I Jornada
Paranaense em Defesa
da Saúde Pública!
Vem
aí

A nossa luta é
toda dia porque
saúde não é
mercadoria!

a

O SUS
é nosso
ninguém tira
da gente!

Direito
garantido não
se compra e
não se vende!

A Frente Paranaense Contra a Privatização da Saúde – FPCPS –
convida você para se juntar às atividades alusivas ao Dia Mundial
de Luta pela Saúde comemorado em 7 de Abril!
Para começar a fortalecer a campanha nacional pela Revogação da
EC 95, coloque a sua
assinatura no abaixo-assinado!

https://goo.gl/MfaAgY

Outra forma de fortalecer
a Frente é participar dessa Iª Jornada paranaense em defesa da
saúde pública. Veja a programação no verso.

PROGRAMAÇÃO

I a Jornada Paranaense em Defesa da Saúde Pública!
DIA 17 DE ABRIL | 9H
Audiência Pública sobre a Funeas e outras
formas de privatização da saúde – no Auditório
Legislativo da Assembleia Legislativa do Paraná.

DIA 17 DE ABRIL | 14H
Debate sobre as diversas formas de
privatização da saúde pública - na
tenda da Praça do Massacre.

MANHÃ E TARDE | Presença do PAULO CÉSAR DE C. RIBEIRO - PAULÃO
Professor da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio - EPSJV/Fiocruz

Defendemos!

• ESCLARECER a população sobre a necessidade da existência e da manutenção
plena do SUS Público Estatal, Equânime
e Universal, com efetivo controle social.
• CONSTRUIR uma campanha sobre a importância do SUS para a população, com
alcance nacional.
• COMBATER E DENUNCIAR todas as formas de terceirização e privatização, dialogando com a população nas comunidades e demais sujeitos coletivos.
• PENSAR FORMAS DE ORIENTAR a população de que o SUS é um direito conquistado e que os serviços ofertados não
são gratuitos, pois se trata do retorno à
população de impostos pagos;
• FISCALIZAR E DENUNCIAR junto ao Ministério Público do Paraná os contratos
estabelecidos entre as gestões dos serviços públicos de saúde e as fundações.

Frente
paranaense
da Saúde

• ARTICULAR A LUTA da saúde
com a de outros segmentos de
luta como os da educação, segurança, transporte etc.
• PREPARAÇÃO PARA AS CONFERÊNCIAS Municipais de Saúde
de 2019.
• FORTALECER a Frente Paranaense Contra a Privatização da Saúde
no interior do Estado.
• FORTALECER OS CONSELHOS
de Saúde a partir de formações
populares em saúde.
• LUTAR CONTRA A EC 95, que
congela por 20 anos os gastos
públicos em políticas sociais.
• INTENSIFICAR O MOVIMENTO
de resistência e de luta em defesa
das liberdades democráticas e do
Estado Democrático de Direitos.

INTEGRAM A FRENTE

DENEM • CRESS PR • CRP PR • Representantes de Usuárias/os do Distrito
Sanitário Santa Felicidade – Curitiba/PR • Mandato Dep. Tadeu Veneri • SIMEPAR
• Sindicato de Medicas/os do PR • SISMUC • SindSaúde-PR • APUFPR • Núcleo de
Estudos em Saúde Coletiva da UFPR • Rede Feminista de Saúde/PR

