
 

 

CARTA ABERTA DO FECSDSUS E MOVIMENTOS SOCIAIS  

 

O Fórum Estadual do Controle Social em defesa do SUS – Sistema Único de Saúde – e o 

conjunto de movimentos sociais e populares do estado do Amapá, e demais entidades referenciadas na 

defesa do SUS, reafirmam a DEFESA DA DEMOCRACIA, dos DIREITOS SOCIAIS e DEFESA DO 

SUS de maneira participativa, dialógica e compartilhada com a sociedade amapaense. 

Temos vivenciado um crescente conservadorismo que coloca em risco não só os direitos 

sociais, mas a democracia! Todos os acontecimentos que estamos vivendo colocam as liberdades 

individuais e coletivas sob forte risco. 

Defendemos uma gestão do SUS que esteja afinada em não retroceder na garantia da saúde 

como direito social, e compromissada com a proteção desse Sistema como patrimônio do povo 

brasileiro. O clamor popular exige o aprimoramento das ações de cuidado, formação profissional e 

controle social por meio de uma gestão em saúde realizada de maneira compartilhada com a 

população, em especial os setores socialmente excluídos. 

Defendemos a construção conjunta de políticas capazes de enfrentar os determinantes sociais 

e de promover saúde de uma forma ampliada e crítica. Este projeto histórico do SUS está agora 

ameaçado. Desta forma, defendemos a transparência do Sistema Único de Saúde dentro dos seus 

princípios: EQUIDADE, TRANSVERSALIDADE, UNIVERSALIDADE e INTEGRALIDADE. 

Defendemos que a gestão nas três esferas respeite os cidadãos e cidadãs usuários da política 

de saúde SUS e os instrumentos de controle social, a exemplo dos Conselhos de Saúde. 

Em defesa do SUS, os movimentos sociais expressam a sua preocupação diante do quadro 

em que se apresenta a saúde no estado do Amapá e Assinamos esta carta para expressar nosso 

repúdio frente à problemática que assola os usuários do SUS, que coloca em negociação os rumos do 

SUS, em troca de aliança com alguns dos setores públicos e privados contrários aos avanços do 

sistema único de saúde. 

 

A nossa luta é todo dia e o dia todo!  

Saúde não é Mercadoria! 
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