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REPUDIAMOS A OCUPAÇÃO MILITAR NA SAÚDE PÚBLICA! 

A Federação  Nacional  dos  Sindicatos  de  Trabalhadores  em Saúde,  Trabalho,
Previdência  e  Assistência  Social  –  FENASPS  –  e  seus  Sindicatos  filiados  vêm
publicamente denunciar a ocupação do Ministério da Saúde por militares em todos os
cargos onde deveria haver técnicos especializados. 

Os(as) profissionais da Saúde estão sendo trocados(as) por militares da reserva,
sem nenhum conhecimento técnico-científico ou experiência  em trabalho na área de
saúde. É um acinte que este governo esteja exonerando os(as) profissionais de carreira
do Ministério da Saúde que desempenham serviços essenciais na preservação da vida,
num momento crucial da pandemia da Covid-19, quando é imprescindível que se tenha
à frente um(a) profissional com conhecimento na área médica que venha a liderar o
combate à maior pandemia deste século, organizando ações em todos os setores do
SUS  para  que  os  estados  e  municípios  possam  ter  condições  de  responder  às
demandas crescentes de pessoas contaminadas, visando proteger e salvar a vida da
população.

É inaceitável que, em plena crise sanitária da pandemia da Covid-19, que atingiu,
até o momento, mais de 240 mil brasileiros com 16 mil mortos, os responsáveis pela
nação, com tamanha irresponsabilidade, tentem desmontar o que restou do Ministério
da Saúde e do Sistema Único de Saúde (SUS), que completará 32 anos, neste 2020, de
uma luta histórica do povo brasileiro. O maior programa de saúde pública do mundo, um
bem universal de nossa sociedade, que sempre colocou a vida acima dos lucros.

Mas  a  necropolítica,  expressada  no  projeto  ultraliberal,  que  privilegia  os
banqueiros,  latifundiários,  setores da indústria e o mercado financeiro,  se aprofunda,
congelando  os  salários  dos(as)  trabalhadores(as)  e  reduzindo  investimentos  em
programas  de  prevenção  e  proteção  à  saúde  da  população.  Essa  política  nefasta
sacrifica  99%  da  população  para  atender  aos  interesses  de  1%  dos  brasileiros  e
brasileiras, os mais ricos. Neste país, os bilionários já receberam mais de 1,2 trilhões de
reais, aumentando sua sanha por lucro e acumulação de capital.

Após a aprovação da Emenda Constitucional (EC) nº 95, que estabeleceu um teto
dos gastos por  20 anos,  houve uma radical  redução de investimentos no SUS, que
deixou de receber mais R$ 30 bilhões em investimentos apenas nos últimos dois anos.
Hoje seriam necessários, apenas em caráter emergencial, pelo menos R$ 100 bilhões
para enfrentar esta grave catástrofe sanitária.

No  sistema  democrático,  esta  ocupação  de  militares  em todos  os  setores  do
Serviço  Público,  além  ferir  a  Constituição  Brasileira,  é  uma  afronta  ao  povo  que
proclamou a Saúde como direito universal de cidadania. Em tempo de pandemia com o
agravamento da crise sanitária que nosso país atravessa, trata-se de uma ameaça à
vida de milhões de brasileiros.
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Mais do que nunca, este é o momento em que a país necessita do fortalecimento
do Ministério da Saúde. Isso só é possível com a realização de concursos públicos para
recomposição  da  força  de  trabalho  e  da  valorização  de  seus  trabalhadores  e
trabalhadoras, que recebem uma das menores remunerações do Executivo federal.

Este é o momento em que este ministério deveria oferecer a seus servidores(as)
aperfeiçoamento,  treinamento  e  qualificação  –  bem  como  a  devida  proteção  e  o
fornecimento de EPIs – dentro das políticas do SUS, e não o seu enfraquecimento por
meio de privatizações e concessões ao capital por meio de organizações sociais. O SUS
deve se manter público, gratuito e universal, sempre em busca de um atendimento de
qualidade para todos e todas!

A  intervenção  militar  e  política  vem  provocando  o  desmonte  dos  Hospitais
Federais  da União,  levando o caos aos hospitais  e  a  vida de trabalhadores(as)  em
Saúde do Rio de Janeiro. É urgente uma política de valorização e respeito a estes(as)
profissionais que sofrem assédio moral.

Mesmo recebendo uma das menores  remunerações de todo o serviço público
federal e com quase nulas condições de trabalho, arriscam suas vidas para atender à
população. Na maioria das unidades de Saúde do Rio de Janeiro, falta tudo: leitos de
UTIs, EPIs, medicamentos e até mesmo material básico para limpeza e higiene. 

Esta pandemia desnudou o projeto ultraliberal. Pela primeira vez desde a quebra
da bolsa de valores de Nova Iorque, em 1929, o mundo assiste estarrecido à derrocada
da ideologia pregada pelo sistema capitalista que demonstrou ser incapaz de responder
às necessidades de proteção da vida e bem-estar de populações em todo o mundo.

Num  país  com  tanta  desigualdade  social,  é  inquestionável  a  urgência  e
necessidade  do  fortalecimento  dos  sistemas  públicos  de  saúde  como  um  direito
universal  de cidadania  e  como política  estratégica  de Estado,  segurança sanitária  e
soberania nacional.

Convocamos todos  os  brasileiros  e  brasileiras  a  lutar  em defesa dos  serviços
públicos essenciais à proteção, ao cuidado e sobrevivência de todos. Não aceitamos
que o Sistema de Saúde Pública sirva como moeda de troca em negociatas partidárias e
outros interesses que não seja atender à população brasileira com dignidade.

O SUS É UMA CONQUISTA DA LUTA DOS BRASILEIROS!

Brasília, 18 de maio de 2020

Diretoria Colegiada da FENASPS

 


