
 

Caso não consiga visualizar esse informativo, copie o endereço eletrônico 
abaixo e cole no seu navegador 
http://www.conselho.saude.gov.br/informativo/2011/01/informe01.pdf 

 

Caso não queira mais receber o Informativo do CNS envie um e-mail para 
cns@saude.gov.br pedindo que o seu endereço eletrônico seja retirado da 
nossa lista. 

 

 

Informativo Eletrônico do Conselho Nacional de Saúde - ano 08 – n.º 01 - Brasília, 04 de fevereiro de 2011 

 

  Home Links Úteis  Fale Conosco  

 

   

  

 
 

CNS publica Agenda Política detalhada 
  

O Conselho Nacional de Saúde disponibiliza, a partir de agora, sua Agenda Política detalhada. 

Os oito itens da Agenda construídos após a Caravana em Defesa do SUS e aprovados em 2010 

podem ser conhecidos com suas justificativas e propostas concretas do Controle Social. 

Segundo o presidente do CNS, Francisco Batista Júnior, a Agenda é produto de um esforço 

duramente construído a várias mãos, a partir de uma avaliação criteriosa da realidade do Sistema em 

todo o País e, por conseguinte, da definição do seu diagnóstico. “Todas as propostas constam do 

nosso arcabouço jurídico, estão em sintonia com os seus princípios fundamentais e dependem única e 

exclusivamente de decisão política e da nossa capacidade de mobilização e de convencimento”, 

lembra Francisco Júnior. 

Acesse a Agenda Política (capa - miolo) ponto a ponto e faça o download. 

1. Regulamentação da Emenda Constitucional n° 29/2000  

2. Criação da Carreira Única da Saúde  

3. Serviço Civil em Saúde  

4. Autonomia Administrativa e Financeira dos Serviços SUS  

5. Profissionalização da Administração e Gestão do SUS  

6. Flexibilização da Lei de Responsabilidade Fiscal  

7. Lei de Responsabilidade Sanitária  

8. Estruturação da Atenção Primária 

 

CNS participa de IV Fórum Social Mundial da Saúde 

 

           Um grupo de conselheiros nacionais de saúde participará do IV Fórum Social Mundial da 

Saúde e Seguridade Social e do XI Fórum Social Mundial no período de 3 a11 de fevereiro em Dakar, 

no Senegal. O evento acontecerá na Faculdade de Medicina da Universidade de Dakar e contará 

com a participação de movimentos civis e organismos internacionais. 
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          Maria Cristina Biz, Ruth Bittencourt, Marisa Furia, Arnaldo Marcolino, Jurema Werneck e Pedro 

Tourinho representarão o CNS no IV FSMSSS, que busca dar continuidade entre a sociedade civil 

mundial ao diálogo da agenda que está em construção desde a primeira edição do Fórum, 

realizada em Porto Alegre, em 2005. 

          De acordo com Valdenir Both, representante do Centro de Educação e Assessoramento 

Popular / Fórum Social Mundial da Saúde (CEAP/FSMS), trata-se do diálogo e troca de experiências 

sobre os desafios da construção de Sistemas universais de Seguridade Social como caminho mais 

justo e seguro para a realização dos direitos humanos. Both afirma, ainda, que com o evento, 

significa dar continuidade, no espaço da sociedade civil, das reflexões e encaminhamentos dos 

Fóruns da Saúde anteriores e da I Conferência Mundial sobre o Desenvolvimento de Sistemas 

Universais de Seguridade Social, realizada no Brasil em dezembro de 2010.  

 
Veja as notícias da 217ª Reunião Ordinária do CNS 

 

Adiado início das etapas municipais da 14ª Conferência Nacional de Saúde 

 

Processo eleitoral do CNS será em fevereiro 

 

CNS aprova moção de repúdio à MP que cria a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 

 

TCU lança Cartilha de Orientação para Conselheiros de Saúde 
 

CNS discute situação emergencial da enzima KPC e da Dengue no Brasil 
 

Alexandre Padilha defende garantia do acesso 
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