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Manifesto À Sociedade e aos Candidatos das Eleições 2022 em
Defesa da Saúde, do Trabalho e dos Direitos Humanos: Levantar
Utopias para Transformar a Realidade
O Brasil passa por um período de desconstrução de políticas sociais e avanço do
neoliberalismo rumo à consolidação de um Estado Corporativo, que deixa de olhar
para as necessidades da sociedade para ser gerido pelo Mercado e seus ideais.
Diante dessa realidade e das eleições que se aproximam, o Núcleo Semente - Saúde
Mental e Direitos Humanos Relacionados ao Trabalho, do Instituto Sedes
Sapientiae, manifesta-se em defesa dos Direitos Humanos, da preservação da Saúde
Mental e do reconhecimento do Trabalho como lugar central na vida.
Temos responsabilidade na escolha tanto de presidente da República e
governadores quanto de deputados e senadores. É preciso olhar para a posição
dos candidatos em relação aos Direitos Humanos e à Democracia. O cenário de
pandemia da Covid-19 ganhou contornos ainda mais fortes no Brasil diante de
posturas negacionistas e da demora para se tomar decisões importantes relacionadas
ao isolamento social e às vacinas. Estima-se que cerca de 400 mil mortes poderiam
ter sido evitadas.
Acentuaram-se as situações de pobreza e desamparo da população. Direitos
trabalhistas e previdenciários foram destruídos. O patrimônio nacional foi lesado ao
se entregar empresas estatais lucrativas para interesses econômicos estrangeiros. A
Amazônia e outros biomas, como o Cerrado, têm sido cada vez mais devastados, e
os povos indígenas dizimados.
É preciso reconstruir o Brasil e reparar as injustiças, construindo uma sociedade
baseada na equidade e não na falsa ideia de meritocracia. Assim, defendemos:
Diagnóstico do que foi abalado nas diferentes estruturas e do que precisa ser
reconstruído;
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Revisão da Emenda Constitucional n°95, que causou retrocessos e prejuízos à
cidadania devido às limitações orçamentárias que impõe, para a retomada de
investimentos nas áreas de Saúde e Educação;

Investimento em políticas públicas voltadas para a nova realidade póspandemia e para desfazer o desmonte em diversas áreas, com olhar voltado
para a saúde e para o desenvolvimento humano;

Fortalecimento do Sistema Único de Saúde e de sua transversalidade;

Ação interinstitucional para fazer frente às sequelas físicas, psíquicas e sociais
deixadas pela pandemia de Covid-19, com ação transversal e multiprofissional
do SUS que vá da prevenção até a reabilitação;

Equipamentos de saúde adequados com equipes completas que garantam o
pleno atendimento à Saúde Mental e capacitação para lidar com a questão da
Saúde Mental relacionada ao Trabalho;

Reforço da luta antimanicomial e revisões de políticas que reforçam a
internação como solução para os cuidados de saúde das pessoas em
sofrimento mental;

Revisão das reformas trabalhista (Lei n° 13.647, de 13 de julho de 2017, e das
alterações posteriores) e previdenciária (Emenda Constitucional n° 103, de 13
de novembro de 2019), especialmente com a revogação dos artigos que
regularizam precarizações e aumentam as desigualdades;

Garantir a preservação dos documentos e arquivos relativos à Memória de
nossa história, condição necessária para o exercício da Democracia, da
Verdade e da Justiça;
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Escola pública de qualidade para todxs com remuneração justa do trabalho do
professor;

Demarcação urgente das terras indígenas;

Ações voltadas para a proteção e preservação do meio ambiente e das
riquezas naturais;

Reforma agrária e fortalecimento da agricultura familiar;

Políticas habitacionais, alimentares e de saneamento básico, que são
extremamente necessárias para a saúde das pessoas, com atenção especial
para que a população em situação de rua possa sair dessa condição;

Implementação da política nacional de economia solidária para inclusão de
famílias e mulheres no mercado de trabalho, melhora da renda de produtores
rurais e pescadores artesanais, com desenvolvimento local, geração de renda,
produção e distribuição de riqueza e cidadania participativa.

Fortalecimento das instituições públicas que foram sucateadas nos últimos
anos e tiveram seus papéis distorcidos, como Funai, Fundacentro, Incra, Ibama
e tantas outras, combatendo-se o assédio institucional;

Fortalecimento de políticas de gênero, voltadas para combater a violência
contra as mulheres e a população LGBTQIAPN+ e para promover a igualdade
de direitos e oportunidades;

Fortalecimento das políticas de inclusão e ações afirmativas, voltadas para a
população negra, quilombola, indígena e pessoas com deficiência;

Ações voltadas para todos os trabalhadores invisibilizados como coveiros,
entregadores de App, trabalhadores de limpeza de um modo geral,
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trabalhadores rurais, agentes comunitários de saúde e de endemias,
trabalhadores informais, motoristas e cobradores de transportes coletivos
(ônibus), entre outros, que mesmo durante a pandemia continuaram se
expondo em transportes públicos e ambientes de trabalho e ainda sofrem com
a precarização de seus trabalhos.

