
Chega de brincar com a saúde do povo

Fora Crivella e todo o seu governo!
Romper com o pagamento da dívida pública e com a Lei de

Responsabilidade Fiscal!
Pelo Fim das Organizações Sociais. SUS 100% público com suas

unidades geridas por conselhos de trabalhadores e usuários!

Em mais uma prova que Mar-
celo Crivella (PRB) não governa
para os trabalhadores carioca explo-
de mais um escândalo em sua ges-
tão. Na quarta-feira, 04 de julho, no
Palácio da Cidade, sede da prefeitu-
ra, Crivella promove uma reunião
secreta com pastores e líderes de
igrejas. Na pauta havia o pedido de
votos para o pré-candidato a depu-
tado federal pelo PRB, Rubens Tei-
xeira e a oferta de facilidades para
os presentes e seus fiéis. Entre os
auxílios, estão cirurgias de cataratas
e varizes para fiéis e a assistência a
pastores que tivessem problemas de
IPTU em seus templos. A notícia do
encontro reservado foi divulgada
pelo jornal “O Globo”.

A notícia e o vídeo feito du-
rante a reunião causaram uma legí-
tima indignação entre os trabalhado-
res. A dura realidade mostra um pre-
feito que despreza a maioria da po-
pulação carioca.

De janeiro deste ano até abril,
cerca de 15 mil pessoas estavam
aguardando na fila para cirurgia de
catarata, sendo que a espera pode

chegar até 2 anos. Além disso, a saú-
de do Rio de Janeiro enfrenta um
processo crescente de privatização.
A prefeitura foi entregando a gestão
das unidades de saúde para as cha-
madas Organizações Sociais (OS’s).
Estas entidades privadas gerem re-
cursos públicos sem nenhum tipo de
controle por órgãos de fiscalização,
já tendo sido comprovados diversos
casos de corrupção.

Porém para garantir uma saú-
de municipal que atenda os interes-
ses dos trabalhadores e do povo é
necessário organizar a luta. Organi-
zar uma mobilização que derrote a
lógica da gestão neoliberal. Isso é
possível a partir de desmistificação
de um prefeito que mostra ser cor-
rupto e governar para a satisfação de
seus interesses. Também deixa cla-
ro que cuida de atender os interes-
ses das multinacionais e banqueiros.

A saída é a luta e mobilização.
Uma saída que parta da exigência de
impeachment deposita confiança na
Câmara Municipal e nos vereadores
que, em sua maioria, são cúmplices
de Crivella.

Convocamos todas as centrais
sindicais, sindicatos, associações e
partidos que afirmam representar os
interesses dos trabalhadores e do
povo a construir a mobilização ne-
cessária para derrubar o governo
Crivella, colocar um fim no paga-
mento da dívida e garantir um SUS
de qualidade para todos. Só com
muita luta e possível garantir mais
verbas para a saúde. Nossa ação con-
junta pode impor que a prefeitura
pare de pagar a dívida pública, que
só beneficia os grandes bancos. Po-
demos impor o fim da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal. Essa lei não
serve aos interesses dos trabalhado-
res. Apenas a mobilização indepen-
dente dos trabalhadores, sem a pre-
sença ou influência dos patrões,
pode garantir isso.

FORA CRIVELLA



A CSP-Conlutas se soma às
demais centrais sindicais brasileiras
para construir a luta contra o desem-
prego e pela redução no preço dos
combustíveis e do gás de cozinha.
Nesta quinta-feira (5), a Secretaria
Executiva Nacional da Central, reu-
nida em São Paulo, debateu os últi-
mos acontecimentos da situação bra-
sileira, e aprovou por unanimidade
convocar e organizar um dia nacio-
nal de lutas e mobilizações no pró-
ximo dia 10 de agosto.

Em meio à grave crise econô-
mica, social e política instalada no
país, a SEN discutiu que é necessá-

Unificar todas as lutas
rumo à greve geral

rio que esse dia nacional de luta le-
vante as bandeiras contra os ataques
dos governos e patrões e em defesa
das reivindicações dos trabalhado-
res. Para a Central, segue sendo fun-
damental a intensificação e a unifi-
cação das lutas, rumo à construção
de uma Greve Geral no país.

Por isso, a CSP-Conlutas es-
tará nas ruas e orientará todas suas
entidades e movimentos filiados a
organizar mobilizações em defesa
do emprego, principalmente diante
do atual quadro no país em que o
desemprego atinge 28 milhões de
pessoas, segundo o IBGE; contra a

alta dos combustíveis e do gás de
cozinha e pelo fim da política de re-
ajustes da Petrobras; contra a ter-
ceirização irrestrita e as reformas
Trabalhista e da Previdência; para
barrar as privatizações e ataques à
soberania nacional, como a venda
da Embraer e privatização da Pe-
trobras e outras estatais, entre ou-
tras reivindicações.

As centrais sindicais reúnem-
se nessa quarta-feira, dia 11, às 10h,
na sede do Dieese, em São Paulo e
representantes da CSP-Conlutas es-
tarão presentes, para organizar esse
importante dia de luta.

CSP-Conlutas organizará dia nacional de
lutas com paralisações, protestos e

manifestações em 10/8


