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VII FÓRUM SOCIAL MUNDIAL
DA SAÚDE E DA SEGURIDADE SOCIAL
Uma Seguridade Social para todas e todos é possível e necessária
Dia 10 de março de 2018
Local: Salão Nobre do Palácio da Reitoria da UFBA – Rua Augusto Viana s/n
Campus do Canela – Salvador – Bahia – Brasil
08h00
Recepção dos participantes
08h30

Abertura do evento – intervenção de representantes de entidades,
anfitriões e delegações internacionais
Painel 1 de introdução a temática do dia – EIXO 1 - o direito coletivo a um
desenvolvimento multidimensional capaz de promover a justiça social e
ambiental e a necessidade de intensificação da democracia para a garantia
dos direitos.


O direito coletivo ao desenvolvimento. O desenvolvimento como
direito humano e as formas de abordagem sistêmica dos objetivos do
desenvolvimento sustentável - desafios para uma disputa no âmbito
da sociedade civil, sociedade politica e Estado.
Armando De Negri Filho – FSMSSS.



Uma visão inovadora - The commons ou os bens comuns da
humanidade.
Francine Mestrum – Global Justice e FSMSSSS – Bélgica.
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O movimento sindical internacional como espaço de construção de
alternativas democráticas para o desenvolvimento e as formas de
dialogar com os objetivos do desenvolvimento sustentável – ODS.
Baba Aye - Responsável dos Serviços Sociais e de Saúde – Internacional de
Serviços Públicos – Nigéria - ISP - Genebra – Suíça.
https://youtu.be/Vzzbn58eD1Y
https://youtu.be/8LkLAYlIFYo
Os Objetivos do Milênio – ODM e os Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável – ODS e os processos políticos na Região do Norte da
África e do Oriente Médio.
Aziz Ralli, Membro do Comitê Central da Associação Marroquina de
Direitos Humanos e da Coordenação do Movimento da Saúde dos Povos do
Norte da África e Oriente Médio.



Mecanismos de intensificação democrática e de participação no
PARLASUL e no Parlamento Brasileiro - a crise brasileira e os
próximos episódios na luta pelos direitos humanos – econômicos e
sociais no âmbito do desenvolvimento do Brasil e da América do Sul.
Deputado Federal Arlindo Chinaglia – Brasil - Vice Presidente do
Parlamento do Mercosul.

Painel 2 . Reflexão sobre as maneiras de levar o debate do
desenvolvimento como justiça social e ambiental e como radicalidade
democrática para as comunidades territoriais e a disputa no âmbito da
sociedade civil, sociedade política e estado.
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Felix Rosenberg – Palácio Itaboraí FIOCRUZ – Petrópolis – RJ –
Brasil



Fernando Pigatto – Conselho Nacional de Saúde do Brasil – CNS.



Representante das centrais sindicais brasileiras



Amanda Northcross - Environment Justice Network,
Universidade George Washington – EUA e UFBA.

Atividades autogestionadas da tarde do dia 10.03.18
Prédios da Faculdade de Medicina da UFBA
Av. Reitor Miguel Calmon s/n , Vale do Canela
e Escola de Enfermagem da UFBA, Rua Basílio da Gama s/n
1. Oficina sobre os bens comuns da humanidade - conceitos e aplicação
estratégica na luta por um outro mundo e outra seguridade social
possível e necessária.
Francine Mestrum –Bélgica – Global Justice e FSMSSS.
Sala 12 Faculdade de Medicina.
2. Oficina sobre uma abordagem comunitária e municipal dos ODS –
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.
Felix Rosemberg – Palácio Itaboraí – FIOCRUZ – Petrópolis – RJ.
Sala 05 Faculdade de Medicina.
3. Entendendo o direito ao desenvolvimento como direito coletivo e
forma de combate ao crescimento neoliberal – concentração de
riqueza, justiça tributária, desigualdades e a ilegalidade da pobreza.
Armando De Negri Filho – FSMSSS.
14h0017h00

