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Apresentação em duas partes:
I Parte: Histórico – tragédia humanitária desde o golpe
-

O que Bolsonaro fez/ não fez para que os números chegaram até
agora

II Parte
Estratégia

I Parte
1988 SUS  2016 Golpe
 Michel Temer – Emergência Constitucional No 95
 Tirou 40 Bilhoes de reais 2018/2019/2022
2017 Aprovada (Ainda Temer)  Nova Politica de Atenção Básica (Nova PNAB) 
Reduziu recursos do Pol. De Atenção
2018 Eleição Bolsonaro
2019 Acaba com Programação Mais Médicos
2019 Acaba com ritério de repassar recursos
2019 Decreto 9759 reduziu participação popular
2020 COVID-19
-

Não tinha EPI
Não coordena a pandemia
Insuficientes testes e Kits
Piada dos mortos “necropolitica”
Contra mascara
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-

-

-Promova
aglomeracoes

MS  Militares (Pazuello era o pior)
Não produz a vacina
Não negocia a vacina
2020 recursos disponíveis não foram executados para a
vacinacao

2022 é precisa de 4 bilhões para a vacina
 Catastrophal
612.177 mortes no Brasil
5 vezes mais mortes que a media mundial
A maioria são pobres, negros, indigenas, mulheres gestantes, parturientes,
transvestis e transsexuais
21 989 459 casos
-

130 000 criança e adolescentes
12000 órfãos ate 6 anos de idade
Mais que 1 000 000 cirurgias eletivas deixaram de ser realizadas

“Brasil é o pior país do mundo” no afrentamento ao pandemia

Discussão – questões 1
1. Maior número de apoiadores do governo Bolsonaro no Sul – como é que
explica isto?
2. Quantos recursos seriam necessário para a vacinação 2022
3. CPI  possíveis consequências

1. Governo na verdade perdeu apoio  pessoas foram entendendo
 foco do governo foi na economia do primeiro lugar (discurso “escolher a vida”)
 quer dizer jogar os mais vulneráveis no inferno do vírus
Porém, se você não cuida das pessoas, o custo vai ser mais alto depois.
 Agronegócio financia o governo + acordo com os neopentecostais + também
os católicos
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 A esquerda precisa fazer uma
autocritica

2. 20 bilhões para continuar uma vacina sustentável + preparar para uma nova
onda
 muitas pessoas com alta adensao a vacinação

3. CPI é muito importante
 não tanto pelas consequências para o governo, mas
1. investimento na vacina para a população
2. provou que o governo é corrupto: deixou de salvar muitas vidas por causa de
um negócio
3. relatório final deixou militares por fora (mesmo sendo envolvidos)
Vai ter que ter um relatório com a população pq queria que houvesse
consequências (não ouvi essa parte inteira)

Discussão – questões 2
1. Taxa de vacinação – os números são reais (quase 100% em SP?) Por que
tantas diferenças regionais?

1. 74% da população tem a 1a dose, 62 % a segunda dose e 5% o booster
(booster relativamente novo)
 isso devido a uma cultura de vacinação no país grata a SUS
 alguns governos entenderam que só se salve através da vacina – pressão –
forcaram o CPI a se apressar para liberar as vacinas
 A taxa poderia ser maior
 Altas diferenças regionais – o desafio é como chegar a todos apesar da falta de
apoio do governo nacional

II Parte
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Desafios

CEAP 1987: luta em defesa a direita a saúde
Hoje: Estrategias de reação da sociedade civil ao governo bolsonaro +
possibilidades desde o norte global
 Lutar para responsabiliza do governo e os integrantes
 Ainda nao conseguiram nem responsabilizar os militares da ditadura, então
como é que vai agora poder?
 Agora tem que reparar as famílias das vitimas e das pessoas que sofreram por
causa da pandemia
 Construir urgentemente uma rede de cuidados especializados das pessoas
sequeladas pelo COVID
 Construir parceiras fortes entre os países para prevenir e enfrentar novas
pandemias – “criamos um ambiente excelente para criar novos virus”
 reafirma a saúde como direito humano  constituição Fed. 1988
Saúde não pode ser mercadoria!
 Fortalecer e apoiar ação dos movimentos sociais e organizações civis
 ampliar a formação emancipatório de lideranças e conselheiros/as de saudê

 Brasil tem muito a ensinar! Tanto no Sistema único de saúde,
quanto nos movimentos civis.
 Discutir a importância estratégica do SUS no marco das eleições 2022
 Garantir as eleições em 2022, derrotar Bolsonaro e reconstruir o País
SUS reafirmado como motor de desenvolvimento
 Mais visibilidade 2022
 Não podemos enfrentar outro golpe!
Discussão – questões 3
1. Violência contra profissionais de saúde
2. mais dados sobre crianças e adolescentes
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3. papel exacto dos conselhos de
saude

Antes de responder as perguntas - Papel importante da quebra de patentes
 Uma luta constante. Luta da sociedade contra o lucro em cima do direito
humano a saudê
 Temos que quebrar os patentes  o debate tem que nos preparar para a
próxima pandemia

1-. Bolsonaro foi a TV e no radio e falou que era mentira o número de mortes 
provocou uma invasão nos hospitais para “comprovar” o não. Ataques violentas
(psicológicas e físicas) contra prof. de saúde. As vezes eles ficaram meses sem ir
para casa, dormindo no hospital, sem apoio.
desigualdade entre os profissionais. Menos reconhecido = mais mortos
2. Crianças e adolescentes: Precisamos de uma rede de apoio. O governo deve
pedir desculpas. Precisamos de uma programa de renda e cuidado para os
órfãos.

3. Papel dos conselhos
Constitucao 1988  todos os governos municipais, estaduais e nacionais tem
que er um conselho de saúde. Nesse participa: O governo, sociedade civil,
prestadores, profissionais. Decide a aprova estrategias de saúde + fiscaliza.
 Poucos conselhos que podem deliberar  Precisa de mais
educação/formação e mais participação de grupos marginalizadas.
 Experiencia de democracia + participação rica.

4. Taxas dos povos indigenas do Brasil: O governo fugiu da responsabilidade de
vacinar.
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