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Disponível para consulta relatório da etapa nacional da I 

Conferência Mundial  

sobre o Desenvolvimento de Sistemas Universais de Seguridade Social 

 
 

 
Às vésperas da realização da I Conferência Mundial sobre o Desenvolvimento de 

Sistemas Universais de Seguridade Social, que acontecerá de 1º a 5 de dezembro de 2010, em 

Brasília/Brasil, faz-se necessário a implementação e o aprofundamento do tema. Imbuídos nesse 

objetivo de concretização, está disponível na íntegra, no site da I CMDSUSS, o Relatório do 

Seminário Nacional de Seguridade Social, realizado em dezembro de 2009. 

O presente material é fruto dos debates ocorridos e o registro do compromisso 

manifestado pelos diversos atores sociais e políticos presentes durante o Seminário Nacional de 

Seguridade Social.  

A dois meses da realização da I CMDSUSS, esperamos que as manifestações e os 

debates que serão realizados nessa Conferência Mundial se transformem em ações integradas e 

permanentes, que envolvam de forma paritária o governo, os movimentos sociais e a população em 

geral. O caminho inicial a ser percorrido o Seminário Nacional já mostrou e pode ser conferido no 

Relatório do Seminário. 

Desejamos que a I Conferência Mundial apresente ao mundo propostas viáveis, que 

tornem possível a construção de um país mais democrático, inclusivo e que pratique a justiça social, 
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não somente para o resgate da seguridade social, como também para uma mobilização social efetiva 

que sinalize a elaboração de propostas e de políticas que signifiquem, de fato, a sua implementação 

nas três esferas de governo.  
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