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RELATÓRIO REUNIÃO DO COMITÊ INTERNACIONAL FSMS 

RIO DE JANEIRO, 18 A 20 DE AGOSTO/2006 
 
PARTICIPANTES:  
Armando De Negri Filho – ISEqH 
Fátima Oliveira – RSMLAC 
Graciara Azevedo – CNS 
Maria Aparecida G. Faria – Cone Sul/ CUT/CNTSS/ISP 
Marisa F. Silva – CNS 
Mauricio Torres –  ALAMES 
Moroni – INESC 
Télia Negrão – Rede Feminista de Saúde 
Terezinha Perissinoto – CNTS 
Valdevir Both – CEAP/Secretaria Executiva 
Valéria Rosa Bicudo – CEBES 
 
 
PAUTA 

• I Fórum Social Mundial da Saúde – Porto Alegre/Brasil 
Histórico e Socialização das ações realizadas pós I FSMS 

• Conjuntura e Avaliação Interna do FSMS  
• Agenda: II Fórum Social Mundial da Saúde/África 2007 

 
 
Sexta-feira: dia 18 

 
A reunião iniciou na sexta a tarde com a ausência de algumas entidades. A Secretaria 

Executiva fez uma socialização geral das informações sobre o Fórum Social Mundial da 
Saúde contemplando aspectos sobre os antecendentes, realização do I Fórum em Porto 
Alegre e atividades realizadas pós-evento de Porto Alegre rumo ao II Fórum Social 
Mundial da Saúde na África.  
 

Destacou-se o Fórum Social Continental de 2006 - Capítulo Venezuela, onde fizemos 
um importante debate sobre nossa agenda e realizamos um conjunto de encaminhamentos 
no sentido de ampliar as relações políticas do Fórum Social Mundial da Saúde. Destacou-
se, porém, o limite de não termos conseguido realizar o Fórum Continental da Saúde 
conforme deliberado em Porto Alegre e a dificuldade do Comitê estar mais articulado. 

FÓRUM SOCIAL MUNDIAL DA SAÚDE 
Uma Saúde para todos e todas é possível e necessária  

 
www.fsms.org.br / fsms@berthier.com.br  
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Sobre as ações encaminhadas na Venezuela, a Secretaria Executiva relatou movimentos da 
ISP em relação à infra-estrutura no Quênia, contatos feitos pelo INESC para ampliar 
recursos com a cooperação internacional e a audiência realizada pela FSMS com o Ministro 
da Saúde do Governo Brasileiro, onde tivemos o apoio deste Ministério de cento e 
cinqüenta mil reais e apoio político para o II Fórum.  
 
 
Sábado: dia 19 
 

Com a presença de todas as entidades confirmadas, iniciou-se pela manhã um debate 
sobre o atual momento do FSMS.  
 
Fátima/RSMLAC: argumentou a importância da articulação do FSMS em âmbito  
internacional pela sua proposta de agenda ampla e estratégica. Defende que é uma nova 
articulação, mas que há espaço para além das articulações hoje existentes em âmbito 
internacional. Entretanto, considera fundamental qualificarmos nossa forma de atuar.  
 

O que a RSMLAC defende, a partir da II Assembléia Mundial de Saúde dos Povos em 
Cuenca-Equador é que precisamos dialogar e socializar mais, no Comitê Internacional do 
FSMS, ações feitas e dividir responsabilidades. Sua entidade não concorda que o processo 
seja conduzido por indivíduos. Nesse sentido deve ser potencializada a participação de mais 
entidades e preservado o espaço coletivo. 
 
Armando/ISEqH: recuperou atividades e diálogos feitos anteriormente ao I FSMS em 
Porto Alegre. Havia um diálogo inicial importante com o Movimento de Saúde dos Povos 
no sentido de integrarmos as agendas e trabalharmos em conjunto. Esse diálogo vem 
encontrando dificuldades no último período e defende a necessidade de dialogarmos com a 
coordenação do Movimento para fazermos um processo recíproco de ação.  
 

