
Ao Povo Brasileiro por ocasião da 
16ª Conferência Nacional de Saúde

O Cebes na luta sempre!
Chega de retrocessos! Democracia, 

Soberania e Saúde já!



Vivemos um momento crucial da vida política de nosso país: uma disputa en-
tre um projeto civilizatório que inclua toda a população brasileira e enfrente 
nossas desigualdades, herança de uma elite escravocrata, e a escalada da 
barbárie. Conquistas históricas da Constituição Cidadã de 1988 vêm sendo 
atacadas com medidas radicais, como o congelamento de gastos por 20 anos 
proposto pela Emenda Constitucional (EC) 95/2016, a Desvinculação das 
Receitas da União (DRU), a destruição de direitos sociais, previdenciários e 
trabalhistas, a criminalização dos movimentos sociais e o estímulo afrontoso a 
pautas de ódio, como racismo, homofobia, misoginia. O incentivo à violência 
e ao mal-estar pela liberação de porte de armas, a liberação indiscriminada 
de agrotóxicos, a diminuição do salário mínimo, ente outros retrocessos inad-
missíveis, têm o objetivo de construir um país para menos de 1% de bilioná-
rios, onde estão excluídas 99% de nossa população.

É um momento que exige a unidade em defesa da democracia, soberania e 
direitos sociais da Constituição Federal de 1988. O Centro Brasileiro de Estudos 
de Saúde (Cebes) é uma entidade histórica na luta pela democracia, direitos so-
ciais, em particular, o direito universal à saúde. Nesse sentido, dirigimo-nos aos 
participantes da 16ª Conferência Nacional de Saúde, inspirados no Espírito de 
1988 e em nossa experiência exemplar de construção do direito universal à saú-
de, para que teçamos a mobilização popular necessária a uma virada histórica 
rumo a um Brasil radicalmente democrático, soberano, solidário que promova 
os direitos sociais de cidadania. 

Chegamos a 16ª Conferência Nacional de Saúde com o lema fundador do Cebes 
e inspirador da 8º Conferência e da Constituição de 1988: Saúde e Democracia. 
Reza o art. nº 196 que Saúde é Direito de Todos, e é dever do Estado assegu-
rá-lo. Entretanto, desde 2015, o Brasil entrou em uma sequência interminável 
de retrocessos e rupturas do pacto constitucional. Mais recentemente, desde 
o início do ano, armou-se um circo de horrores para a supressão paulatina de 
direitos básicos de justiça e cidadania. Instalado com o afastamento arbitrário, 
de legitimação duvidosa pelo Supremo Tribunal Federal, de uma Presidente 
legitimamente eleita, aumentou sua intensidade com a eleição e posse de Jair 
Bolsonaro. O ex-presidente Lula continua preso em um julgamento repleto de 
irregularidades e com claro viés político. A cada dia, assistimos novas medidas 
arbitrárias, típicas de regimes autoritários contra cidadãos que se opõem ao atu-
al governo. E continuam sem solução crimes políticos, como o assassinato da 
vereadora Marielle Franco. O arbítrio é incompatível com a democracia.

A lista é extensa. Inicia-se com a apuração seletiva de casos de corrupção de 



forma a perseguir adversários políticos e quebrar a economia brasileira, com 
uma aliança funesta entre os grandes grupos da mídia nativa e segmentos aco-
vardados do Poder Judiciário, cuja máscara vem caindo nos dias que correm. 
Para assegurar a transferências de riquezas dos pobres para a elite econômica 
e política, apoiadas por segmentos subservientes da classe média, o Congresso 
aprova uma EC que congela os gastos governamentais para as políticas públicas 
de modo a assegurar a apropriação de juros por meio do saque de impostos 
absolutamente regressivos que incidem sobre o consumo e a classe trabalha-
dora. Segue uma reforma trabalhista que facilita a precarização das relações 
de trabalho e enfraquece o poder dos sindicatos de trabalhadores, mantendo 
intocável o financiamento vultoso dos grupos empresariais mediante as contri-
buições do sistema S. O País entra em estagnação econômica, e o desemprego 
cresce. Inicia-se o processo de alienação das riquezas nacionais.

O novo governo que assume em 2019 aprofunda a sanha da agressiva guerra 
contra os pobres. Associa à agenda econômica regressiva uma pauta ideológica 
reacionária de costumes. Tenta isentar o Estado de seus compromissos com a 
segurança dos cidadãos liberando a posse e porte de armas, estimulando um 
sistema de autodefesa e conflito, chegando à declaração formal que as armas 
poderiam servir para subverter a ordem pública em caso de vitória de forças 
oposicionistas. O ano de 2017 registra mais de 65 mil homicídios! As vítimas, 
em sua maioria, jovens, negros, pardos e pobres. Desencadeia-se um proto-
colo de agressão sistemática às minorias, LGBT+, indígenas, sem-terra, ciganos, 
população de rua. Instaura-se uma pauta conservadora em relação às drogas e 
educação sexual. Banaliza-se a violência contra as mulheres. Agride-se a ciência, 
a cultura, a educação e a liberdade acadêmica. 

