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Nesta sexta-feira, 5 de agosto, em São Paulo, com a presença do ex-presidente Lula
 

 

 

 

Conferência Livre, Democrática e Popular de Saúde lançará agenda de

diretrizes para a Política de Saúde do Brasil

O desejo de transformar a realidade da saúde brasileira e rea�rmar o valor de um dos maiores

sistemas de saúde do mundo engajou a Asssociação Brasileira de Saúde Coletiva – Abrasco – e demais
entidades do Movimento pela Reforma Sanitária Brasileira e do setor saúde, juntamente com

instituições de ensino e pesquisa, organizações de trabalhadoras e trabalhadores e lideranças sociais e
políticas para construir a Conferência Livre, Democrática e Popular de Saúde. Durante os últimos cinco

meses, inúmeros eventos e debates em comunidades, sindicatos, universidades e pela internet foram
realizados em todo o Brasil em torno de uma agenda de eixos para o fortalecimento do Sistema Único

de Saúde (SUS). O ápice desse movimento será a aprovação dessa agenda de diretrizes para a Política
de Saúde do Brasil, a ser realizada na Etapa Nacional da Conferência, que acontece no dia 5 de agosto,

na cidade de São Paulo.

Elaborar saídas para uma política de saúde que dê conta do futuro do Brasil é um exercício que requer

um olhar atento para os impactos que a pandemia de Covid-19 provocou e possibilitou num país que já
enfrentava uma série de ataques à democracia, instabilidade política e econômica, além de um

agravamento da desigualdade. Iniciativa da Frente pela Vida, a proposta da Conferência foi lançada em
7 de abril, Dia Mundial da Saúde, e carrega em si o desejo de recolocar a centralidade do direito à

saúde, à vida e a um meio ambiente saudável no debate nacional e internacional, aproveitando o
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cenário eleitoral para debater medidas e propor saídas para a crise sanitária, econômica e social que

assola o país.

Às vésperas das eleições e já ditando o clima do evento, foram realizadas mais de 40 atividades

preparatórias que reuniram pro�ssionais de saúde, pesquisadores e sanitaristas para debater soluções
para o fortalecimento do SUS, pensando e produzindo saúde a partir dos mais variados enfoques e

olhares.

Para Rosana Onocko, presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), a Conferência é

importante para oferecer amparo técnico e político às decisões que impactam a vida da população
brasileira. “Pretendemos fortalecer o cenário da mobilização política, para engajar mais setores na

discussão da problemática da Saúde, tentando interferir no processo eleitoral para que os candidatos e
as candidatas sejam pressionados a escutar o que nós, entidades da saúde, temos a dizer e a

reivindicar para a defesa da vida, da Saúde e do SUS no Brasil”, a�rma.

Além de buscar in�uir no debate das eleições neste ano, as deliberações da Conferência Livre,

Democrática e Popular de Saúde irão se somar ao processo preparatório da 17ª Conferência Nacional
de Saúde, organizada pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS) e que acontecerá em 2023.

Como será o evento:

A Etapa Nacional da Conferência Livre, Democrática e Popular de Saúde será realizada na sexta-feira, 5

de agosto, Dia Nacional da Saúde Brasileira, na Casa de Portugal, no Bairro da Liberdade, em São Paulo.

Participarão do evento gestores, trabalhadores da saúde,  lideranças sociais e  políticas, pesquisadores,

sanitaristas e acadêmicas de diversas partes do país que se envolveram nos processos das
conferências preparatórias e tiveram suas indicações homologadas pelas coordenações estaduais e

setoriais. O credenciamento começa a partir das 8 horas.

Pela manhã, haverá a Mesa Saúde e Democracia: A Defesa da Vida, das 9 às 11 horas, um painel com 6

intervenções abordando aspectos do SUS, como os serviços de referência territorial; �nanciamento;
participação popular; saúde indígena e ambiente, ações interseccionais e democracia. 

Na sequência, o Ato em Defesa do SUS, dez lideranças representantes da diversidade do movimento da

saúde irão discursar em diálogo com Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente do Brasil, que estará
presente em nosso ato, juntamente com outras lideranças da saúde e de outras esferas das políticas

públicas brasileiras.

A Plenária �nal da Conferência Nacional Livre Democrática e Popular terá início às 15 horas, com

expectativa de encerramento às 17 horas. As atividades serão transmitidas pela TV Abrasco e demais
canais e instituições integrantes e parceiras da Frente Pela Vida. 

Serviço:

O que: Etapa Nacional da Conferência Livre, Democrática e Popular de Saúde

Quando: 5 de agosto, sexta-feira, das 9 às 17h

Onde: Casa de Portugal – Av. da Liberdade, 602 – Liberdade – São Paulo (SP)

Entrada mediante credenciamento, com apresentação de documento no local

Clique e faça seu credenciamento

 

ACOMPANHE PELO SITE DA FRENTE PELA VIDA

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=M1j-aNg3sew
https://forms.gle/vZCEuuWTDBTqGh957
https://frentepelavida.org.br/
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Bruno C. Dias – Coordenador
brunodias@abrasco.org.br | (21) 99903-5838

Hara Flaeschen – Jornalista
hara@abrasco.org.br | (21) 96562-2292
 

Letícia Maçulo – Jornalista
leticia@abrasco.org.br | (21) 97009-7574

Contato Geral
comunica@abrasco.org.br | (21) 98578-1640

 
 
 

 

#somosabrasco
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