Comentou também cartas enviadas por Plataforma PIDHDD (Natália) e Cobas (Nicola) 
que socializaram preocupações e sugestões em relação ao Evento da África. Nicola 
apresentou o limite de que o Fórum Europeu não discutiu o problema da saúde na África e 
não produziu acúmulo para África. Armando também fez referência ao tema dos 
Determinantes Sociais da Saúde que está sendo discutido pela OMS. Considera importante 
a iniciativa, mas tem dúvida da capacidade de impacto efetivo na saúde e tem uma 
preocupação de que esse processo pode incidir em discussões sobre reformas no setor saúde 
que não dialoguem com a saúde na lógica direito.  
 
Graciara/CNS: compartilha da preocupação com o processo de discussão dos 
determinantes porque teve informações de que causaria processo de reformas no Brasil. 
Acha que precisamos de mais informações, inclusive para nos posicionarmos.  
 

A partir desses informes gerais, apontou-se algumas possibilidades, preocupações e 
desafios a serem encaminhados pelo Comitê: 
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• Primeiramente é importante dizer que já ocupamos um espaço importante dentro do 
Fórum Social Mundial. Já produzimos relações importantes dentro desse espaço, 
principalmente com o Fórum Social da Educação (através de Piero da Itália). Temos 
também uma agenda importante com capacidade de mobilizar diferentes sujeitos 
sociais que lutam contra as teses neoliberais e buscam construir a saúde como um 
direito humano.  

 
Entretanto: 

• Devemos refletir melhor se vamos ter uma agenda mais permanente ou apenas 
realizar um grande Evento todos os anos. Se vamos ter uma agenda mais 
permanente, será preciso um compromisso maior das entidades com o processo;  

• Necessitamos uma maior adesão política internacional ao Fórum, principalmente ao 
Comitê. Por outro lado, para que isso se efetive, é preciso construir uma dinâmica 
mais ágil entre as entidades, inclusive com as entidades que hoje já participam do 
Comitê. Ou seja, o problema não é somente ampliar; 

• Hoje temos um problema da fragmentação das ações. As entidades ou indivíduos 
das entidades têm dificuldade de socializar para o coletivo as ações feitas, inclusive 
para que as entidades possam de posicionar e contribuir. O limite financeiro que 
impede que se faça reuniões mais freqüentemente contribui para isso mas não pode 
justificar por completo essa forma fragmentada de agir; 

• No último período, aproveitamos mal algumas agendas que considerávamos 
estratégicas. Exemplo disso foi a Cúpula dos Povos na Argentina, o Fórum Social 
da África e o Fórum Social Brasileiro. No caso da Colômbia, houve um esforço 
grande das entidades locais em discutir a problemática da saúde no Acampamento 
Nacional Humanitário pelo Direito à Saúde, mas as entidades internacionais de 
modo geral não enviaram apoio; 

• Temos um limite também por parte da Secretaria Executiva. Como não há recursos 
financeiros, a estrutura é mínima. Com isso persistem problemas como traduções, 
contatos internacionais, agilidade e efetividade no repasse e troca de informações, 
página, etc. O indicativo, embora não unânime, é que a Secretaria Executiva cumpra 
com um papel mais político. Embora o Comitê seja a instância de coordenação 
política, a Secretaria Executiva pode/deve ter mais autonomia de responder as 
questões do dia-a-dia, junto com um Comitê Executivo que será formado a partir 
desta reunião. 

• Uma das maiores dificuldades está na comunicação. Circulam poucas informações e 
foram poucos os debates entre o Comitê. Se as reuniões presenciais são difíceis, 
temos que construir um contato mais potente pela Web. Sobre a página, a Secretaria 
Executiva relatou a dificuldade de conseguir dados e informações das entidades do 
Fórum. Para contribuir nessa deficiência a Rede Européia de Saúde informou que 
estará inserindo sua página dentro da página geral do FSMS. 

