
De: jose augusto da silva da silva [mailto:jasfnsrj@gmail.com]  

Enviada em: segunda-feira, 14 de dezembro de 2015 19:09 

Para: conselho 

Assunto: Relatório de Atividades. 

  

Venho por meio deste apresentar meu relatório de participação na 15ª  Conferência Nacional 

de Saúde no período de 01 a 04 de Dezembro de 2015. No dia 01/12/2015,ao chegar no 

aeroporto SDU,o mesmo foi fechado para os voos por causa do tempo ruim, quando o tempo 

melhorou os voos sairão atrasados,quando conseguimos chegar no Centro de Convenções se 

passava das 14 horas ainda fomos passar pelo credenciamento,e guando chegamos no local do 

almoço fomos informados que o almoço tinha sido até as 14 horas, não só a nossa delegação 

ficou sem almoço, sendo assim tivemos que ir procurar almoço em outros locais,e assim deu 

início a 15ª Conferência Nacional de Saúde,ao chegar no hotel para se hospedar também 

descobrimos que as hospedagem foram feitas por sequencia de letras Exemplo MMM,GGG,JJJ, 

e que não tinha troca,sendo informações as pessoas que informaram que tinha algum tipo de 

necessidade se hospedaram no hotel de base ou seja longe do centro,e não tinha carro 

adaptado suficiente, para eles.    No segundo dia fui para o Centro de Convenções para as 

atividades,para nós que podemos nos locomover melhorou porem para os que estavam longe 

e que tem problema foi difícil,na hora do almoço foi outro sufoco,para todos teve até pessoas 

batendo no prato vazio,e no expediente trabalho de grupo,e no terceiro dia também não foi 

muito diferente do dia anterior,aconteceu algumas manifestações a favor da Presidenta da 

República, e assim a conferência de posicionou parecendo um partido político,talvez seja pela 

empolgação em saber que a presidenta poderia a parecer na conferência, no ultimo dia de 

conferência sim estava confirmado a presença da presidenta Dilma para fazer sua fala a 

entrada no plenário ficou mais restrita e depois da fala da mesma praticamente a 15ª 

Conferência Nacional de Saúde chegava ao seu final e o SUS mesmo aranhado,ferido 

sobreviveu,para acolher aqueles que dele precisa. 


