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     Assim, o papel do controle social
neste momento histórico é desafiador,
visto que este é um mecanismo de
participação popular na defesa da
democracia, por meio da efetiva
participação da sociedade civil
representada por instituições  
 atuantes nas políticas públicas. 

   O Conselho Estadual de Saúde de
Goiás imbuído na sua função
democrática apoia as ações de
enfrentamento à pandemia,
acompanha os gastos na política de
saúde, prioriza a transparência das
informações,  a defesa do SUS e a
vacina para todos.

  Numa compreensão mais ampla, o
controle social deve assegurar  um
sistema de saúde pública de proteção
social e universal, no propósito de
construir um país mais justo e
democrático e acolher a efetiva
participação dos cidadãos.

           

     No ano de 2020, emergiu a
Pandemia da COVID 19 e a
população brasileira vem
enfrentando situações de intensa
polarização política, que ameaça as
instituições democráticas. Numa
realidade de incertezas provocadas
por um vírus imprevisível, o cenário é
de muita desconfiança e descrédito.
 

   Muitos clamam  transparência por
parte dos governos e questionam as
bases do modelo representativo
adotado pelo nosso país. 

    E, mediante o intenso
agravamento dessa pandemia várias
recomendações sanitárias,
principalmente o isolamento social
definiu o espaço virtual, as redes
sociais, o engajamento das pessoas
ao interferir nas decisões políticas e
nas práticas da administração
pública.
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     Por ocasião do dia Mundial da Saúde
(7 de Abril) o Conselho Nacional de
Saúde - CNS estabeleceu a realização
da SEMANA DA SAÚDE - 2021, com o
tema: "Em defesa do SUS e da vida
de todas as pessoas".     
   O objetivo da Semana é defender o
SUS como política pública inclusiva e de
qualidade, fruto da conquista do povo
brasileiro, materialização do direito à
saúde, e seu papel fundamental para o
combate a pandemia da COVID 19.

    Sendo assim, o Conselho Estadual de
Saúde de Goiás em consonância com o
CNS, realizará cinco Lives do dia 05 à
09 de abril, às 19:30h , via Facebook.     
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DIA MUNDIAL DA SAÚDE
7 DE ABRIL

   Contará com a participação dos
profissionais da saúde da SES/GO, do
COSEMS, Macrorregionais e
Conselhos Municipais de Saúde. 
Vamos participar!
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