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ANEXO B –  
DISCURSO DE SOLENIDADE DE ABERTURA

Daniela Savi Geremia1

Presidenta do Congresso

Boa noite a todos e todas participantes do I Congresso Internacional de 
Políticas Públicas de Saúde: em defesa do sistema universal de saúde!

Meu cumprimento especial e caloroso a toda esta plateia de estudantes, 
pesquisadores, professores, profissionais de saúde e de áreas afins e a cada inte-
grante desta mesa de cerimônia de abertura, composta por autoridades e grandes 
nomes da Saúde Coletiva, que muitíssimo nos honram com sua presença, dando 
um significado ainda maior a esse evento. Cumprimento o Magnífico reitor da 
UFFS, prof. Jaime Giolo, o ex-ministro da saúde, professor e um dos fundado-
res da saúde da coletiva no Brasil, José Gomes Temporão, Secretário Municipal 
de Saúde do município de Chapecó, Nédio Conci, Diretora da UFFS – Campus 
Chapecó, profa. Lísia Regina Ferreira, Diretora da Escola de Enfermagem da 
Universidade Nacional de Misiones, profa. Delia Paciela Cardozo, e a coordena-
dora do Núcleo do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde de Chapecó e vice-
-presidenta do I CIPPS, profa. Maria Eneida de Almeida.

Em nome da presidência deste I Congresso Internacional de Políticas Públicas 
de Saúde: em defesa do sistema universal de saúde, quero agradecer aos membros 
no núcleo Cebes Chapecó, do grupo de pesquisa em políticas públicas e gestão 
em saúde, da Universidade Nacional de Misiones da Argentina, especialmente a 
escuela de enfermería por aceitarem o desafio da organização deste evento.

Eu quero dar um abraço de agradecimento ao companheirismo de todas e 
todos docentes, discentes e técnicos administrativos da Universidade Federal da 
Fronteira Sul que foram essenciais para a realização do I CIPPS. Seria impossível 
nominar todos e todas aqui sob pena de esquecer contribuições essenciais para 
a realização deste evento.

Agradeço também aos nossos apoiadores técnicos e financeiros, a saber: 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 

1 Doutora em Saúde Coletiva. Docente da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS).
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Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina 
(FAPESC), Prefeitura Municipal de Chapecó-SC, sendo este um evento parte 
das comemorações do Centenário de Chapecó, a Cooperativa de Crédito 
Rural com Interação Solidária (CRESOL), Cooperativa Central de Tecnologia, 
Desenvolvimento e Informação (COOPERTEC), Universidade Comunitária da 
Região de Chapecó (UNOCHAPECÓ), Centro Brasileiro de Estudos de Saúde 
(CEBES), Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO), Instituto de 
Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia (ISC-BA), Faculdade de 
Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas (FCM-UNICAMP), 
Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Universidade Federal de 
Santa Catarina (PPGSC-UFSC), Instituto de Medicina Social da Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro (IMS-UERJ), REDEUNIDA, Centro Acadêmico 
de Enfermagem da UFFS – Campus Chapecó e Centro Acadêmico de Medicina 
da UFFS – Campus Chapecó.

Prezados e prezadas congressistas, este congresso foi organizado para vocês, 
com muito trabalho, muita dedicação e, por que não dizer, com muitos sacrifí-
cios, para que, nestes três dias juntos, possamos compreender melhor a conjun-
tura política, econômica, e a reforma implícita do Estado brasileiro e, a partir 
disso, debatermos os rumos para a luta na garantia do direito universal à saúde.

Eu preciso contar um pouco de como surgiu a ideia da realização deste con-
gresso. No final de 2015, eu estava retornando da licença-maternidade quando 
a professora Maria Eneida me chamou para conversarmos sobre a possível cria-
ção do núcleo Cebes aqui em Chapecó. Então, em janeiro de 2017, resolvemos 
criar o núcleo vinculado ao grupo de pesquisa em políticas públicas e gestão em 
saúde, sendo que em meados de abril-maio de 2017 abrimos as reuniões para 
toda comunidade regional.

