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Agenda
Em 2015
Reunião na sede da
APSP discute o
temário do 14º
Congresso Paulista
de Saúde Pública,
que acontece em
São Carlos entre os
dias 26 e 30 de
setembro de 2015.

• 28/07 a 01/08 – 11º
Congresso Brasileiro de
Saúde Coletiva
(Abrascão)
[Universidade Federal
de Goiás, Goiânia GO].

Editorial
Chegamos ao final de 2014! Ano atribulado, Copa do Mundo, greves nas universidades, em
particular, na USP, e eleições. Nesse sentido, a APSP e todos nós atuamos de maneira firme ao
longo do ano em defesa de uma saúde pública de qualidade para todos. Participamos ativamente
do Movimento da Reforma Sanitária e constituímos coletivos de grande importância
que enfrentaram o debate dos direitos, da igualdade e da liberdade: Comissão da Verdade,
Fórum de Formação, Coletivo de Direitos e Núcleo da Reforma Sanitária.
Nossas regionais se apresentaram nessa luta em todo o Estado: Baixada Santista, Botucatu,
Grande ABC, Vale do Paraíba, Ribeirão Preto, São Carlos e os recentes grupos em formação
de Campinas, São José do Rio Preto, Marília e Sorocaba. Seguimos nos aproximando dos
movimentos sociais, de trabalhadores e da militância estudantil que reforçaram nossa luta e
nossos coletivos, principalmente desde nosso último congresso.
2015 se apresenta e os desafios continuam. Teremos novos governantes nas esferas federal e
estadual. Até então, poucos debates e intervenções necessárias à Saúde Pública e ao SUS:
desmercantilização da vida e da saúde, sustentabilidade ambiental e crise hídrica, legalização do
aborto, legalização das drogas, subfinanciamento do sistema de saúde, efetivo controle público
sobre o setor privado na saúde, desenvolvimento regional e regionalização, fortalecimento da
atenção básica e promoção da saúde, politica de saúde mental e desinstitucionalização, dentre
tantas outras questões contemporâneas que se apresentam. Infelizmente ainda não conseguimos
garantir o compromisso ético político de que a vida de todos vale a pena.
Terminamos o ano às voltas com a violência, nos indignamos com o desvelamento das
atrocidades vividas na ditadura e com a naturalização da violência em muitos espaços, tão perto
e tão longe de nós. Há ainda a descrença atual de nossa sociedade, cada vez mais presente, de
que o estado possa de fato responder às necessidades dos cidadãos, na construção de políticas
públicas de direito. A mídia tem exercido papel preponderante nesse sentido e nunca fomos tão
contra-hegemônicos ao defender a lei.
É preciso agir, é preciso enfrentar a disputa cotidiana do SUS e da agenda em defesa dos direitos
e da vida. Ano que vem contamos com o esforço e com a energia de todos para avançarmos no
movimento sanitário e incluirmos os mais jovens na luta politica que a saúde pública precisa e
espera de todos nós. Feliz 2015!!!
Reservem a data para o nosso 14º Congresso Paulista de Saúde Pública e estejam conosco:
São Carlos, de 26 a 30 de setembro de 2015 com o tema:
SAÚDE E PODER: reconectando cidadãos e trabalhadores ao SUS
e três eixos principais de debates:
Desmercantilizar o SUS!
Construir coletivos e cogestão!
Reinventar o trabalho em saúde!
Seguimos juntos!
Viva a APSP viva!
Diretoria e Conselho Deliberativo da APSP
Gestão 2014-2015

• 26 a 30/09 – 14º
Congresso Paulista de
Saúde Pública
[Universidade Federal
de São Carlos, São
Carlos (SP)].

• Em novembro – 15ª
Conferência Nacional
de Saúde [Brasília - DF]

Saúde e Sociedade
Veja edição 23/3 da Revista
editada pela APSP e pela FSP USP.

Foto: CES/SP

14º Congresso Paulista
de Saúde Pública
Saúde e Poder:
reconectando cidadãos
e trabalhadores ao SUS

Marília Louvison, presidente da APSP, fala
durante a II Semana de Participação
Social no SUS em São Paulo. “Se tem
alguém que discute o SUS e que pode
fortalecer o movimento junto à
sociedade são os conselheiros de saúde”,
afirmou. O evento foi realizado pelo
Conselho Estadual de Saúde de São
Paulo (CES/SP). Na foto, também Stela
Pedreira, secretária-executiva do CES/SP.

Desmercantilizar o SUS!
Produzir coletivos e
cogestão!

O 14º Congresso Paulista de
Saúde Pública acontece de
26 a 30 de setembro de 2015,
em São Carlos.

Acompanhe as novidades
no site da APSP
www.apsp.org.br

Reinventar o trabalho em
saúde!

Destaques

Núcleos Regionais APSP

Fórum de Editores de Saúde Coletiva
Editores de revistas brasileiras de Saúde Coletiva criaram o Fórum de Editores de
Saúde Coletiva com o objetivo de aumentar a ação política e científica. O Fórum,
ligado à Abrasco, foi criado em reunião motivada pela perspectiva de importantes
modificações no panorama da editoração científica nacional sinalizada por dois
importantes atores, a Capes e a SciELO. O Fórum publicou um documento afirmando
ser necessária uma densa reflexão sobre os conceitos-chave da discussão, os termos
“qualidade” e “internacionalização”.

Comissão da Verdade
No dia 11/12, audiência conjunta entre a Comissão da Verdade na Saúde da APSP e
da Comissão da Verdade "Rubens Paiva" da Assembleia Legislativa de São Paulo
debateu os impactos da ditadura civil-militar na saúde.

2015
A APSP deseja a todos um Feliz Natal e
um 2015 de muitas conquistas!
APSP sempre em defesa de uma saúde
pública para todos.

Ainda não é sócio da APSP?

Guarde a data:

Notícias APSP

A associação é rápida e online.
Entre no site da APSP.
Seu apoio é fundamental para
que possamos manter a nossa
entidade viva e atuante!

Comissão editorial:
Marília Louvison, Wilma Madeira,
Luciana Barros e Paulo Capucci
Jornalista Responsável:
Maria Thereza Reis (MTb 06011 MG)

Acompanhe a APSP:

Caso não queira mais receber,

“Políticas e Práticas de Gestão
Participativa e Descentralizada no
Sistema Único de Saúde no Estado
de São Paulo” é o tema do projeto
de cooperação técnica entre a
Secretaria de Gestão Estratégica e
Participativa (SGEP) do Ministério da
Saúde e a APSP, com apoio da
Organização Pan-americana de
Saúde (Opas).
O objetivo do projeto é promover e
divulgar, em diferentes regiões do
estado de São Paulo, debate de
temas relevantes à saúde pública.
A ênfase é nos processos
participativos de construção de
políticas públicas regionais de
saúde, com o objetivo de integrar
diferentes saberes entre um
público diverso, composto por
trabalhadores de saúde, gestores,
conselheiros de saúde,
movimentos sociais, acadêmicos,
pesquisadores e estudantes de
saúde pública.
Serão realizados cursos e debates
nos núcleos regionais do ABC,
Baixada Santista, Botucatu,
Campinas, Ribeirão Preto, São
Carlos e São José dos Campos.

solicite sua exclusão.

www.apsp.org.br
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