Sala 06 Faculdade de Medicina.
4. A economia politica da alimentação e da nutrição e as políticas
públicas para a garantia do acesso e qualidade da alimentação como
bem público universal no contexto dos Objetivos do Desenvolvimento
Sustentável. Revelando e combatendo as políticas da fome e da má
nutrição.
Ted Greiner - World Public Health Nutrition Association - WPHNA e David
Acurio – Universidad de Cuenca Equador.
Sala 03 Faculdade de Medicina.
5. Justiça Social, justiça Ambiental e Racismo Ambiental.
Amanda Northcross – Environment Justice Network, Universidade George
Washington – EUA / Professora visitante da UFBA. Rita Franco – UFBA e
Ana Angélica Martins da Trindade – UFBA.
Sala 09 Faculdade de Medicina.
6. Determinação da Saúde e as políticas agrárias – conflito social e
impacto ambiental. "La determinación social de la salud y el despojo
de tierras".

Natalia Paredes – Colombia.
Sala 07 da Escola de Enfermagem.
7. Oficina População, Desenvolvimento e Saúde e a Agenda 2030 da
ONU: perspectivas de desenvolvimento e o caso Brasil. A advocacy no
marco da política externa e na ampliação da agenda dos direitos
humanos, em interface com os temas populacionais.
Facilitação: Richarlls Martins, coordenador da Rede Brasileira de
População e Desenvolvimento, membro do Grupo de Trabalho da
Sociedade Civil para a Agenda 2030.
Sala 08 da Escola de Enfermagem.
8. Amapá - experiências de gestão socioambiental.
Sala 04 da Escola de Enfermagem.
Auditório do ISC – Instituto de Saúde Coletiva Campus do Canela, ao lado do Hospital
Universitário Edgard Santos
Painel: Saúde e a Agenda 2030: desafios do desenvolvimento sustentável,
direitos humanos e da seguridade social no Brasil.
O painel tem como objetivo problematizar, com o conjunto da sociedade civil
presente no VII FSMSSS, as possibilidades e lacunas da Agenda 2030 no marco
da saúde. Considerando a vigência dos ODS e a discussão sobre desenvolvimento
sustentável, a atividade apontará os desafios da intersecção dos direitos
humanos e da seguridade social no Brasil, a partir da conjuntura atual.
17h3019h30

Painelistas:
Richarlls Martins, coordenador da Rede Brasileira de População e
Desenvolvimento e membro do Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a
Agenda 2030.
Emanuelle Goés, doutora em Saúde Pública/ISC-UFBA, coordenadora de saúde
do Odara-Instituto da Mulher Negra, membro da Articulação de Organizações de
Mulheres Negras do Brasil, blogueira do População Negra e Saúde.
Carmen Luz, Conselheira do Conselho Nacional de Saúde e coordenadora do GT
Saúde e Desenvolvimento Sustentável do CNS

Dia 11 de março de 2018
Local: Salão Nobre do Palácio da Reitoria da UFBA – Rua Augusto Viana s/n
Campus do Canela – Salvador – Bahia – Brasil.

Introdução a temática do dia – Eixo 2 – os sistemas universais de proteções
sociais como expressão sistêmica dos direitos humanos e sociais e os
direitos da natureza.
Painel 4. A luta pelo direito humano e social as proteções sociais em
tempos de austericídio neoliberal – sistema de proteções sociais e a
produção e distribuição da riqueza no trabalho e a redistribuição nas
proteções sociais.
A proteção ao trabalho, pensões, assistência social e saúde no centro da
tormenta.
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Os desafios para a transição ao universalismo,
integralidade
e
justiça
social
em
sociedades
profundamente desiguais e com baixa intensidade
democrática. Os efeitos do deslocamento do debate do
desenvolvimento para o combate a pobreza. A necessidade
de incidir sobre o conjunto da seguridade social e a
trajetória do FSMSSS neste contexto.
Armando De Negri Filho – FSMSSS.





