CARTA MANIFESTO – Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2017
DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTEGRAL, FAMILIAR E COMUNITÁRIA/FCM/UERJ
O Departamento de Medicina Integral Familiar e Comunitária (DMIFC) da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (UERJ) trabalha há 41 anos para a formação de profissionais de saúde, qualificados e críticos, que
possam atuar como verdadeiros agentes de mudança visando que a saúde e a educação possam, de fato,
ser centradas nas necessidades das pessoas, especialmente no contexto da Atenção Primária e da Medicina
de Família e Comunidade.
A gravidade do momento político que vivenciamos no país, e também no estado e município do Rio de
Janeiro, com cortes e limitações orçamentárias nos campos da saúde, da educação, da pesquisa e dos
investimentos sociais, nos leva a manifestar publicamente este posicionamento.
Manifestamos nossa posição a favor da ética e da equidade, a favor da Saúde e da Educação para todos e
para todas, sem distinção de cor, sexo, idade, ou situação socioeconômica. Sabemos que isso só é possível
através de um Sistema de Saúde e de Educação público, gerido pelo interesse público e para a população
brasileira.
Somos contra um sistema de saúde e de educação gerido pelos interesses de mercado, porque o mercado
não é gerido pelas necessidades de saúde e educação das pessoas, e sim por interesses econômicos e
financeiros.
Nos últimos 2 anos, temos tido que vivenciar e suportar como cidadãos e cidadãs brasileiras uma série de
medidas desastrosas, um verdadeiro desmonte, uma dilapidação de bens sociais e riquezas que
construímos e mantivemos, com muito esforço, como nação. Mesmo que, ainda longe de poder falar em
equidade no Brasil, estávamos em um caminho mais promissor em matéria de acesso aos serviços de saúde
e de educação.
Sem dó nem piedade, estamos assistindo, incrédulos, a politicas sectárias que visam o retorno a uma
situação de desigualdade social vergonhosa em nosso país: congelamento de investimentos e cortes de
verbas das três esferas de poder em programas sociais, de saúde, educação, pesquisa (MEC, CNPq, FAPERJ),
redução de investimento em infraestrutura, inviabilização de universidades. Fazemos parte da UERJ uma
das maiores universidades do Brasil, que se encontra entre as 500 maiores do mundo, e que, há 2 anos vem
sofrendo uma ação de desmonte e sufocamento. Vivenciamos a redução de profissionais das Clínicas de
Família e fechamento de hospitais públicos.
Sob o manto da desfaçatez, é bradado que estamos em uma situação de crise financeira, que, justificaria a
necessidade deste tipo seletivo de austeridade econômica. Mentira. Somente no último leilão do petróleo,
este governo abriu mão de um trilhão de reais de receitas. Antes, já havia entregue de bandeja o “ouro “do
século XXI e do qual nosso país é rico: o pré-sal. Agora, no dia 1 de novembro, véspera de feriado, este
governo de Michel Temer informa que vai privatizar o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, a Eletrobrás, a
Petrobrás e todas as empresas públicas, ou seja, o patrimônio do povo brasileiro. A última facada é a nova
legislação trabalhista que suprime direitos arduamente conquistados e que permitiam um pouco mais de
equidade na relação empregador-empregado neste país desigual.
No Rio de Janeiro, o prefeito Crivella, num somatório de incompetência e incoerência, ameaça uma das
mais exitosas iniciativas na área da saúde no Brasil - e que tem tido impactos altamente positivos para a
população e indicadores de saúde, com resultados reconhecidos nacional e internacionalmente - que foi a
expansão e a qualificação da Estratégia Saúde da Família, através das Clinicas da Família.
Temos convicção que o Brasil tem um grande futuro pela frente e que a população brasileira merece um
destino de paz e equidade. De nossa parte, manteremos o trabalho cotidiano, comprometidos com o
fortalecimento do SUS e em busca de uma política de saúde e educação que respeite a diversidade e
valorize as pessoas para que possamos oferecer um cuidado em saúde adequado e centrado nas
necessidades na população brasileira.

