CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINAS
TRIÊNIO 2020-2023
Moção de Repúdio contra a ausência do Símbolo do SUS em material de divulgação da Vacinação
em Campinas
A Prefeitura de Campinas tem colocado em seu material de divulgação e sinalização nos Centros de
Imunização sobre vacinação contra o Covid 19, em letras garrafais, dizeres alusivos à mesma, sem
nenhuma referência ao SUS ou ao seu símbolo.
Ao ser questionada através de um Conselheiro, a Secretaria respondeu que “O departamento de
Publicidade da Secretaria Municipal de Comunicação informa que a padronização visual dos centros de
imunização foi integralmente custeada pelo contrato de publicidade da administração municipal, sem
recursos provenientes de outras esferas. Ratificamos que todos os materiais de sinalização foram
previamente validados pelos profissionais competentes do DEVISA /SMS.”
Frustrou-nos a ausência do símbolo do SUS e mais ainda tal resposta.
Vivemos um momento de sucateamento e desprezo das políticas públicas redistributivas e universais, com
inúmeras propostas de privatização do SUS ou para torná-lo uma política exclusiva para pobres, aqueles
que não podem comprar saúde, transformada em mercadoria, no mercado. Embora o SUS tenha sido
reconhecido como fundamental para evitar que a Pandemia tomasse proporções ainda maiores, há
aqueles que alimentam o mito que o sistema privado faria mais e de maneira mais eficiente. O Controle
Social em Campinas, através das últimas Conferências e do Conselho Municipal de Saúde, rejeita tal tese
e afirma seu compromisso com um SUS público, universal, para todos, todas e todes.
Vivemos, no Brasil e em grande parte do mundo, um momento de mercantilização da Vida, uma lógica
neoliberal, no qual tudo é negociável. A resposta dada pela Secretaria de Saúde demonstra que até o
símbolo de uma política pública, a mais importante do país, deve ser fruto de trocas.
Num momento em que o SUS exige defesa intransigente daqueles(as) que reconhecem a impossibilidade
de se negociar a Saúde, clama-se por regras do mercado para se justificar a ausência do símbolo, ou seja,
como o cartaz não foi pago com recursos do SUS, por isso não se colocará seu símbolo nele...
Infelizmente o SUS ainda não se encontra nos corações e mentes de todos os brasileiros. E tal resposta
faz-nos supor que sequer nos de parte dos nossos gestores. É uma resposta compatível com as recentes
iniciativas de fechamento de serviços como a Botica da Família, do Centro de Testagem e
Aconselhamento e do Ambulatório de Hepatites Virais, tudo em nome de um gerencialismo que coloca
uma pseudorelação custo-benefício acima da defesa da vida.
Portanto, mais que protestar contra a ausência do símbolo do SUS, protestamos contra o significado de tal
troca mercantil, que contribui para ampliar a subjetividade neoliberal, segundo a qual também a Saúde
pode ser negociada segundo as lógicas comerciais.
Assim este Conselho faz essa moção de repúdio e recomenda à Secretaria de Saúde que em materiais de
propaganda institucional relativas à Saúde, ainda que financiados com recursos próprios, que na verdade
são recursos do povo, conste sempre o símbolo do SUS.
Campinas 26 de maio de 2021
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