
Moção de apoio e solidariedade à luta dos servidores do Hospital de Bonsucesso Vimos a 

público manifestar nosso total apoio e solidariedade aos médicos Júlio Noronha e Moisés, 

além das servidoras Tatiana Martins  e Lúcia Pádua. Os quatro estão sendo objeto de 

‘sindicância’ aberta no último dia 10 de julho pela direção-geral do Hospital Federal de 

Bonsucesso (HFB), que os acusa de estarem envolvidos em suposta sabotagem de 

equipamentos e desvio de medicamentos do Hospital. Tudo sem a mínima prova. 

A referida sindicância é, na verdade, uma clara tentativa de criminalizar o movimento de 

resistência que atualmente os servidores do HFB articulam contra o desmonte da unidade e os 

desmandos de sua direção-geral. Como é sabido, entre as unidades federais de saúde o HFB é 

hoje a principal trincheira de resistência às tentativas do governo Temer (PMDB) de sucatear 

a rede pública e abrir caminho à privatização. Resistência que, além dos profissionais de 

saúde e das equipes multidisciplinares, conta com efetiva e crescente participação de 

pacientes e representantes de movimentos sociais. Algo que, com certeza, vem irritando 

bastante a direção-geral do HFB, que insiste em mascarar a gravíssima situação por que passa 

o Hospital, onde a nova emergência foi inaugurada em fevereiro deste ano com menos da 

metade do pessoal necessário ao seu pleno funcionamento, prejudicando servidores e 

população usuária.  

Recentemente, a direção-geral do HFB chegou ao ridículo de botar faixa na entrada do 

Hospital com a afirmação mentirosa de que a unidade estaria em ‘pleno funcionamento’. O 

que foi repudiado por servidores, conselhos profissionais, sindicatos, pacientes e seus 

familiares.  

Em vez de mascarar a caótica situação do Hospital e tentar criminalizar quem resiste a tudo 

isto, a direção-geral deveria se envergonhar e suspender imediatamente a sindicância aberta 

dia 10/7. Afinal, lutar não é crime. Crime é deixar o hospital desabastecido e cada vez mais 

sucateado. 

Já assinam a nota: 

 

Associação dos Servidores do Instituto Nacional de Cardiologia. 

INTO Mobiliza . 

MITHA 



Associação dos Servidores do Hospital de Ipanema.  

Forum de saude do RJ. 

Setorial de Saúde do PSOL carioca. 
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