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DRAFT de Resolução: Afirmação do apoio dos enfermeiros á Hillary Clinton 
SEIU 1991 

A eleição presidencial de 2016 é de grande importância para o futuro da qualidade, 
comportabilidade, e acessibilidade do sistema de saúde neste país. O próximo presidente 
também terá um grande impacto na maior preocupação das famílias neste país: 

Os enfermeiros da SEIU têm sido defensores da reforma da saúde. Temos estado na linha da 
frente da sua aprovação, proteção e implementação. Hoje há 20 milhões de americanos que 
ganharam cobertura da ACA. 

Os enfermeiros da SEIU estão comprometidos a proteger as famílias trabalhadoras, melhorando o 
sistema de saúde para os pacientes, e servindo a comunidade para além dos centros de saúde. 

Como a nossa próxima presidente, Hillary Clinton pode ter como base e fortalecer a ACA para ter 
a certeza que mais famílias tenham mais cobertura e menos custos na saúde. Ela também pode 
expandir o acesso a um sistema de saúde comportável para as famílias independentemente do seu 
status de imigração. 

A Hillary Clinton irá lutar, ganhar, e tratar de assuntos que realmente interessam as famílias 
trabalhadoras:  

melhorar a nossa economia e aumentar os salários, garantindo o acesso a um sistema de saúde 
pediátrico de qualidade , accessível e de longo prazo, aprovando a reforma compreensiva da 
imigração e lutando contra o racismo estrutural. 

Os enfermeiros da SEIU reconhecem que temos de apoiar a Hillary Clinton para construir um 
futuro melhor para a América. No início deste ano, os enfermeiros da SEIU bateram em portas 
em Nevada, Iowa, Virgínia e Florida falando com eleitores sobre o compromisso da Hillary 
Clinton com as famílias trabalhadoras. 

Nos entendemos que uma pessoa, mesmo o presidente, não pode ser o caminho para um futuro 
melhor para as famílias trabalhadoras. Nós, enfermeiros do SEIU temos de continuar o nosso 
trabalho pela justiça social, económica, e racial com ela. 

Portanto, fica resolvido que os enfermeiros da SEIU: 

1. Continuaremos a ser fortes defensores e protetores do ACA. 
2. Continuaremos a usar a nossa voz, como profissionais mais confiantes, para estar na 

linha da frente das eleições presidenciais. Entendemos o poder do voto e da participação 
no processo democrático. 

3. Iremos juntar enfermeiros colegas para falar com os nossos amigos, vizinhos e a 
comunidade sobre o que a Hillary Clinton está apoiando para um melhor sistema de 
saúde para todos e um aumento de salários que vai de mãos dadas com um melhor 
sistema de saúde. 


