A Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Minas Gerais fará
no próximo dia 02 de Dezembro uma grande mobilização entre os hospitais
filantrópicos em todo o estado de Minas Gerais.
O movimento pretende protestar quanto ao parcelamento dos repasses dos
recursos federais aos Municípios e Estados, referente ao mês de Dezembro de
2015:
– 50% do teto Média e Alta Complexidade no dia 10 de dezembro de 2015 e
50% restantes em 02 de janeiro de 2016.
Tal decisão do Ministério da Saúde é justificada por sua insuficiência
orçamentária, o que está gerando riscos de fechamento de muitas Instituições
Filantrópicas.
Por isso, a Federassantas e as Instituições Filantrópicas de Minas Gerais,
lançam o movimento LUTO PELA SAÚDE.
O LUTO PELA SAÚDE será uma manifestação pacífica e permanecerá no
decorrer de todo o mês de Dezembro. A iniciativa tem por objetivo demonstrar o
luto dos funcionários e usuários pelo descaso que ocorre com as instituições
filantrópicas, que são responsáveis por mais de 70% do atendimento SUS no
Estado de Minas Gerais.
Pedimos que TODOS OS PARTICIPANTES informem a sua adesão ao
movimento. A imprensa (Globo, Band) sempre pergunta qual o tamanho da
manifestação, portanto, devemos mostrar nossa força e união. Pedimos que
mande um e-mail para comunicacao@federassantas.org.br confirmando sua
participação até dia 30 de novembro. Basta escrever, “ok, participaremos”.
Apenas para título de alinhamento das ações, comunicamos:
Em nossa assembleia geral extraordinária realizada em 12/11, os
representantes dos hospitais apresentaram diversas sugestões, entre elas,
manifestações públicas e presenciais na sede do governo e assembleia
legislativa, com apoio de COSEMS e MP. Tal manifestação acontecerá somente
se o MS NÃO REALIZAR ou PARCELAR os repasses do mês de dezembro.
Por isso, reforçamos que no dia 02 de dezembro, o movimento Luto pela
Saúde será no local da entidade, promovido pelo hospital com o objetivo de
mobilizar toda a sociedade. No caso de parcelamento ou falta de repasses,
faremos uma manifestação pública presencial no dia 16 de dezembro. O
modus operandi desta ação será definido e repassado aos hospitais.
Esperamos que não seja necessário, mas caso seja, reservem esta data para
vir a BH.
Alinhamentos para Ações do Dia 02 de dezembro
1) Material de apoio: no final da página, disponibilizamos material gráfico para
impressão de camisetas, faixas. Para que haja unidade nas informações é
importante que os hospitais utilizem nosso material.
2) Envolvimento de todos: é imprescindível que todos os funcionários estejam
cientes do movimento, explicando aos usuários os motivos. Mobilize todos os
entes da sociedade local: empresários, Ministério Público, Igrejas, Câmara dos
vereadores etc. O corpo clínico também é parte interessada e responsável.
Mobilize o corpo clínico para financiar e fazer parte do projeto. A mesma dica,

para os empresários locais. Reúna as lideranças locais e deixem claro as
condições que estamos.
3) Abraço Simbólico: sugerimos às 10 horas da manhã do dia 02/12, todos os
funcionários do hospital, vestidos de preto e/ou caracterizados com a
logomarca Luto pela Saúde deem as mãos e abracem o hospital.
4) Registro do Evento: registre este momento. Tire diversas fotos, tanto do
abraço simbólico como no dia a dia com a promoção do movimento. Pegue
depoimentos
de
usuários
e
funcionários.
Envie
para
comunicacao@federassantas.org.br
5) Dados do Setor: A imprensa sempre pede informações sobre o setor. Para
que não haja informações incorretas, direcione a imprensa local para o site da
Federassantas no link DADOS DO SETOR. Neste link haverá 3 arquivos:
Dados do setor 2014/2015, Comparativo ente Filantrópicos e Públicos e Perfil
de
Endividamento
do
Setor
Se quisermos causar impacto e mostrar para a sociedade nossa importância, é
imprescindível a participação de TODOS. Caso contrário continuaremos no
caos.
Mais do que um convite, isto é uma convocação para mudança do nosso setor.
Marchemos!
ESTA LUTA TAMBÉM É SUA. PARTICIPE!

