
Carta aberta a população de campinas - a saúde de campinas pede socorro!

Nós trabalhadores do SUS Campinas estamos indignados com o desmonte que vem acontecendo na rede 
de serviços de saude nestes últimos anos.

Nossa greve não se resume as questões salariais. Tem também como objetivo denunciar o descaso da 
Administracao Municipal com o servicos públicos de saúde e as precarias condições de trabalho e de 
atendimento a população.

1. Cerca de 650 trabalhadores serão demitidos pelo fim do convênio com o Serviço Cândido Ferreira. São 
fisioterapeutas, psicólogos, recepcionistas, terapeutas ocupacionais, motoristas de ambulância, auxiliares 
de enfermagem, agentes de controle ambiental, fonoaudiologos, dentre outros. Os servicos já estavam 
suateados. Agora ficarão a beira do caos. Muitos servicos terão suas portas fechadas, horários reduzidos, 
maiores esperas e filas.

2. Mas isso não e de agora. São anos de descaso, onde não se faz a reposição das vagas dos trabalhadores 
aposentados. Há mais de 10 anos não se faz concurso publico para varias categorias que prestam 
assistência dentro da rede. O concurso aberto recentemente abriu um número irrisorio de vagas.

3-Ha cronica falta de materiais basicos nos serviços: gaze, fios de sutura, soro, atadura, luvas, alcool, 
remédios, inclusive os de uso continuo para tratamento de pacientes crônicos.

4- Predios com rachaduras, infiltracoes, goteiras. Centros de Saude com projetos de construção 
engavetados (Maria Rosa, Itatinga, Boa Vista, Oziel e Monte Cristo, etc).

5- Esta situacao nao e por acaso. Este desmonte abre espaco para a privatização da saúde. E a privatização 
facilita corrupção e piora da qualidade dos servicos. 

6. O Conselho Municipal de Saúde e as Conferencias Municipais de Saúde já se posicionaram contra toda 
essa situação e foram sempre desrespeitados. Eles são a voz da população na defesa dos seus direitos.

7- A prefeitura vem ha anos comandando tudo isso, desrespeitando o direito a saude da populacao, 
desassistindo pessoas e tirando vidas.

Chamamos toda a população de Campinas a se juntar conosco nessa luta.

O SUS É DE TODOS!!!! ESSA LUTA TAMBÉM ÉSUA!!!!