 
Todas as preocupações e indicativos acima levaram a conclusão de que deveríamos 

construir um grupo de entidades no Comitê que tivesse uma responsabilidade executiva e 
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que, junto com a Secretaria Executiva, respondesse e encaminhasse as deliberações do 
Comitê e as demandas que surgirem.  

 
A Secretaria Executiva informou que este debate havia sido feito já na Venezuela e que 

a opção naquele momento era de não discutir essa executiva e dividir as responsabilidades 
com todas as entidades do Comitê. Esse encaminhamento continua, embora um grupo mais 
reduzido de entidades deveria assumir a responsabilidade de responder as demandas que 
surgirem e que foram deliberadas pelo Comitê.  
 

A equipe deve ter um sistema ágil de comunicação e produzir informações semanais. 
Na medida do possível, isso deverá ser feito a partir de consultas prévias ao Comitê. Como 
critério de participação, estabeleceu-se que as entidades deveriam estar integradas nas 
discussões atuais do Comitê e que deveríamos ter uma diversidade geográfica e temática. 
Entidades da executiva: CEAP (Valdevir e Ana), CNS (Graciara), COBAS (Nicola), ISP 
(Mônica), RFS (Télia), ISEqH (Armando), PIDHDD (Natália) e CUT (Denise).  

  
 
Domingo: Dia 20  
 
Agenda: II Fórum Social Mundial da Saúde/África 2007 
 

Frente às questões anteriores, produziu-se um debate em torno a nossa agenda vindoura. 
O ponto central do debate foi o II Fórum Social Mundial da Saúde.  
 

A pergunta central era sobre o potencial que teríamos de fazer a convocatória do II 
Fórum Social Mundial da Saúde. Ou seja, teríamos densidade política capaz de chamar esse 
Evento? Qual a sustentação política que teríamos em nível mundial?   
 

Muitos aspectos acima estavam a mostrar um limite muito grande sobre esse potencial, 
o que poderia indicar que fizéssemos uma outra atividade para não perder a oportunidade 
em janeiro de 2007. Outra preocupação estrutural das entidades apontava para a fragilidade 
de diálogo que o FSMS está tendo com a sociedade civil africana. Está faltando 
protagonismo local. A Secretaria Executiva informou dos esforços feitos pelo CNS e MS 
do Brasil, juntamente com ISEqH e ISP para trazer uma representação para essa reunião, 
conforme deliberação já de Caracas. Essa participação, porém, foi inviabilizada pela 
dificuldade de Visto da companheira Solange. Diante desse contexto, o risco que se poderia 
correr é fazer um grande evento mas que não fosse um processo articulado com os sujeitos 
e agendas locais.  
 

Entretanto, decidiu-se pela convocatória do II FSMS. A justificativa é de que a decisão 
de realizá-lo coube ao plenário ainda em Porto Alegre e muitas ações já foram feitas para 
divulgar o Evento. Da mesma forma, estaríamos perdendo um grande momento de fazer o 
debate da saúde na perspectiva que estamos nos propondo e talvez o custo político de não 
realizá-lo poderia ser grande. Isso porque a África traduz hoje o extremo da contradição 
inerente ao neoliberalismo.  
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Nesse sentido, realizaremos o II FSMS e devemos ter iniciativas que dêem conta das 

preocupações levantadas acima, principalmente da ampliação da densidade política e do 
protagonismo local na África. Sobre essa última preocupação, Bamako já mostrou que é 
possível esse protagonismo. 
 

O objetivo central do II FSMS será ampliar as adesões políticas a iniciativa. A 
preocupação central não será reunir o maior número de pessoas participantes, mas buscar o 
envolvimento de diferentes movimentos e entidades, principalmente da África. O Evento 
deve permitir construir um processo de legitimação da nossa iniciativa e discutir com 
profundidade nossa agenda da saúde em nível mundial. Para isso, deve haver um processo, 
durante e depois do II FSMS.  
 

