
Nós, indivíduos da 1ª. Conferência Regional sobre Determinantes Sociais do Bem-EstarNordeste, 

reunidos na cidade do Recife de 2 a 4 de setembro de 2013,inspiradoPela Constituição Federal do Brasil, 

segundo a qual. 

 "O bem-estar é direito de toda pessoa e obrigaçãodo Estado, garantido por meio de planos sociais e 

também econômicos voltados para a redução daperigo de condição, bem como vários outros estresses, 

bem como acesso global e igual às atividades e tambémserviços para sua promoção, defesa e cura". 

Nós reconhecemos 
Que o Nordeste apresenta excelentes distinções injustas e evitáveis nas condições desaúde, vida e 

trabalho entre indivíduos e também grupos de sua população, cujafatores são garantidos no tripé 

fanatismo, sexismo e claro,Que a diminuição dessas distinções como resultado de políticas públicas 

edeve ser reforçada a mobilização do seu povo. 

Nós sugerimos,Que as 3 esferas do governo reforcem seus esforços para desenvolverpolíticas e também 

programas que anunciam a equidade com base no trabalho em equipeentre os diferentes mercados da 

administração pública, em sólidas provas clínicas eem amplo engajamento social para sua definição, 

execução e avaliação. 

Que a equidade nas condições de vida da população seja reconhecida como um aspectobásico do 

desenvolvimento local duradouro e também dever de todosesferas e mercados do governo federal; 

Que o período de seca seja tratado com base nesses componentes das políticas de 

avançolocal 
Que os planos de combate às injustiças assumem novos tipos de comunicação entre osgoverno federal, 

empresas sociais e cidadãos, deixando claros etomada de decisão participativa sobre essas políticas;Que 

espaços e oportunidades de engajamento democrático sejam desenvolvidos e fortalecidos paraque as 

populações sem voz perante o Estado e a sociedade possam defender a garantia deSuas liberdades civis; 

Que todo tipo de racismo e discriminação seja repudiado; 

Esse trabalho de bem-estar é valorizado como vital no processo de garantia dadireito à saúde;Que os 

encaminhamentos deste Seminário sobre questões que afetam grandesda população nordestina, como 

acessibilidade à água, higiene, violência e também abuso de substânciasprejudiciais à saúde e ao bem-

estar, acesso a serviços de saúde de alta qualidade, segurança alimentar ealimentação, influências 

adversas de grandes projetos de infraestrutura na saúde, meio ambientee também a saúde, entre 

outras, são executadas por meio de leis públicas; 

Que por causa dos altos preços de homicídios de jovens negros no Brasil e tambémalarmantemente no 

Nordeste, há uma exigência imediata de se realizar políticas públicas incorporadasencontrar este grande 

problema de saúde pública; 

Que haja uma inversão radical do padrão de investimento das finanças públicas para o Nordeste na 

promoção da equidade entre as áreas brasileiras; 

Que os planos de propaganda das liberdades civis sejam levados em consideração como 

diretrizesabordagens para políticas públicas na Área;Que se realize uma reforma política que prefira o 



conflito dearquitetônicos que impedem uma distribuição mais equitativa do poder e também da 

riqueza; 

Que a fiscalização, bem como a responsabilidade dos planos e programas de atividades 

sobre 
Os Determinantes Sociais do Bem-Estar são um método de longo prazo baseado em sinaisadaptados a 

cada contexto social e que os detalhes sejam acessíveis a todosfestas interessantes; 

Que pesquisas normais para avaliar a eficácia bem como o desempenho deinúmeras intervenções em 

DSS;Assim como nos comprometemos,Continuar a atuar em todos os mercados de atividade em que 

atuamos para garantir que aas recomendações deste Seminário sejam devidamente realizadas para 

a.uma cultura mais justa e solidária para todos os nordestinos. 


