas, 
reconhecer o compromisso de boa parte dos trabalhadores e o grande 
papel dos usuários na defesa de seu direito à saúde. Podemos come-
morar, mas, o momento ainda requer muita organização e luta de todos 
nós!

O Sistema Único de Saúde (SUS) tem perdido recursos de financia-
mento há anos e essa perda se acentuou com a pandemia. O Brasil per-
deu muito mais que recursos com a pandemia, foram mais de 600.000 
vidas. Mas, a população reconheceu a importância do SUS no enfren-
tamento da Covid 19. Houve muitos esforços, mesmo tão fragilizado e 
alvo de desmonte por parte do Governo Federal, descapitalizado pelo 
Teto de Gastos (Emenda Constitucional 95) e atacado por setores po-
líticos e econômicos que entendem a saúde apenas como mercadoria.

Em Campinas, desde 2018, vivemos um processo gritante de pri-
vatização com a Rede 
Mário Gatti 
administran-
do todo o 
atendimento 
à Urgência na 
cidade. Agora 
é a UPA São 
José que está 
sendo sucate-
ada para dar 

7 de abril - Dia 
Mundial da Saúde

motivos de privatizá-la como já aconteceu no Ouro Verde e, mais re-
centemente, na UPA Campo Grande. Com o sucateamento justificam a 
privatização e a entrega para OS (Organizações Sociais), empresas que 
lucram com a gestão de serviços de saúde construídos com recursos 
públicos.

Nesse 07 de abril conclamamos toda a população de Campinas para 
a luta contra a privatização dos serviços, pela garantia de recursos go-
vernamentais suficientes (federais, estaduais e municipais) e pela hu-
manização do SUS. 

Venha participar do Ato presencial na UPA São José, que fica Rua 
Bertholdo Fernandes de Castro, s/n, no Jardim das Bandeiras. Não es-
queça de trazer a sua máscara.

Além disso, neste Dia Mundial da Saúde convidamos todos e todas 
a participarem e contribuírem na construção com a Frente pela Vida 
nacional da Conferência Nacional Livre, Democrática e Popular de 
Saúde que irá acontecer em 5 de agosto em Brasília.  O lançamento 
será às 17 horas, com a transmissão online pelos canais do YouTube 
das entidades que participam da Frente: Associação Brasileira de 
Saúde Coletiva (ABRAS-
CO), Conselho 
Nacional de Saú-
de (CNS) e Cen-
tro Brasileiro de 
Estudos de Saúde 
(CEBES).

O momento é 
preocupante e de 
muita luta. Vamos a 
ela!!!!!


