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MOÇÃO N° 001, DE 17 DE MAIO DE 2008 

 

A VI Conferência Municipal de Saúde de São José do Rio Preto, realizada nos dias 

16 e 17 de maio de 2008, aprova a moção de repúdio ao jornal “Diário da Região”. 

O Diário da Região, em um grave exemplo de jornalismo tendencioso, publicou no 

dia 16 de maio, sexta-feira, mesmo dia da abertura dessa Conferência, matéria na qual 

intitula a mesma “banquete”. O jornal, na matéria assinada pelos jornalistas Rodrigo 

Lima e Andrea Inocente diz: “Encontro em hotel terá café, coquetel e almoço grátis para 

900 convidados”. Quando a matéria afirma que “entre uma palestra e outra serão 

servidos aos participantes café-da-manhã e almoço com amplo cardápio”, ela desconhece 

a importância política do evento para a promoção do controle social e melhoria da saúde 

pública no município; não entendendo a diferença entre festas e conferências públicas 

criadas para que a população defina e participe ativamente da gestão do município. 

Dentro da lógica de desqualificar a Conferência, colocando a mesma como evento 

de confraternização ou festa, o jornal destaca apresentações culturais e coquetel de 

abertura bem como o local de realização, sem citar em nenhum trecho da matéria a sua 

real importância e, com isso, o Diário da Região ofende, propositalmente, os 

participantes da Conferência, ao dizer que compactuariam com o desperdício de dinheiro 

público em banquetes. O jornal, ao destacar o cardápio servido aos participantes em 

detrimento a todo o conteúdo discutido, mantém uma opção pelo jornalista elitista que 

tem marcado grande parte da imprensa brasileira. 

A matéria tem o objetivo de induzir a população a ver a Conferência como evento 

eleitoreiro, esquecendo-se que a mesma é realizada a cada dois anos, onde a bandeira 

de luta é a qualidade de atendimento na rede pública de saúde. A referência à eleição 

não parte da Conferência nem dos participantes, mas do próprio jornal. 

Sabendo que a maior parte dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) é 

composta pela população de baixa renda – a mesma que participa da Conferência, 

segundo o jornal o evento deveria ser realizado no Centro Regional de Eventos, onde, 

segundo decreto, o valor do aluguel é de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), e 

outros locais sem infra-estrutura adequada para esse tipo de evento e, provavelmente, 

sem alimentação. 

Mediante o exposto, nós, trabalhadores da saúde, usuários do SUS, gestores e 

prestadores de serviço manifestamos nosso repúdio ao jornal “Diário da Região” pela 

referida matéria e o descompromisso com a saúde pública demonstrada na mesma. 

 

 

São José do Rio Preto, 17 de maio de 2008 
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