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Articulação Nacional de AIDS <articulacao.nacional@gmail.com>

URGENTE - Marcha pela vida
CNS - CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE <cns@saude.gov.br> 8 de junho de 2020 17:38
Para: "articulacao.nacional@gmail.com" <articulacao.nacional@gmail.com>
Cc: Eliana Bohland <eliana.bohland@saude.gov.br>, Marco Aurelio Pereira <marco.pereira@saude.gov.br>, Moyses
Toniolo <redebahia@yahoo.com.br>

À Coordenação Execu�va da Anaids

Prezados(as), 

Em decorrência da crise sanitária mundial provocada pela pandemia da Covid-19 e seus graves efeitos em nosso
país, o Conselho Nacional de Saúde – CNS, vem empregando  todos esforços para garantir o exercício de nosso
papel de controle social da saúde, quer seja cobrando medidas efetivas das autoridades para atender às
necessidade de saúde e apoio às comunidades mais vulneráveis, quer seja no diálogo com a sociedade,
informando,  alertando sobre os riscos e denunciando as situações de omissão.  

No Brasil, esta crise ganha contornos ainda mais dramáticos, agravados pela Crise social, econômica e política, com
repercussão direta no enfrentamento à Covid-19.

Diante do agravamento dessa crise, o CNS, em articulação com mais oito entidades (Associação Brasileira de
Imprensa - ABI, Associação Brasileira de Saúde Coletiva - Abrasco, Associação Nacional dos Dirigentes das
Instituições Federais de Ensino Superior - Andifes, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB, Centro
Brasileiro de Estudos da Saúde - Cebes, Sociedade Brasileira de Bioética - SBB, Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência - SBPC e Rede Unida), compôs uma Frente em mais um esforço para ampliar a abrangência
de setores importantes da sociedade engajados na defesa do direito humano à saúde e a urgente necessidade de
salvar vidas, pautada nos seguintes pilares:

• O direito à vida é o bem mais relevante e inalienável da pessoa humana, sem distinção de qualquer natureza;

• As medidas de prevenção e controle para o enfrentamento da pandemia da COVID-19 devem ser estabelecidas
com base científica e rigorosamente seguidas a partir de planejamento articulado entre os governos federal, estadual
e municipal;

• O Sistema Único de Saúde (SUS) é instrumento essencial para preservar vidas, garantindo, com equidade, acesso
universal e integral à saúde;

• A solidariedade, em especial para com os grupos mais vulneráveis da população, é um princípio primordial para
uma sociedade mais justa, sustentável e fraterna;

• É imprescindível para a vida no Planeta a preservação do meio ambiente e da biodiversidade, garantindo a todos
uma vida ecologicamente equilibrada e sustentável;

• A democracia e o respeito à Constituição são fundamentais para assegurar os direitos individuais e sociais, bem
como para proporcionar condições dignas de vida para todas as brasileiras e todos os brasileiros.

Essa Frente está organizando a “Marcha Virtual pela Vida”, o Dia “V”, no dia 9 de junho, que contará com atividades
organizadas por entidades, instituições e organizações de todos os setores, com pluralidade de ideias, mas com
objetivo comum de sensibilizar a sociedade brasileira sobre a importância da vida, da ciência, do Sistema Único de
Saúde (SUS), da solidariedade, do meio ambiente, da democracia e do respeito à Constituição como fundamentais
para os direitos humanos e sociais, em especial no contexto da pandemia de Covid-19.
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A “1ª Marcha Virtual pela Vida”, não guarda referência com qualquer outra atividade, é um momento único de
composição de diversos segmentos da sociedade civil.

O CNS mantém seus posicionamentos, expressos e guiados pelas resoluções de nossas Conferências de Saúde,
amplamente debatidas e pautadas pela garantia dos direitos de todas e todos, sem qualquer tipo de discriminação. 

Atenciosamente

Conselho Nacional de Saúde

http://conselho.saude.gov.br/

Telefone: +55 61 3315-2150

Esplanada dos Ministérios, Bloco “G” - Edifício Anexo, Ala “B” - 1º andar - Sala 103B
CEP: 70058-900 - Brasília, DF

De: Articulação Nacional de AIDS [articulacao.nacional@gmail.com]
Enviado: segunda-feira, 8 de junho de 2020 12:10
Para: Marco Aurelio Pereira
Assunto: Fwd: URGENTE - Marcha pela vida

[Texto das mensagens anteriores oculto]

IMPORTANTE: FORAM IDENTIFICADOS LINKS NESTA MENSAGEM PARA ACESSO A SITES EXTERNOS,
CUJA SEGURANÇA NÃO PÔDE SER VERIFICADA. É DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA COMPORTAR-SE
DE MANEIRA SEGURA EM NOSSA REDE, NÃO ABRINDO ANEXOS E LINKS DESCONHECIDOS, AINDA
QUE SUPOSTAMENTE ENVIADOS POR PESSOAS CONHECIDAS. LEMBRANDO QUE INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS, DO PODER JUDICIÁRIO, SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NÃO ENVIAM E-MAILS
COM AVISOS DE DÉBITOS, PROCESSOS E RECADASTRAMENTOS.
EM CASO DE DÚVIDA, CONTATE A CENTRAL DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO.

ADMINISTRAÇÃO DA REDE MSNET

Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a
receber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas
informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e em
seguida apague-o.
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