O painel de lutas e iniciativas dos trabalhadores em
resistência e construção de alternativas frente às
transformações promovidas pelo capital em escala global.
Baba Aye - Responsável dos Serviços Sociais e de Saúde –
Internacional de Serviços Públicos – Nigéria - ISP - Genebra
– Suíça.
https://youtu.be/Vzzbn58eD1Y
https://youtu.be/8LkLAYlIFYo
Representante das centrais sindicais brasileiras.
Katrien Neyts – Sindicato Socialista dos Servicos Publicos Belgica.
Os desafios do mundo do trabalho em um cenário de
deterioração dos direitos e transformação tecnológica.
Como enfrentar as assimetrias entre capital e trabalho?
Jorge Kohen – ALAMES Argentina

Painel 5. Financeirização das políticas públicas e a economia política do
universalismo integral e igualitário - desafios para alcançar um
financiamento suficiente das políticas de saúde e das proteções sociais.
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o

Luís Eugenio Souza - ABRASCO UFBA,

o

Wanderley Gomes da Silva – Conselho Nacional de Saúde do Brasil - CNS

o

Representante da ALAMES Argentina

o

Renda Básica de Cidadania – Utopia ou Engano. Francine Mestrum - Bélgica

o

Mário Hernandez – Universidade Nacional de Colômbia e ALAMES
Colômbia

o

Lucia Souto - CEBES
Atividades autogestionadas da tarde do dia 11.03.18

Prédios da Faculdade de Medicina da UFBA

Av. Reitor Miguel Calmon s/n , Vale do Canela
e Escola de Enfermagem da UFBA, Rua Basílio da Gama s/n

1. Debate e aprofundamento dos temas do Painel 5:Financeirização
das políticas públicas e a economia política do universalismo
integral e igualitário - desafios para alcançar um financiamento
suficiente das políticas de saúde e das proteções sociais. Coordena:
Luís Eugenio Souza - ABRASCO UFBA.
Sala 05 Faculdade de Medicina.
2. As Experiências e Desafios da formação em Agroecologia e Saúde:
politecnia, educação profissional e Educação do Campo. Objetivo:
Debater as formas pelas quais a agroecologia vem sendo assumida
pedagogicamente pelas experiências da Educação do Campo, da
educação básica e profissional e o entrelaçamento destas com a pauta
da emancipação humana no capitalismo contemporâneo, colocando em
relevo distintas experiências formativas e seus respectivos
atravessamentos políticos e sociais que determinam abordagens
pedagógicas e epistemológicas singulares determinantes para a saúde
da população.
Roseli Caldart (Pedagoga MST), Alexandre Pessoa Dias (Engenheiro
sanitarista - Laboratório de Educação Profissional em Vigilância em Saúde
Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio Fiocruz), Glauco Villas-Boas
(Núcleo de Gestão em Biodiversidade e Saúde/Farmanguinhos/Fiocruz).
Seguida por:
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Os Caminhos das Águas e da Agroecologia diante da Crise Hídrica
Objetivo: Abordar as dimensões culturais, ambientais, tecnológicas da
água enquanto complexo pedagógico (água educa) na perspectiva da
educação popular em saúde ambiental e do acesso à água enquanto
direito humano. Os desafios em que os manejos domiciliar e
comunitário das águas de consumo e de produção estão diante da crise
hídrica e das perspectivas da agroecologia no Programa Nacional de
Saneamento Rural (PSNR), em fase de elaboração.
Dinâmica: Roda de conversa com apresentação de tecnologias sociais de
filtro de barro, cabaça, bomba bola de gude, telamento, contando com a
participação das pessoas presentes. Distribuição gratuita das Revistas
Poli e apresentação de livros sobre o tema.
Sala 06 Faculdade de Medicina.
3. Nutrição e proteções sociais – políticas e instituições. Brasil é um
dos países mais avançados nestas políticas via fortificação obrigatória
da comida e do Fome Zero, faz mais pela amamentação do que a
expressiva maioria dos países e, o que é uma medida essencial para
combater a obesidade infantil e materna e frear as doenças não
transmissíveis. O foco nas comidas ultraprocessadas para crianças
parece essencial para combater doenças não-transmissíveis e a
obesidade. Aproximações de longo prazo x balas mágicas.
Ted Greiner - World Public Health Nutrition Association - WPHNA e David
Acurio – Universidad de Cuenca Equador.
Sala 03 Faculdade de Medicina.