Ainda no início de 2017, pensamos em organizar uma mesa de debates, era 
para ser apenas uma mesa. Mas ficamos ávidas por algo maior, um evento que 
agregasse mais pessoas e qualificasse os debates em torno da saúde coletiva aqui 
na região. Então, resolvemos propor um congresso internacional, convidando 
para coorganização a Escola de Enfermagem da UNaM, com a qual recentemente 
estávamos fortalecendo as parcerias através do programa Nosotros, que visa à 
integração entre as universidades. Assim, escrevemos um projeto e fomos em 
busca da captação de recursos financeiros junto às agências de fomento – CNPq 
e FAPESC; fomos contempladas recebendo a confirmação nos meses de agosto 
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e setembro de 2017. Nesse período, conversamos com a Direção de campus, 
Reitoria e Prefeitura de Chapecó, os quais nos deram apoio técnico fundamental 
para seguirmos adiante.

Em pouco mais de três meses, conseguimos mobilizar estudantes, professo-
res e técnicos, uma equipe que não mediu esforços para que este congresso esteja 
acontecendo. Nenhuma etapa dessa organização foi sozinha, foi o maior trabalho 
em equipe de que eu já participei e me sinto extremamente grata por toda colabo-
ração. Inicialmente, prevíamos um público de 600 pessoas para o congresso, mas 
recebemos 1413 inscrições até o dia 26 de novembro e ainda estamos recebendo 
novas inscrições, assim foi necessário pensar e readequar espaços, por isso nós 
estamos com a videoconferência na sala ao lado. Mantivemos nossa proposição 
de inclusão de todos e todas que querem participar dos debates e de forma gra-
tuita. A gratuidade deste evento é mais um símbolo de resistência e luta frente à 
conjuntura brasileira. Destaco ainda o número expressivo de trabalhos científicos 
recebidos, foram ao todo 482 trabalhos. E começamos bem, ao longo do dia de 
hoje foram 19 minicursos e oficinas ofertados por diversas instituições da região.

O congresso apresentará duas conferências, de abertura e de encerramento, 
e sete mesas-redondas, além do Espaço Bem-Estar e Espaço Sem Fronteiras, 
com o desenvolvimento de práticas integrativas e complementares de saúde e 
atividades culturais.

Os três eixos temáticos do CIPPS propõem assuntos geradores de debates 
importantes para construção, consolidação e luta para a garantia de um sistema 
de saúde. Os eixos estão articulados para se pensar os processos de formação e 
educação continuada dos profissionais, as práticas de saúde e o planejamento e 
gestão dos sistemas. Cabe destacar que tem como intuito central representar a 
integração entre ensino e serviço e comunidade.

Ainda quanto ao tema escolhido para este congresso, às vésperas do SUS 
completar 30 anos de criação, é a defesa do sistema universal de saúde. A partir 
de hoje até sexta-feira à noite, abrimos espaço para debates sobre diversos temas 
da mais alta importância na área da Saúde Coletiva, todos ligados ao tema central.

Estamos acompanhando grandes retrocessos com relação aos direitos sociais. 
O SUS está enfrentando grandes ameaças vindas com as propostas de privati-
zação, através de diversos interesses dos mercados da saúde, com as mudanças 
na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), com a aprovação da Emenda 
Constitucional Nº 95, de dezembro de 2016, a qual vai agravar ainda mais o 
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subfinanciamento da saúde pública. Esses fatos, claramente, não conseguirão 
atender as mudanças no perfil epidemiológico e demográfico nos próximos anos, 
até mesmo a falta de investimentos em tecnologias e desenvolvimento de medi-
camentos e vacinas no setor público.

Tudo isso contribui para o desmonte do sistema. Tais ações e estratégias 
políticas afetam diretamente toda população no âmbito local, regional e nacional. 
O acesso à saúde está sendo cada vez mais prejudicado e limitado. Quem sofre 
os maiores efeitos são os usuários diretos do SUS, que representam nada menos 
de 75% da população brasileira, dependentes da assistência e dos tratamentos. 
Além disso, 100% da população brasileira acabam usando o SUS, seja nos res-
taurantes, na qualidade da água, nos aterros e nos lixões, nas epidemias ou em 
tratamentos de doenças crônicas. Ademais, toda a alta tecnologia que atende aos 
cidadãos brasileiros como fabricação de vacinas e medicamentos, transplantes, 
programas de HIV-AIDS são do SUS, com acesso universal. 

O tema foi escolhido tendo em vista que o direito universal à saúde é uma 
condição de cidadania, já conquistado no Brasil mediante lutas e resistências 
dos movimentos sociais, principalmente do Movimento da Reforma Sanitária 
Brasileira. Este Movimento foi institucionalizado em 1976 com a criação do 
Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES), culminando com a elaboração 
do texto constitucional de criação do Sistema Único de Saúde, em 1988.

