
 

    

SDS - Ed. Venâncio V - Loja 28 - Térreo - CEP: 70393-904 - Brasília-DF - Telefone: (61) 3226-7214 

Fax: (61) 3226-7285 e 3321-1160 - E-mail: fenasps@fenasps.org.br 

 

MANIFESTO AOS PARTICIPANTES DA XV CONFERÊNCIA 

NACIONAL DE SAÚDE  

 

 

A XV Conferência Nacional de Saúde acontece em um momento muito importante da 

conjuntura brasileira, com uma enorme crise estrutural, econômica, ambiental, política e social, 

com consequências brutais sobre a vida das pessoas e sobre os próprios poderes 

constituídos: Executivo, Legislativo e Judiciário, cada vez mais questionados.  

A criação do Sistema Único de Saúde (SUS) foi uma conquista dos Movimentos Sociais, 

através da organização e luta dos trabalhadores, gestores comprometidos com a saúde de 

caráter público e estatal e diversos setores da sociedade. Defendê-lo é tarefa de toda a 

sociedade. Assim não é por acaso que o processo de negociação foi incluído no arcabouço do 

SUS. E, coerente com essa proposta a negociação coletiva tem se mostrado um importante 

instrumento na resolução dos conflitos das relações de trabalho. 
 

Esta Conferência deve exigir uma saúde pública de qualidade para todos os cidadãos 

brasileiros, repudiar o corte de verbas para a saúde e a tentativa de manter e ampliar a 

desvinculação das receitas da União (DRU), prejudicando ainda mais a saúde pública. 

Exigimos 10% do Produto Interno Bruto (PIB), para financiamento deste setor vital para a 

população brasileira, inclusive, na valorização dos profissionais de saúde, com a implantação 

de um plano de cargos e salários digno. 

Os participantes desta Conferência devem, também, dizer não as parcerias publico x privadas 

(PPP), rejeitar todas as iniciativas do governo, inclusive projetos que tramitam no congresso 

que visem à privatização da saúde e exigir a jornada de 30 horas semanais sem redução 

salarial, como já aprovado em todas as Conferências de Saúde e de Saúde do Trabalhador, 

por ser uma política de permanência no serviço público e qualidade de vida para os servidores 

e servidoras. 
 

Os Conselhos de Saúde e as Mesas de Negociações precisam acompanhar as administrações 

para evitar o assedio moral institucionalizado nos municípios, nos estados e no âmbito federal, 

para que os servidores tenham condições físicas e psicológicas para desenvolver bem suas 

funções e prestar serviços de qualidade à população. 

Dados da Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, nos municípios, 

estados e no próprio Governo Federal, demonstram que em 2012 o Brasil possuía 

aproximadamente 1.200.460 servidores públicos, sendo que na base da Seguridade Social 

eram aproximadamente 99.176 trabalhadores e trabalhadoras que se dedicam às ações de 

Saúde, Previdência, INSS, Assistência social e Trabalho, atuando em todo País em órgãos 

dos Ministérios da Saúde, Previdência Social, Trabalho e Emprego. A maior parte tem mais de 

40 anos, sendo que 52% são mulheres. 

Os sindicatos têm se defrontado com o crescimento cada vez maior da necessidade de uma 

política de saúde do trabalhador e de melhoria das condições de trabalho para Serviço 
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Público, pois devido às péssimas condições de trabalho, à política de gratificações 

produtivistas e ao assédio moral, agravam-se o adoecimento, stress e o alcoolismo. 

Outro motivo que agrava esse processo é o cumprimento de metas individuais que às vezes 

são confundidas com pressão psicológica, assédio moral, perseguição e outros. 

Nesse cenário de rígido controle de metas abusivas os trabalhadores e trabalhadoras não 

conseguem desenvolver suas atividades com a liberdade necessária para prestação de um 

serviço de boa qualidade, isso sem fazer uma avaliação simples dos próprios ambientes de 

trabalho, remuneração inadequada, pisos salariais diferenciados, falta de estímulo e a 

rotatividade desses trabalhadores no Sistema Público. 
 

Repudiamos os diversos modelos de Gestão implantados nos postos de assistência à saúde 

cujo objetivo principal é a privatização, como o Instituto de Saúde Indígena (INSI) para a 

assistência a saúde indígena, cujo projeto já encaminhado para o Congresso Nacional no 

último dia 29 de outubro; as Organizações Sociais e ainda a EBSERH nos hospitais 

universitários, tudo isso para fugir dos órgãos de controle, não realizar concurso público, 

precarizar ainda mais as relações de trabalho e aumentar as distorções salariais. Apesar deste 

cenário e do próprio ambiente de trabalho, estudos muito tímidos de instituições acadêmicas e 

de instituições de atenção à saúde do trabalhador, têm se dedicado a compreender os 

processos de adoecimento que atingem os trabalhadores e trabalhadoras do Seguro e da 

Seguridade Social e dos trabalhadores e trabalhadoras de um modo geral.  

O serviço público deve prestar um atendimento de boa qualidade à população e propiciar o 

crescimento e realização pessoal dos servidores e servidoras; afinal de contas é por meio do 

trabalho que as pessoas se sentem inseridas no mundo, exercem sua criatividade, se sentem 

úteis para a sociedade, interagem com outras pessoas e, constroem relações políticas e 

sociais. 

 

 

 

DEFENDER A SAÚDE PÚBLICA, ESTATAL E DE CARÁTER 

PÚBLICO É TAREFA DE TODA A SOCIEDADE! 

 

 
 

Brasília, 03 de dezembro de 2015. 

 

Diretoria Colegiada da FENASPS 


