


CONCLUSÕES SEMINÁRIO SAÚDE  - BRASIL

Tendências globais, respostas globais

Compreender as lutas no Brasil como parte de um ataque 
mais geral das ETNs e sua política neoliberal 

Considerando as particularidades dessa luta no Brasil

Repudiar ataques ao SUS com cortes de verbas e defender 
a Saúde como um direito humano e não como comércio –
nota publica da ISP mundial para dilvulgar



3 GRANDES BLOCOS

- fóruns internacionais

- legislação brasileira

- encaminhamentos da ISP e sindicatos 



1- ONU : Comissão de Alto Nível das Nações Unidas sobre 
o Emprego no Âmbito da Saúde e do Crescimento 
Econômico (ComHEEG)

http://www.world-psi.org/es/rosa-pavanelli-participara-en-
la-comision-de-la-onu-sobre-empleo-en-el-ambito-de-la-
salud

CADA ORANIZAÇÃO ANALISAR O TEXTO E FAZER 
SUGESTÕES ENVIANDO A ISP BRASIL (Jocelio). 



2- Campanha Mundial da ISP sobre o Direito Humano a 
Saúde  

Texto será divulgado dia 15/10. Analisar o mesmo e enviar 
propostas a ISP Brasil (Jocelio) 

Lançamento da Campanha dia 10/12 : ver ações no Brasil



3- Reunião tripartite da OIT sobre a melhoria do emprego  
e das condições laborais nos serviços de saúde

Será em Genebra, de 24 a 28 de abril de 2017. Levantar até 
novembro propostas para essa importante reunião. 

http://www.ilo.org/global/industries-and-sectors/health-
services/lang--es/index.htm



4- Regulamentação da Lei 13097

Necessário regulamentar a entrada de capital internacional 
na saúde no Brasil

Buscar entidades nacionais, como CEBES, CMB, ABRASCO e 
o CNS / conselheiros para debates conjuntos

Analisar e elaborar propostas  

Responsável por iniciar articulaçao - ISP



5- Programa Mais Médicos - MP 723

Lutar para renovar o mesmo agora esse ano 

ou vai gerar desemprego e dificultar 

negociações nos estados e municípios 

Levar o tema  para a Organização 

Panamericana da Saúde - OPS e 

Organização Mundial da Saúde - OMS

63 MILHÕES DE ATENDIDOS NO PROGRAMA



6- PLC 30 Tercerização

• Reforçar as lutas das 

centrais contra o PL

• Ver mais apoio internacional

contra essa PEC 



7- PLANOS DE SAÚDE

QUEM REGULA OS 40 MILHÕES DE PLANOS 

INDIVIDUAIS E SETOR PÚBLICO?

VER EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL DE 

REGULAÇÃO

DENUNCIAR PADRONIZAÇÃO / RESTRIÇÃO  DE 

PROCEDIMENTOS ADOTADAS PELOS PLANOS  



8- Pesquisa da Escola Paulista de 

Medicina - Prof Arthur Chioro que analisa 

mudanças e tendências no SUS

- INTERAGIR  NA PESQUISA E 

COLABORAR PARA OS RESULTADOS 

COLOCANDO A EXPERIÊNCIA 

DOS/DAS  TRABALHADORES/AS



9- Seguir a pesquisa da ISP sobre 

crescimento das Empresas 

Transnacinoais - ETNs no Brasil, 

municiando os sindicatos com 

informações que permitam planejar ações 

sindicais 



10- Capital internacional

- promover estudo junto aos sindicatos 

sobre alteração das condições de 

trabalho nos serviços de saúde 

comprados por ETNs

- divulgar internacionalmente e buscar 

promover comparações 



11- Empresas transnacionais

Com apoio de sindicatos de outros 

países, buscar contato com as direções 

nacionais das três principais ETNs que 

operam no Brasil para discutir condições 

de trabalho



12- Patentes

Divulgar nos sindicatos o tema das 

patentes de medicamentos: nada a ver 

com saúde e sim com lucro

Campanha “INTERFARMA LARGUE O 

CASO” que pressiona a Interfarma a não 

judicializar as decisões sobre patentes, e 

isso favorece a população. 



13- DIREITO DE GREVE

Denunciar internacionalmente e levar na 

OIT problemas de judicialização e 

impedimento na prática do direito de 

greve no setor privado da saúde



14- Campanha “Saúde não é Comércio”

divulgar material da Gestos e reproduzir 

nos boletins e jornais sindicais 

Mostrar estudo sobre custo de leito nas 

PPPs e no setor público 



15 - Condições de Trabalho: elaborar 

até novembro um dossiê sobre as más 

condições de trabalho no setor Saúde 

no Brasil para divulgação internacional 

e uso na Conferência de Saúde da OIT 

em Abril de 2017



(cont) Condições de Trabalho: comitê que irá 

elaborar o dossier, ouvindo todas as 

entidades: Maria Farias (coordena),  Meire (CNTS), 

Rafael (Fetamce), Fatima (CNTSS), Roseli (CNTS), Maria 

do Carmo (Enf PE), Rute (Sind ABC), Fernanda 

(Psicólogos), Euridice (Fasubra), Dione (FNE), Ana Firmino 

(Enf SP), Cláudia (FETAM SP), Marcelo (CONFETAM), 

Waldir (Sind ABC).

O relatório deverá estar pronto, após consultas, antes de 7 

de Novembro. 



16 - TISA e Justiça Fiscal

Estes temas estão fortemente 

relacionados a entrada do capital 

estrangeiro na saúde e a precarização 

no atendimento e nas relações de 

trabalho. É preciso discutir os temas 

com o olhar da saúde, como também de 

uma forma geral, seus impactos nos 

países e nas democracias. 



17- Dia 6 de Julho – Brasília

Marcha em defesa da Saúde, Seguridade 

e Democracia



18- Forum suprapartidario (ou unitario) nacional 

da Saúde e Seguridade Social 

debater nas entidades



19- Próximo seminário de 7 a 9 de 

Novembro

Com participacao internacional, para 

seguir com propostas de ação no Brasil e 

na região  



Contamos com a presença de 73 pessoas entre 
palestrantes e participantes.

Entidades: CNTS, CNTSS, SINDSAÚDE Guarulhos, 
SINDSAUDE ABC, SINDSAÚDE SP, SEESP, SINPSI, FNE, 
FETAM/SP, SINDSEP, SINDENFRJ, Federação dos 
Trabalhadores da Saúde SP, FASUBRA, SEEPE, 
FETRAM/SC, CONFETAM


