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CARTA CONVITE À JUVENTUDE BRASILEIRA
Olá jovens brasileiros e brasileiras,
Chegou a hora de fazer valer a sua voz!
O Brasil vive, hoje, em um contexto de retrocessos políticos, sociais, educacionais e de saúde, que ameaça
diretamente o seu futuro e de todo o nosso país.
O congelamento dos gastos públicos por 20 anos, imposto pela Emenda Constitucional 95/2016 (EC 95), já
em curso, tem causado impactos visíveis no atendimento à saúde pública e nas principais atividades das
universidades brasileiras, com redução de verbas para programas de estágio, extensão universitária, pósgraduação e pesquisa. Você, usuário e estudante, tem vivido consequências disso no seu dia a dia, não é
mesmo?
Também, direitos trabalhistas conquistados com muita luta, principalmente dos movimentos sociais e
organizações sindicais, foram suprimidos com a promulgação da Lei 13.467/2017, que altera a
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a partir da denominada “contra-reforma” trabalhista, do Governo
Michel Temer. Como reﬂexo, observamos a precarização das relações de trabalho, o adoecimento dos
trabalhadores e trabalhadoras, a ameaça à qualidade na prestação de serviços, ou seja, um verdadeiro
desmonte do Estado Democrático de Direito. Neste cenário, o Conselho Nacional de Saúde (CNS) prepara a
16ª Conferência Nacional de Saúde (8ª+8), que tem como tema central: “Democracia e Saúde: saúde como
direito e consolidação e ﬁnanciamento do Sistema Único de Saúde (SUS)”, sendo que a etapa nacional será
realizada de 28 a 31 de julho de 2019, em Brasília/DF.
Como parte da construção da 16ª CNS (8ª+8), queremos convidá-lo(a), jovem estudante e/ou jovem
trabalhador(a) da área da Saúde e até mesmo como usuário, para trazer suas experiências e ideias para a 1ª
Conferência Nacional Livre de Juventude e Saúde (1°CNLJS), que será realizada nos dias 16 a 18 de
novembro de 2018, na Universidade de Brasília (UnB). A proposta é que, durante esses três dias, possamos
debater “juntos” e propor ideias em defesa de um SUS público, integral, universal, gratuito e de qualidade e
de uma educação pública de qualidade!
A sua participação é essencial no debate dos eixos norteadores da 16ª Conferência (8ª+8) e de outros
temas que dizem respeito à sua vida e ao seu futuro. Por isso, é imprescindível sua participação e
cooperação na construção desse evento, desde já!
Na 1ª Conferência Nacional Livre de Juventude e Saúde o protagonismo é seu!

_______________________________
Ronald Ferreira dos Santos
Presidente do CNS

______________________________
Douglas Vinícius Reis Pereira
Coordenador da 1ª CNLJS

