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Entidades criticam uso do ministério como barganha política na negociação de cargos da Esplanada 
 

 

 

 

Dizemos não à tentativa de negociação do Ministério da Saúde

Diante da notícia que circula na manhã desta quarta-feira, dia 14, sobre a possibilidade de negociação

do Ministério da Saúde por votos em apoio à votação da PEC da Transição na Câmara dos Deputados, a
Abrasco e a Frente Pela Vida posicionam-se diametralmente contrárias à essa possibilidade. 

Mobilização antes e depois da campanha

As lideranças da Frente rapidamente se posicionaram na nota Frente Pela Vida: Dizemos não à

tentativa de negociação do Ministério da Saúde. No documento, a Frente destaca que tem

prestado uma contribuição importante na discussão da política de saúde do Brasil desde a pandemia,
com produção de respostas pela ciência, pela defesa e fortalecimento do SUS e pela participação social,

com a realização da Conferência Livre, Popular e Democrática da Saúde, em agosto passado em São
Paulo, quando apresentou ao então candidato Lula um documento de princípios sobre o SUS. 

De lá para cá, as entidades que compõem a Frente aprovaram o apoio à candidatura e estiveram
presentes no grupo da Saúde da equipe de transição, que encerrou seus trabalhos ontem (13/12). 
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Defesa aguerrida do SUS 

Por todo esse envolvimento e dado o tamanho do desa�o da saúde em nosso país, e que tem várias
vezes sido reforçado pelo presidente eleito, a Frente é taxativa que o debate à frente do Ministério não

passa por nomes ou partidos, mas pela defesa aguerrida do projeto do SUS.

Diz a nota: "Entendemos que a ministra ou ministro de saúde a ser indicada/o para comandar o

Ministério terá a função de retomar o ciclo virtuoso de construção do Sistema Único de Saúde, e tem o
compromisso de devolver à população a exuberância do que é seu maior patrimônio público, um

sistema 100% público, de direito universal, condições para exercício da sua função precípua de
proteger, cuidar e defender a vida.

Sendo assim, a Frente Pela VIda manifesta mais uma vez seu entendimento de que para cumprir esta

missão, o cargo de gestor/a nacional do SUS deve ser ocupado por uma pessoa com tradição no SUS,
conhecedora do sistema público de saúde, comprometida com os avanços necessários à superação

das de�ciências atuais do SUS e sem con�ito de interesses, ou seja, capaz de evitar qualquer barganha
política com posições no Ministério da Saúde.

Rosana Onocko Campos, presidente da Abrasco, reforça a disposição para a briga pelo Sistema que
garante as condições de saúde e de vida de mais de 70% de nossa população. “Estamos de pé, atentos

e vigilantes pela defesa da Vida e do SUS”.
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