4. Um debate sobre a Cobertura Universal em Saúde x Sistemas
Únicos e Universais de Saúde. As tensões entre uma saúde global e
uma saúde internacional. Oportunidades e desafios na agenda
internacional. Mário Hernandez – Universidade Nacional de Colômbia e
ALAMES Colômbia. Representantes dos capítulos ALAMES – Associação
Latino Americana de Medicina Social do Paraguai, Argentina e Bolívia.
Sala 09 Faculdade de Medicina.
5. Oficina: As redes de atenção as urgências na luta pelos direitos
humanos. Atividade preparatória ao XI Congresso da Rede Brasileira de
Cooperação em Emergências – RBCE. (Esta atividade será a única a ser
realizada neste turno na Escola de Enfermagem da UFBA).
Auditório externo da Escola de Enfermagem e salas 1, 3 e 4 da Escola de
Enfermagem.
6. A crise de acesso hospitalar e a busca da suficiência da rede
hospitalar como movimento estratégico na consolidação dos
sistemas universais de saúde e a garantia dos direitos humanos.
Armando De Negri Filho – FSMSSS.
Sala 07 da Escola de Enfermagem.
7. A experiência cubana de construção da saúde e da qualidade de
vida – os valores das políticas públicas de Cuba, construídos em
processo de luta pela justice social. Masiel Rangel Giró.
Sala 07 da Escola de Enfermagem.
8. Um outro olhar sobre a crise venezuelana – construindo soberania
e cidadania em tempos difíceis.
Luisana Melo- MOSCAVIS.
Seguido por:
A luta pela saúde na Venezuela – trajetos, avanços e crise na
construção de um sistema público nacional de saúde.
Representantes do Movimento Socialista pela Qualidade de Vida e
Saúde – MOSCAVIS.
Sala 12 da Faculdade de Medicina.
9. A breve primavera da saúde paraguaia, continuidades e rupturas
nas Políticas de Saúde e Qualidade de Vida com Equidade do
Governo Fernando Lugo – 2008 – 2012 e seus desdobramentos na
luta atual. Representantes do Movimento pelo Direito a Saúde do
Paraguai / ALAMES Paraguai.
Sala 13 da Faculdade de Medicina.
Auditório do ISC. Auditório do ISC – Instituto de Saúde Coletiva Campus do Canela, ao lado do
Hospital Universitário Edgard Santos.

Painel 6
17h3019h30

As lutas pela saúde e seguridade social na América Latina e no Caribe:
Vozes da Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai, Colômbia, Equador, Cuba e
Venezuela.

Dia 12 de março de 2018
Local: Salão Nobre do Palácio da Reitoria da UFBA – Rua Augusto Viana s/n
Campus do Canela – Salvador – Bahia – Brasil.

