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Campanha “Vida acima dos Lucros” 

da Frente Nacional Contra a 

Privatização da Saúde (FNCPS) no 

Espírito Santo 
 

O Fórum Capixaba em Defesa da Saúde Pública reúne movimentos sociais, sindicatos e 

núcleos de pesquisa e, em conjunto com a Frente Nacional Contra a Privatização da Saúde, diante da 

emergência da pandemia do novo coronavírus e do colapso do sistema de saúde, torna pública a 

necessidade dos governos municipais, do governo estadual e do governo federal adotarem medidas 

urgentes para o combate à Covid-19 e impedir  a expansão do genocídio em curso. 

O Brasil passou a ser o epicentro mundial da pandemia, com um elevado número de casos e 

mortes. A subnotificação, a ocultação dos dados da pandemia e a militarização do Ministério da Saúde 

seguem como um problema grave. Com um ministro interino, General do exército, à frente da pasta, 

vem avançando uma política que promove o negacionismo, a censura e o obscurantismo (a tentativa 

de manipular os dados da epidemia; o protocolo recomendado o uso de uma medicação sem 

eficiência comprovada, a cloroquina; a saída de especialistas de postos importantes dentro do 

ministério e sua substituição por militares).  

São necessárias medidas efetivas de isolamento social e inclusive de lockdown em várias 

regiões, bem como campanhas massivas de informação sobre formas de contágio e prevenção e 

distribuição de equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde e para as 

populações vulneráveis (população em situação de rua, moradores de comunidades pobres, indígenas e 

quilombolas).  Entretanto, o país segue o caminho oposto.  A ação criminosa do Presidente da 

República e de grupos de empresários, tem incentivado a população a ir às ruas e a desobedecer às 

medidas de distanciamento e isolamento social recomendadas pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS). 

A situação do país tem se agravado porque o Governo Federal tem empreendido esforços para 

estabelecer uma falsa normalidade em nome do lucro e para submeter as necessidades da população 

aos imperativos da austeridade fiscal, negando a ciência e banalizando as milhares de mortes. As 

vítimas da COVID-19 são idosos, pobres, negras e negros, indígenas, quilombolas, sujeitos LGBTs, 

população em situação de ruaque, assim como desempregados/as, informais, classe trabalhadora e 

ativistas são descartáveis para o Governo Federal e para as elites do país.  
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A saga para impor uma falsa normalidade “para salvar a economia” persiste ao iniciar um plano 

de retorno dos servidores públicos ao trabalho presencial, quando os cadáveres se amontoam por falta 

de covas em várias regiões. 

A pandemia evidencia a importância de fortalecer o SUS público estatal, com uma rede de 

atenção primária e de média e alta complexidade estruturada, associada a uma política de valorização 

das trabalhadoras e trabalhadores da saúde, com vínculos estáveis, salários e jornadas de trabalho 

justas. É urgente a obtenção dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e de testagem para 

essas/es trabalhadoras/es. O número de trabalhadores da saúde vítimas da Covid-19 no Brasil é um dos 

mais altos do mundo.   

A necessidade de cumprimento do isolamento social tornou mais evidente as diferentes de 

condições de vida da população, fruto da imensa desigualdade social no país. Realidade que demonstra 

o fracasso do neoliberalismo e a necessidade de o Estado atuar nos determinantes sociais do processo 

saúde doença, ampliando as políticas sociais. Pesquisas apontam que quem mais morre na pandemia 

são negros e pobres, demonstrando que a Covid-19 também é atravessada pela questão de raça e de 

classe. E os dados das vítimas da Covid 19 no Espírito Santo comprovam1.  

Uma das evidências do descaso do Governo Federal é o fato de que do montante de R$ 39,3 

bilhões alocado pelo Ministério da Saúde para combater a pandemia apenas R$ 16,49 bilhões foram 

efetivamente gastos, o que não representa nem metade2dos recursos disponíveis. Situação inaceitável 

quando ainda faltam EPIs, respiradores e testes de diagnóstico em todo país.  

Esta inércia e descaso do Governo Federal e do Ministério da Saúde levam a Frente Nacional 

contra a Privatização da Saúde e o Fórum Capixaba em Defesa da Saúde Pública a exigir uma atuação 

firme deste Ministério no enfrentamento da Covid-19, sob pena de ser responsabilizado pelo genocídio 

em curso. Para evitar o aprofundamento do colapso do sistema de saúde e as mortes decorrentes, é 

urgente que o Governo Federal: 

 Realize os testes de diagnóstico em massa para controle do coronavírus, como 

foi anunciado. 