Na nossa opinião, este direito precisa ser fortalecido, ampliado e defen-
dido por toda a sociedade brasileira, com o suporte do Movimento da Reforma 
Sanitária Brasileira, que está a cada dia mais vivo e atuante. Assim, acreditamos 
que o tema do I CIPPS busca espaço para reflexão, discussão e intercâmbio de 
conhecimentos técnico-científicos entre estudantes, pesquisadores, professores, 
gestores, profissionais da saúde e áreas afins para fortalecer os princípios de jus-
tiça social mediante políticas públicas de acesso universal. Porque é importante 
saber que o SUS pelo qual lutamos é o SUS como direito e não como mercadoria, 
ou seja, Direito Público, Direito de Cidadania. 

Além disso, vale reforçar que a UFFS é a primeira universidade brasileira 
constituída mediante processos de participação popular, assegurando o acesso 
à educação superior para a população historicamente excluída. Situada na 
Mesorregião da Grande Fronteira do Mercosul, é uma instituição multicampi, 
com caráter público e popular, proveniente de uma luta de mais de quarenta anos 
dos movimentos sociais em defesa da sociedade com ideários de democracia, 
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igualdade, respeito à diversidade, cidadania, direito à educação pública gratuita, 
sustentabilidade e justiça social. 

Dentro do pressuposto de que uma universidade popular é criada para a 
sociedade e não para estar à parte dela, um dos eixos estruturantes da criação 
da UFFS foi Políticas e Práticas de Promoção da Saúde Coletiva, quando, desde 
o princípio, a sociedade apresentou seus anseios em relação à formação de pro-
fissionais que deveria contemplar aspectos críticos da atenção em saúde, com 
conscientização da necessidade de conhecer as realidades da sociedade para além 
das unidades de saúde e hospitais, estimulando a humanização na assistência.

As demandas voltadas para o SUS tornaram-se uma exigência social em 
busca da redução das iniquidades e, dessa forma, a UFFS pauta-se na ampliação 
do acesso à educação superior e à saúde pública como direito básico e inalienável 
do cidadão, contribuindo na consolidação de uma sociedade menos desigual e 
mais justa, princípios pautados na Constituição Federal de 1988.

O SUS representa a conquista basilar do processo de redemocratização do 
país, que determinou novos rumos às políticas públicas sociais, na educação, na 
assistência e na saúde. A área da saúde sempre trabalhou de forma negociada para 
garantir espaço nas políticas de Estado. Todas as conquistas do direito à saúde 
são pautadas por grandes esforços e militância. Uma das formas de se garantir o 
direito à saúde para a população brasileira é manter o vínculo da sociedade com 
as instituições públicas de educação e saúde, sobretudo as universidades públicas.

Para tal, é preciso constância de realização de eventos científicos que tenham 
como foco central o aumento da qualidade de vida da população com objetivo 
de consolidar a universalidade, integralidade e equidade em saúde, princípios 
pétreos da Constituição Federal de 1988, a qual instituiu o Sistema Único de Saúde.

Consideramos que este evento é parte de um movimento que resiste às 
políticas de austeridade que estão sendo propostas como único caminho para 
se sair da crise política e econômica que hoje vivemos, cujo resultado, caso se 
efetive o desmonte do SUS por meio da privatização da assistência que se reflete 
nos planos populares, será absolutamente dramático para a população brasileira 
de maneira geral, sem exceção. Todos os brasileiros sofrerão, e não será pouco, 
com as perdas de direitos conquistados. “Não” ao desmonte do SUS. “Não” à 
perda de direitos. “Não” às políticas de austeridade. “Não” à tentativa de rasgar 
a Constituição Cidadã. Pelo direito à saúde da população brasileira é o que nos 
motivou a organizar este evento. 
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Portanto, gostaria de ressaltar a importância deste congresso por considerar 
que a luta em defesa do direito universal a saúde é uma prioridade e deve ser con-
tínua!!! Pois o desmanche do SUS impactará de forma arrasadora na qualidade 
de vida de todo população brasileira. Dessa forma, esse congresso conclama a 
toda comunidade presente a defender o SUS, a defender um sistema público e 
gratuito para todos e todas! 

A Comissão Organizadora e a Comissão Científica esperam que vocês 
aproveitem toda programação científica e cultural deste evento. Sejam muito 
bem-vindos à Chapecó. Declaro aberto o I Congresso Internacional de Políticas 
Públicas de Saúde: em defesa do sistema universal de saúde. 




