
Os Governantes já 
fecharam: Instituto 
Estadual de Infectologia 
São Sebastião, Iaserj, 
Hospital Pedro II e parte 
do Hospital Estadual 
Carlos Chagas. E 
privatizaram o Hospital 
de Acari.

Estão tentando privatizar 
os hospitais: Lourenço 
Jorge, Salgado Filho, 
Souza Aguiar, Miguel 
Couto, além dos PAMs 
de Del Castilho e Irajá. 

7 de abril 
Venha para o ato no 
Dia Mundial da Saúde. 
Concentração a partir das 11horas
Onde? Na Associação Brasileira 
de Imprensa (ABI). 
Rua Araújo Porto Alegre, 71. 
Centro. Próximo a Cinelândia.

No dia mundial da saúde, todos 
para a rua contra a privatização!!!

A solução está na gestão pública 
e no controle democrático 
do SUS, verbas sufi cientes, 
transparência na aplicação dos 
recursos, combate à corrupção, 
realização de concursos públicos, 
PCCS, melhora das condições de 
trabalho e capacitação permanente 
dos profi ssionais, compra de 
medicamentos e equipamentos 
que ofereçam condições dignas de 
atendimento. 

CONVOCAMOS TODA 
A POPULAÇÃO PARA 
FORTALECER ESSA LUTA: 
CONTRA A PRIVATIZAÇÃO 
DA SAÚDE E POR UM SUS 
PÚBLICO, ESTATAL, 
GRATUITO E PARA TODOS!

Fórum de Saúde do Rio de Janeiro. Composto por diversos 
movimentos sociais, sindicatos, partidos políticos, centrais 

sindicais, usuários e trabalhadores da saúde.



O Sistema Único de Saúde, o SUS, é resultado da 
luta de todos nós brasileiros e brasileiras, não é um 
produto para ser vendido, nem os hospitais são es-
tabelecimentos para fazer negócio, visando o lucro. 
Mesmo assim, está em curso uma política de priva-
tização da saúde pública pelos governos federal, es-
tadual e diversos municípios.

Está escrito na Constituição Federal: a Saúde Pública 
é direito de todos e dever do Estado. 

O SUS vem passando por vários ataques e há muito 
tempo tentam destruí-lo. Nossa luta deve ser para 
defendê-lo e não para privatizá-lo! 

Privatizar é:
Transformar os hospitais e postos de saúde em empresas e a 
sua saúde em mercadoria.  

Como a privatização acontece na saúde?
Quando o dinheiro público vai para a iniciativa privada com fi ns 
lucrativos. Na saúde isso acontece quando os serviços deixam 
de ser de responsabilidade do governo e vão para as mãos 
das Organizações Sociais (OS), Organizações da Sociedade 
Civil de Interesse Público (OSCIP), Fundação Estatal de Direito 
Privado e da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 

Como isso prejudica a vida da população 
que usa este serviço?
• Emergências, postos e ambulatórios superlotados e horas de 

espera nas fi las;
• Consultas e cirurgias desmarcadas na hora;
• Troca freqüente das equipes de profi ssionais;
• Atendimento de baixa qualidade;
• Falta de profi ssionais e leitos.

Como isso prejudica a vida do trabalhador de saúde?
• Perda de direitos trabalhistas (férias, décimo terceiro salário 

e seguro desemprego);
• Sobrecarga e piora nas condições de trabalho;
• Falta de concurso público;
• Ausência de planos de carreiras, cargos e salários (PCCS).

Quem sai ganhando com a privatização?
Eles dizem que você vai sair ganhando.

Mas quem vai ganhar com a privatização são:

- os empresários da saúde que vão tomar conta dos hospitais 
e postos de saúde;

- os donos dos planos de saúde;

- políticos desonestos com seus caixas 2.

A privatização não resolverá o problema da saúde, 
ao contrário, vai piorar ainda mais, pois é uma porta 
de entrada para a corrupção e mau uso dos recursos 
públicos. 