Painel de introdução a temática do dia – Eixo 3 - os diversos espaços e
formas de educação política para a ação e a ação para a educação política.
Painel 7 Como construir uma hegemonia alternativa no âmbito da sociedade
civil, da sociedade política e do Estado – formas atuais de luta e
perspectivas de futuro
Coordenadora: Letícia Nobre - Diretora da Divisão de Saúde do Trabalhador,
Secretaria de Saúde do Estado da Bahia
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A experiência do CNS e a construção do controle social em saúde no
Brasil. Ronald Ferreira dos Santos – Presidente do Conselho Nacional de
Saúde do Brasil – CNS.
A formação no âmbito sindical - limites e perspectivas na intensificação
das lutas. Baba Aye - Responsável dos Serviços Sociais e de Saúde –
Internacional de Serviços Públicos – Nigéria - ISP - Genebra – Suíça. (por
vídeo)
A experiência do MST e os processos de formação politica para
incidência nas lutas na sociedade civil, sociedade política e no estado.
Representante do MST – BA.
A experiência dos LAPPUs – Laboratórios de Políticas Públicas
Universalistas, os usos da plataforma FSMSSS e o observatório de
conflitividade no campo da seguridade social, não desperdiçar as
experiências das lutas cotidianas. Coletivo FSMSSS.
Reflexões sobre iniciativas e experiências de educação política nos
movimentos sociais e sindicais. Vitor Xavier Assessor de políticas da APUB
– Associação dos Professores da Universidade Federal da Bahia.

Painel 8 Agendas e formas de lutas e de educação política pela saúde e
seguridade social no Mundo.


Iniciativas no Marrocos / Magreb / Região do Norte da África e Oriente
Médio. Aziz Ralli – FSMSSS Marrocos



Lançamento do Ano Europeu de Lutas com identificação de cinco
reivindicações prioritárias para pressionar os governos.
Marie Agnes Gilot -Rede Europeia contra a comercialização da saúde e da
Seguridade Social.
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Redes asiáticas e Lutas sociais na Ásia – Tej Ran Jat - Help Age Myanmar e
Maris de La Cruz – Social Protection Network – Filipinas



Congresso de Medicina Social e Saúde Coletiva Bolívia 2018 / IV
Encuentro
de
la RED-LOMSODES (Red
Latinoamericana de
Organizaciones y Movimientos Sociales por el Derecho a la Salud.
Herland Tejerina – ALAMES Bolívia.



Aliança para a FCGH – Convenção Marco para os Direitos humanos em
uma Saúde Global. Martin Hevia – Argentina.



Uma Carta Social Global – Francine Mestrum – Global Justice e FSMSSS –
Bélgica.
Atividades autogestionadas da tarde do dia 12.03.18
Prédios da Faculdade de Medicina da UFBA

Av. Reitor Miguel Calmon s/n , Vale do Canela
e Escola de Enfermagem da UFBA, Rua Basílio da Gama s/n