Como se isso tudo não bastasse, avançam sobre os direitos previdenciários com 
uma reforma injusta e regressiva. A resistência no Congresso, até o momento, 
conseguiu bloquear algumas propostas e, sobretudo, a pilhagem desejada pelo 
Ministro da Economia de sugar os pobres para fortalecer o sistema financeiro 
por meio do regime de capitalização. Está na agenda do governo tentar aprovar 
ainda uma reforma tributária que aumenta a regressividade de impostos e re-
tira capacidade fiscal de Estados e Municípios. Igualmente, o chamado “pacote 
anticrime”, que pretende aumentar o encarceramento dos pobres e subtrair 
direitos civis básicos de justiça.

O Brasil vive sua pior crise de desemprego desde os anos 1970, e nunca teve 
tanta gente desempregada por tanto tempo. Ao fim do primeiro semestre deste 
ano, registravam-se 13 milhões de pessoas em busca de emprego (12,3% da 
mão de obra disponível) e 29 milhões de trabalhadores subutilizados. Quase 5 
milhões de desalentados que desistiram de procurar emprego. 

A renúncia à soberania é escandalosa, tanto do ponto de vista da entrega de pa-
trimônio público e riquezas nacionais quanto do ponto de vista do alinhamento 



subordinado, incondicional e servil aos Estados Unidos. Na área específica das 
ações de saúde, aprofunda-se a segmentação e estratificação do acesso e uso 
de serviços de saúde. O congelamento de gastos da EC 95 já se reflete em defi-
ciências graves tanto em programas bem-sucedidos como o Saúde da Família, 
como, sobretudo, na expansão do atendimento de média complexidade e orga-
nização de redes assistenciais integradas. Os planos privados continuam a gozar 
de incentivos fiscais por intermédio das deduções no imposto de renda e pela 
incorporação do valor dos salários indiretos não tributáveis ao preço final de 
produtos e serviços de empresas que oferecem planos coletivos.

Esse conjunto de medidas antipovo já se refletem nos indicadores de saúde por 
além do genocídio provocados pela violência. Aqui e acolá a fome já reaparece, 
e a desnutrição em queda reverte seu curso. A mortalidade infantil estabiliza-se 
e, em vários pontos de maior pobreza, volta a subir. Causas evitáveis de enfer-
midade reaparecem, como o sarampo, e reaquecem, como a tuberculose, que 
passou de 85 mil casos em 2014 para 89 mil em 2018, ou a sífilis congênita, que 
cresceu de 16 mil para 24 mil no mesmo intervalo.

Em nossas teses para 2018-19, o Cebes faz uma convocatória de luta e esperan-
ça dos 1980, expressa no pacto democrático popular da Constituição Cidadã de 
88. A luta hoje é imprescindível para o enfrentamento da liquidação dos direitos 
sociais de cidadania, da soberania nacional e da democracia. 

Nesse espírito, o Cebes convoca à luta com a esperança que nutriu os anos 1980 
e as convicções e experiências trazidas pelas três décadas de implementação do 
Sistema Único de Saúde (SUS). Essa luta unitária necessária hoje é a defesa da 
soberania nacional, democracia, da democracia social e econômica com gran-
des mobilizações para fazer frente à liquidação dos direitos sociais de cidadania. 
A unidade dessa luta requer gente, grupos, entidades, sindicatos e movimentos 
sociais. Provocar uma reflexão crítica sobre os direitos sociais, cidadania e saúde. 
Nessa perspectiva, aprofundar e contextualizar as pautas amplas da determina-
ção social da saúde, dos direitos sociais e das transformações que apontem por 
uma sociedade sem desigualdade e efetivamente mais justa não deslocada da 
defesa de um modelo de estado e da democracia que o Brasil precisa.

O Cebes na luta sempre!
Basta! Chega de retrocessos!

Liberdade para Lula, Preta Ferreira e outros 
alvos de perseguição política! 

Democracia, Justiça, Soberania!
Saúde não é Mercadoria! O SUS é do povo!

Teremos o nosso futuro de volta!