O tema central do Fórum será “África: espelho do mundo”. O objetivo é passar uma 
idéia de que vivemos um contexto na África em que se explicitam de forma radical as 
contradições produzidas pelo mundo capitalista neoliberal, mas que estão presentes em todo 
mundo. Significa enfatizar a exclusão social de grande parcela de seres humanos, mas 
também, evidenciar as grandes benesses do atual modelo de desenvolvimento para pequeno 
número de pessoas. Evidentemente, que o FSMS discutirá esse modelo sempre pelo viés da 
saúde, relacionado aos outros temas. Neste sentido, o debate aborda o contexto local, mas 
por meio dele, discutirá o problema do mundo.  
 

Do ponto de vista organizativo, Secretaria Executiva recuperou as decisões tiradas na 
Venezuela. A partir disso, definiu-se pelos seguintes encaminhamentos: 

 
• Que o II FSMS será realizado em 2 dias dentro do Fórum Social Mundial. Isso 

facilitaria e baratearia o custo de infra-estrutura e a ida dos participantes. Garantiria 
também uma maior transversalidade do tema saúde dentro do FSM. Essa avaliação 
já foi feita na Venezuela junto com o Fórum Social da Educação, que adotará a 
mesma lógica. O grupo considerou estratégico ampliar o debate com o Fórum da 
Educação. Se essa lógica não for possível, vamos adotar uma outra modalidade que 
é realizar dois dias antes do FSMS; 

• Convocatória: devemos ter dois textos, sendo o primeiro uma síntese do Evento e, o 
segundo, tratando mais detalhadamente cada item. Prazos: até 1o de setembro 
produzir um texto inicial (Armando fará texto inicial a partir dos eixos acumulados 
em Porto Alegre e acúmulos posteriores). Esse texto será enviado para todo Comitê, 
que terá prazo de uma semana para responder e propor alterações e adendos. A 
partir dessas contribuições, a executiva fará sistematização final em uma semana. 
Depois será aberta a adesões de entidades em nível internacional. 

• Programação: Depois do processo de consulta devemos iniciar a construção da 
programação. Em 15 de setembro será aberta uma consulta ampla sobre 
metodologia e temas. Prazo para consulta até 15 de outubro. Com possibilidade de 
ampliar por mais 15 dias.  Em 15 de setembro quando inicia consulta já começar 
uma proposta de programação. Sobre o temário, sugere-se a inclusão de temas como 
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saúde da mulher, saúde relacionada à guerra, desenvolvimento e ajuda humanitária 
e Aids/Tuberculose; 

• No início de dezembro ter programação mais estabilizada, embora muitos detalhes 
serão fechados mais adiante. Fazer um esforço para construir uma proposta de 
programação mais cedo contribui para mobilização e permite que as pessoas 
convidadas se agendem com antecedência e criem as condições para participar; 
Ainda sobre a programação, encaminhou-se desde agora que tivéssemos atividades 
auto-gestionadas. Neste sentido, podemos qualificar o formato construído em Porto 
Alegre no I FSMS; 
 
Sobre o diálogo da nossa agenda dentro do FSM, ficou estabelecido que as 
entidades deveriam responder a consulta prévia sobre campanhas e lutas para fazer 
que a saúde seja uma campanha assumida pelo FSM.  
 