1. Formação de trabalhadores de saúde para a ação transformadora e
socialmente comprometida. Debater a formação dos trabalhadores em
saúde, na premissa de que a diversidade dessa formação poderia refletir
distintos projetos de sociedade, e que são imprescindíveis trabalhadores
preparados para enfrentar a construção de sistemas de saúde e seguridade
social realmente universais e integrais, numa conjuntura de demolição de
direitos. O painel apresentará reflexões teóricas e experiências formativas
engajadas e calcadas na articulação com movimentos sociais e na
necessidade de formação de quadros, de trabalhadores e militantes, afinados
com os princípios da saúde coletiva e da medicina social em seus
compromissos históricos de enfrentamento das desigualdades sociais.
Debatedores: Anakeila de Barros Stauffer (Escola Politécnica de Saúde
Joaquim Venâncio/Fiocruz - RJ), Ary Miranda (Escola Nacional de Saúde
Pública/Fiocruz - RJ), Nancy Jeanet Molina Achury (Universidade Nacional da
Colômbia), Representante do MST – Movimento dos Sem Terra - Brasil.
Auditório Externo da Escola de Enfermagem.
2. A interface entre nutrição e movimentos sociais – alianças e
movimentos em convergência. Ted Greiner - World Public Health Nutrition
Association - WPHNA e David Acurio – Universidad de Cuenca Equador.
Sala 03 Faculdade de Medicina.
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3. O espaço universitário como espaço transformador: reflexão crítica nos
100 anos da Reforma Universitária de Córdoba - como pensar seu
alinhamento transformador em tempos de hegemonia neoliberal.
Exposição e debate com Professores das Universidades de Córdoba e Rosário
– Argentina.
Sala 12 Faculdade de Medicina.
4. A participação social em saúde e seguridade social: avanços, potenciais
e falências nas experiências do Brasil e dos demais países participantes.
Como intensificar a democracia na sociedade e nos espaços
institucionais. Leny Trad (UFBA), vice-presidente da Abrasco,
representantes do Brasil, Argentina, Bolívia, Colômbia. Geordeci Menezes,
Conselho Nacional de Saúde.
Sala 05 Faculdade de Medicina.
5. Capitalismo cognitivo e democratização do conhecimento e da ciência.
Mario Hernandez – Universidad Nacional de Colombia e ALAMES Colombia.
Sala 07 Escola de Enfermagem.
6. El bien vivir/ o bem viver – um conceito das populacoes originarias da
America Latina para uma nova perspectiva de desenvolvimento com
justiça social e ambiental. – representantes da Associação Latino
Americana de Medicina Social da Bolívia, Paraguai, Argentina e Equador.
E na sequencia Oficina de Preparação para o Congresso de Medicina
Social e Saúde Coletiva Bolívia, outubro 2018 / IV Encuentro de la REDLOMSODES (Red Latinoamericana de Organizaciones y Movimientos
Sociales por el Derecho a la Salud. Herland Tejerina – ALAMES Bolívia.
Sala 06 Faculdade de Medicina.
7. A experiência de Autogestão em São Jose do Calçado – Espirito Santo Brasil. A experiência da administração de um organismo pelos seus

participantes em regime de democracia direta. Em autogestão, não há a
figura do patrão, mas todos os empregados participam das decisões
administrativas em igualdade de condições.
Sala 14 da Faculdade de Medicina.
8. Resistência Bacteriana: Ameaça ao Mundo – um alerta sobre a
gravidade do problema e as formas de enfrentá-lo. Atividade dirigida a
profissionais farmacêuticos, outros profissionais de saúde, academia,
estudantes e controle social, além do público internacional. Responsável:
Federação Nacional dos Farmacêuticos do Brasil – FENAFAR.
Sala 09 da Faculdade de Medicina.
9. Oficina: A educação política nos movimentos sociais e sindicais. Vitor
Xavier Assessor de políticas da APUB – Associação dos Professores da
Universidade Federal da Bahia.
Sala 13 da Faculdade de Medicina.
10. Projeto de fortalecimento das organizações sociais para a gestão em
saúde
na
Bolívia.
David
Humberto
Barrios
Coordenador
Técnico/SERVIDEI/FOS
Sala 03 da Escola de Enfermagem.
Auditório do ISC – Instituto de Saúde Coletiva- ao lado do Hospital Universitário Edgard Santos

Plenária Final.
Adoção de uma declaração do VII FSMSSS e a contribuição deste Fórum Temático
para a Ágora do FSM e demais atividades de convergência. Participação na marcha
de abertura do FSM.
Encaminhamentos de iniciativas e convites para outros espaços de mobilização e
luta.
Formas de incidência nos processos políticos e sociais a partir da educação
política e desenvolvimento de agendas colaborativas.
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Definições em torno a forma de desenvolvimento e articulação colegiada do
espaço FSMSSS.
Propostas para um VIII FSMSSS ou Fóruns nacionais / regionais– conteúdos e
estratégias de mobilização.
Resgatando deliberações anteriores: I Conferencia ou Fórum Nacional de
Seguridade Social e I Conferencia Sul Americana pelo Desenvolvimento de
Sistemas Universais de Seguridade Social no âmbito regional e nacional.
Avaliação do VII FSMSSS.
Encerramento do VII FSMSSS.
PARA ATUALIZAÇÕES DESTE PROGRAMA CONSULTE WWW.FSMS.ORG.BR

