CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINAS
TRIÊNIO 2020-2023
Moção em Defesa do Instituto Emílio Ribas

CONSIDERANDO que o Instituto Emílio Ribas é uma instituição pública fundada em 1880, renomeada em
1932 para homenagear o sanitarista paulista que foi fundamental no combate das epidemias e endemias
que atingiram o Estado entre o final do século XIX e o começo do século XX;

CONSIDERANDO que atualmente o Instituto é um dos principais hospitais-referência no tratamento de
doenças infectocontagiosas e é 100% voltado ao atendimento dos pacientes do Sistema Único de Saúde
(SUS);

CONSIDERANDO que esta instituição é estratégica no Brasil desde os anos 70, e está ameaçada com as
terceirizações, privatizações, e com a falta de investimento;

CONSIDERANDO que o Instituto corre risco iminente de ser terceirizado principalmente, pela falta de
concursos públicos, que se estende há 8 anos, e mesmo com a reforma que acontece desde 2014 e está
em vias de acabar, ainda há uma falta de contingente de médicas/os e enfermeiras/os, como um estímulo
para a terceirização;

CONSIDERANDO que a falta de concursos públicos e de chamada de pessoas que já passaram nos
concursos, mesmo no meio de uma pandemia, bem como as ameaças de retiradas de direitos, têm
colocado em risco a continuidade da atuação do Instituto;

O Conselho Municipal de Saúde manifesta seu apoio à luta de trabalhadoras/es e usuárias/os do Instituto
Emílio Ribas em defesa daquela importante instituição, e apela à Direção do Instituto e ao Governo do
Estado de São Paulo para que atendam às reivindicações do movimento realizando os concursos públicos
para contratação de pessoal e demais medidas para fortalecimento da instituição, em defesa do Direito à
Saúde.

Campinas 13 de outubro de 2021
Conselho Municipal de Saúde
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