 Adote medidas de isolamento social para 70% da população e lockdown nas 

regiões em que a situação é mais grave.  

 Reative de imediato os leitos que estão inativos em hospitais públicos e realize a 

recomposição e ampliação da rede básica para fazer ações que são fundamentais para o manejo 

                                                             
1 Dados da Secretaria de Saúde do Espírito Santo publicados no jornal “A Gazeta” em 01 de junho de 2020. 
2 Apenas no dia 15 de julho o ministério liberou mais 4,977 bilhões dos 39,3 previstos (dados publicados no jornal 

“Folha de São Paulo” em 17 de julho de 2020), aumentando o gasto para 16, 49 bilhões ou 41. 95% do total. 
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dos casos e redução das internações: a vigilância no território, a educação em saúde e o 

acompanhamento domiciliar dos casos leves. 

 Aumente a rede de serviços disponibilizada para o atendimento aos doentes de 

Covid-19, de forma equânime em todo país, com contratação de mais trabalhadoras/es, 

aquisição de EPIse de ventiladores mecânicos. 

 Adote a fila única de leito por meio da requisição compulsória, de forma 

emergencial e mediante indenização, de toda a capacidade hospitalar privada existente no país e 

implante um controle e coordenação da utilização de todos os leitos públicos e privados, 

inclusive dos hospitais militares, pelo SUS, para garantir o acesso universal e igualitário dos 

casos graves da Covid-19. 

 Forneça com urgência os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para 

todas trabalhadoras e trabalhadores da saúde e disponibilize testes. 

 Recomponha os quadros do Ministério da Saúde com seus profissionais de 

carreira. 

 Implante, em parceria com secretarias estaduais e municipais, barreiras 

sanitárias e medidas de proteção social (alimentação, higienização e demais condições para 

suprir as necessidades básicas) para as comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas e para 

os acampamentos por moradia e pela reforma agrária. 

 Desenvolva uma política de proteção e de fomentada produção nacional de 

testes, respiradores, EPIs, com base numa indústria estatal e nos projetos em desenvolvimento 

por universidades e institutos de pesquisa públicos. 

 Estabeleça um rol de medidas para evitar demissões ou redução de salários 

das/os trabalhadoras/es públicos e privados, e para garantir a estabilidade do emprego frente às 

medidas de isolamento social. 

 Amplie as ações necessárias para dar condições dignas às populações 

vulneráveis para seguirem o isolamento social, destacando o pagamento imediato do auxílio 

emergencial para todos que ainda não tiveram seus cadastros aprovados e o aumento do valor 

pago, de 600 reais, insuficiente para garantir as condições mínimas de vida. 

 Revogue a Emenda Constitucional n. 95 que congelou os gastos sociais por 20 

anos. 

 Revogue a Portaria nº 340/2020 do Ministério da Cidadania que coloca em risco 

os usuários de drogas internados nas comunidades terapêuticas, ao não diminuir a população 

internada, ao não propor a necessidade do uso de EPIs e ao não exigir um Plano de 

Contingenciamento para enfrentamento ao novo coronavírus nestes espaços. 
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 Invista mais recursos na saúde pública estatal e nas demais políticas sociais para 

enfrentar a desigualdade social e sanitária no país. 

 Crie a taxação das grandes fortunas e realize a auditoria da dívida pública para 

ampliar os recursos do Estado para as políticas sociais. 

Exigimos respostas às proposições apresentadas, com a urgência que a situação impõe, porque 

muitas mortes são evitáveis e todas as vidas importam! 

Em defesa da vida acima dos lucros, contra a política de morte, pela adoção das medidas 

recomendadas pela OMS! Em defesa do SUS! Contra a militarização do Ministério da Saúde! 

  

FRENTE NACIONAL CONTRA A PRIVATIZAÇÃO DA SAÚDE/ FNCPS 

FÓRUM CAPIXABA EM DEFESA DA SAÚDE PÚBLICA  

 

 

Nossas redes sociais! 

  https://www.contraprivatizacao.com.br 

 https://www.facebook.com/contraprivatizacao/ 

  https://www.instagram.com/fncpsaude/ 

https://www.facebook.com/forumcapixabadesaude 
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