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Piraí, 27 de agosto de 2006. 

 

 

Exmo. Presidente Luís Inácio Lula da Silva, 

 

 

Em conversa com a Conselheira Sônia Fleury (do Conselho de Desenvolvimento 

Econômico e Social e recém-eleita Presidente do Centro Brasileiro de Estudos em Saúde – 

CEBES), fomos informados do interesse de vossa excelência em visitar e conhecer uma 

unidade de saúde onde funciona o Programa de Saúde da Família (PSF), manifestado por 

ocasião da abertura Congresso Mundial de Saúde Pública e da Associação Brasileira de Saúde 

Coletiva. 

Tomamos a liberdade de oferecer e convidá-lo a visitar uma unidade desta, no 

município de Piraí – RJ (próximo à Volta Redonda), onde o vosso governo tem importante 

participação. 

O município conta com 100% da sua rede básica de saúde com o PSF implantado. 

Toda esta rede básica ganhou o título de unidade amiga da amamentação, sendo o 

único município do país que detém esta marca. 

Nosso único hospital, uma entidade filantrópica administrada em parceria com a 

prefeitura, tem o título de Hospital Amigo da Criança e mais de 90% dos seus atendimentos 

são públicos. 

Em 2005, mais uma vez, o município teve seu esforço reconhecido quando foi o 

município da região sudeste a conquistar o prêmio Bibi Vogel, concedido pelo Ministério da 

Saúde, para os municípios com ações inovadoras na promoção, proteção e apoio à 

amamentação. 

Nossa rede de PSF conta com 100% de odontologia da família e, foi um dos primeiros 

municípios do Estado do Rio de Janeiro a implantar o Centro de Especialidades 

Odontológicas (CEO), nos moldes do Ministério da Saúde. 

Na educação, toda nossa rede é pública, da creche à universidade, com importantes 

conquistas, inclusive medalha de ouro na última olimpíada de matemática. 

No esporte, entre outras atividades, nossa pequena escola de ginástica olímpica de 
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trampolim acrobático é premiada internacionalmente e compõe a maioria dos atletas da 

seleção brasileira nas suas categorias. 

E somos o município brasileiro de maior reconhecimento nacional e internacional na 

área de inclusão digital, onde contamos com forte apoio do governo federal, inclusive tendo 

recebido o prêmio Top Seven Intelligent Communities em Nova Iorque, em 2005. 

São por estas e outras razões, que por intermédio da Professora Sônia Fleury, 

reforçamos o convite de uma visita à nossa cidade, onde teremos imenso prazer em recebê-lo. 

 

Aproveitamos para manifestar nossos votos de profundo respeito e consideração. 

 

Cordialmente, 

 

Luiz Antonio Neves. 

Vice-Presidente do CEBES. 

Secretário Municipal de Planejamento, Ciência e Tecnologia. 

Vice-Prefeito de Piraí (PSB). 


