
ATA FINAL

17H00 AS 17H300 - ACOLHIMENTO DOS PARTICIPANTES, assinatura da lista de presença e roda de apresentação. Todos falaram seus nomes, de onde eram e o que esperavam do encontro.
17h30 as 18h00 - Convidado Pedro Tourinho espalhou sobre o tema “Saúde e Democracia: a importância da defesa do SUS” 
18h00 - dinamica com estrelas (stickers) - cada um dos 15 participantes recebeu uma estrela-sticker e uma caneta para responder a pergunta: Qual a força do SUS? 
“A saude nao esta a venda”
“ O SUS é direito de TODOS e DEVER do Estado”
“Força de juntar e acolher o diferente”
“Igualdade na Diversidade”
“Tratamento psicologo para LGTQIA+”
“Democratizar cada vez mais a saúde, através de conscientização do povo a sua importância”
“Esperança”
“Movimento , Ação”
“Ideológica”
“Resistencia”
“Superação: SUS é um conjunto de boas ações que são difíceis de serem compridos”
“Todos juntos para defender o SUS pois somos dependentes do SUS”
“Nenhuma palavra”
“palavra”
“Esperança”

Cada participante foi convidado a falar sobre sua estrela, sua relação com o movimento do SUS. A participação foi bem diversa: profissionais de saude(1 enfermeira, 2 medicas, 1 dentista e 1 agente de saude), usuários(um conselheiro da saude), moradores de ocupação(Vila Soma), militantes contra os manicômios e lideranças politicas interessados no debate da saúde e do SUS.

!8h45 as 19h15: Propostas e encaminhamentos

Proposta de constituição de Comite de Luta em Defesa do SUS,
Objetivo: promover encontros temáticos regulares como: Saude mental e a luta antimanicomial , Saude e Escola (saude do adolescente), Importância do SUS e Pandemia, Populaçāo LGBTQIA+, Saude Bucal(cidadania e dignidade)
- formar bases para alem do partido
- circular o grupo em diversos espaços e regiões da cidade para ampliar participação
-criacao de grupo de whatsap para organização do próximo encontro

Levantamos o interesse de particpacao na Conferencia e foram levantados dois representantes com disponibilidade de ir para Sao Paulo dia 05 de Agosto de 2022 na Casa de Portugal -dia todo:
Luciana Utsunomiya, NASF
Wennetes de A. Santos, liderança ocupação Vila SOMA

19h30 as 20h00 - programação musical e sarau

Sumaré, 27 de Julho de 2022