O Cebes na luta por Democracia e Saúde: 
• Lutar contra o capitalismo que produz as desigualdades e a exclusão social.
• Lutar por democracia, contra o fascismo e todas as formas de intolerância política.
• Repudiar e denunciar todas as formas de violência, incluindo a pena de morte, 
violência urbana, doméstica, de gênero, institucional e em saúde. 
• Defender o pluralismo social, denunciando e repudiando o patriarcado, a homofo-
bia e lesbofobia, transfobia e o racismo.
• Defender a descriminalização das drogas.
• Defender a legalização do aborto e os direitos sexuais e reprodutivos.
• Defender e mobilizar por democracia, pelos direitos sociais, seguridade social e saúde.
• Resgatar o sistema de seguridade social definido pela Constituição, com ampliação 
de seu orçamento global, garantindo o investimento público e financiamento exclusi-
vo da rede pública estatal de serviços incluindo a saúde.
• Fim da aplicação da DRU no orçamento da seguridade social e de suas derivadas 
estaduais e municipais e, por consequência, resistir às propostas de desvinculação 
total do orçamento, com destaque para as áreas de educação e saúde.
• Contra a entrada de capital estrangeiro nos serviços de assistência à saúde e pela 
revogação do art. nº 142 da Lei nº 13.097/2015.
• Extinguir subsídios, isenções fiscais e perdão de multas para o setor privado, ga-
rantindo o fortalecimento do setor público, única estratégia capaz de romper com a 
necessidade de utilização de serviços particulares. 
• Realizar um enfrentamento direto a propostas de planos de saúde acessíveis e im-
pedir mudanças legislativas que favoreçam as empresas desse setor.
• Defender o SUS público universal e democrático, com integralidade e qualidade.
• Extinguir processos de privatizações e terceirizações na saúde, de maneira a forta-
lecer a administração direta existente para garantir o cuidado com a vida humana e 
romper com a lógica de tratar a saúde como mercadoria.
• Fortalecer a gestão pública democrática, transparente, que atenda às necessidades 
da população, e não a interesses corporativos específicos.
• Rever os incentivos aos arranjos privados de prestação de serviços de saúde, como 
aos hospitais filantrópicos e aos decorrentes de leis (federais, estaduais e municipais, 
conforme a situação) que deram origem às Organizações Sociais (OS); às Organizações 
da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip); às Fundações Estatais de Direito Privado; 
à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) e suas subsidiárias; aos Serviços 
Sociais Autônomos (SSA); e àquelas que permitem e/ou preveem as Parcerias Público-
-Privadas, como as Comunidades Terapêuticas e demais contratações de serviço.
• Defender o modelo de atenção que supere a perspectiva médico-privatista, e base-
ado no cuidado humano e nos princípios da universalidade, igualdade, integralidade 
e autonomia. 
• Defender uma carreira pública para a Saúde, com plano de cargos e salários para 
profissionais de saúde.

• Apoiar os ajustes na formação acadêmica dos profissionais de saúde aproximando 
às necessidades do SUS.



Cebes em Defesa da Democracia, 
da Soberania e Direitos Sociais: 

• Defender intransigentemente a democracia com permanente trabalho com 
a população para a ampliação da consciência crítica por direitos e justiça so-
cial, combatendo e revertendo as tendências destrutivas do capitalismo: que-
da de crescimento, igualdade e estabilidade financeira.

• Contribuir para eleger representantes para o Executivo e o Legislativo do 
campo democrático popular e outro modelo para o Estado, privilegiando os 
interesses da população e a plena democracia.

• Lutar pela revogação das contrarreformas e retrocessos que vêm se processan-
do desde 2014: contrarreforma Trabalhista, Terceirização Irrestrita e EC 95/2016, 
que institui o Novo Regime Fiscal e congelou por 20 anos os gastos públicos.

• Defender uma reforma tributária e solidária, que redistribua a carga fiscal, 
como impostos, taxas e contribuições sociais, diminuindo os impostos sobre 
os mais pobres e a classe média, como os impostos sobre consumo, e au-
mentando os impostos sobre os mais ricos, como impostos sobre lucros e 
dividendos, grandes fortunas e herança, a renda e as grandes propriedades, 
como já ocorre na maioria dos países mais ricos. 

• Apoiar a realização da auditoria da dívida pública identificando e evitando o 
desnecessário escoamento de recursos públicos para o setor financeiro.

• Defender a democratização e regulação da mídia.

• Integrar ao debate crítico sobre o Sistema das Nações Unidas e aos organismos 
internacionais que deveriam prezar pela paz e defesa dos direitos humanos e 
repudiar o alinhamento incondicional e subordinado aos Estados Unidos.

• Apoiar todas as iniciativas empreendidas pelos países latino-americanos 
e de outras partes do Globo, que insurgiram ou tentam insurgir contra o 
capitalismo financeiro adotando políticas econômicas anticíclicas, ou seja, 
promovendo crescimento econômico importante, associados a políticas de 
distribuição de renda. 

• Repudiar todos os golpes e manobras que vêm ocorrendo no Continente 
contrários aos avanços democráticos e sociais.

• Manifestar firmemente contra todas as guerras e contra indústria bélica e 
contra a liberdade de porte de arma. 

www.cebes.org.br
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