Todos devem atentar para o término de prazo que é 30 de agosto. Armando fará 
texto em quatro línguas sobre nossas agendas centrais como subsídio ao 
preenchimento da consulta. Secretaria Executiva fará a socialização para todas as 
entidades; 

• Contribuir com a construção da rede de entidades locais na África. Solange, através 
de carta enviada após não vinda ao Rio, socializou que já fez um conjunto de 
contatos. Secretaria Executiva informou que ISP também já produziu contatos, 
embora tivesse ficado mais para garantir informes sobre infra-estrutura. As 
entidades do Comitê que têm atuação e relação na África devem contribuir; 

• Construir com os parceiros na África Fóruns Nacionais precedendo o II FSMS. Isso 
seria importante no Quênia, mas também em outros Continentes onde isso será 
possível. No caso do Brasil temos uma grande demanda que é discutir as grandes 
ameaças internacionais e nacionais ao SUS; 

• Participar da reunião do Conselho Internacional do Fórum Social Mundial em 
outubro em Nairobi. Aproveitar a oportunidade para fazer visitas na África e 
construir relações com parceiros. Participar também das reuniões do grupo de 
entidades brasileiras integrantes do Conselho Internacional do Fórum Social 
Mundial da Saúde. As reuniões são mensais e acontecem em São Paulo; 

• Fazer contatos com agências internacionais que temos contato para que contribuam 
e incentivem a participação das entidades africanas ao Fórum. INESC relatou que 
algumas agências já responderam positivamente sobre isso. As entidades do Brasil 
podem intensificar os contatos nos países de língua portuguesa. A Rede Feminista 
de Saúde buscará contos com organizações de mulheres de países africanos de 
língua portuguesa e de contatar com a Coalition. E a RSMLAC, de contatar a Rede 
das Mulheres pelos Direitos Reprodutivos de África. 

• Fazer esforços para que os debates do II FSMS sejam transmitidos para os 
diferentes países. Como a dificuldade de participar é grande, principalmente pelo 
alto custo, seria estratégico viabilizar a transmissão para que as discussões cheguem 
ao mundo todo. Uma alternativa é discutir essa demanda com o governo brasileiro 
que já mostrou a possibilidade de colaborar com isso.  
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• Sustentabilidade financeira do II FSMS: foram socializados esforços para garantir 
recursos financeiros para  Evento na África. Moroni (INESC) colocou a dificuldade 
das agências apoiarem o evento em si, mas que irão colaborar com as entidades que 
apóiam para que participem. Secretaria Executiva recuperou audiência com 
Ministério da Saúde no Brasil que apoiará com R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta 
mil reais). Em dólares, esse valor corresponde a aproximadamente U$$ 68.000,00 
(sessenta e oito mil dólares). O encaminhamento é que R$ 90.000,00 (noventa mil 
reais) sejam destinados ao Evento de janeiro na África e que o restante seja para 
viabilizar ações preparatórias. Foi sugerido que Secretaria Executiva viabilizasse 
recursos humanos para facilitar o diálogo em língua estrangeira, principalmente 
inglês. Além disso, Secretaria Executiva fará proposta de orçamento com base 
nesses encaminhamentos e socializará com o grupo.  

 
Por fim, discutiu-se o tema do genocídio que foi iniciado na Venezuela. Foi apontado 

que há um conjunto de críticas de operadores do direito no sentido de não ter 
sustentabilidade jurídica.  

 
Entretanto, devemos fortalecer a proposta a parte da sua força política internacional, 

pois, as mortes sistemáticas que vem acontecendo no mundo e que seriam evitáveis se 
tivéssemos saúde de qualidade para todos e todas garantem legitimidade a proposta. Os 
afetados são em grande medida as populações pobres, e neste caso, é possível sustentar uma 
deliberação que acontece sobre eles.  

 
O encaminhamento sugerido na reunião é que se agilizasse a divulgação das discussões 

realizadas na Venezuela. Secretaria Executiva informou que todos debates foram 
degravados pelo Conselho Nacional de Saúde do Brasil e que o material está em fase de 
edição com Armando (ISEqH). Depois será divulgado na Web. O segundo 
encaminhamento é que se faça uma discussão mais ampla sobre o tema, e que Armando 
fizesse a tradução para espanhol e enviasse para Nicola (COBAS) que poderia traduzir para 
inglês e francês. 
 


