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Agenda


21 a 24 de março – 12º
Congresso Internacional
da Rede Unida [Campo
Grande (MS)].
http://www.redeunida.or
g.br/congresso2016



13 a 15 de abril – XXX
Congresso de Secretários
Municipais de Saúde do
Estado de São Paulo [São
Paulo (SP)].
http://www.cosemssp.org
.br/congresso2016/



22 a 26 de maio – 22ª
Conferência Mundial de
Promoção da Saúde da
Uipes [Curitiba (PR)].
http://www.iuhpeconfere
nce2016.com/index.php



26 a 28 de maio – 5º
Congresso Brasileiro de
Saúde Mental [São Paulo
(SP)].
http://www.congresso201
6.abrasme.org.br/site/ca
pa

Reuniões de 2016 dos
Núcleos Regionais da
APSP .

EDITORIAL
Estamos passando por uma conjuntura difícil na área da saúde. Retrocessos
para todos os lados ameaçando direitos constitucionais para qualquer
pessoa.
A nova diretoria e conselho da APSP elegida para o biênio 2016/2017 está
baseada numa aposta importante de compromissos ético-políticos com o
coletivo, com o público e com a sociedade. Reconhece que o seu papel é a
defesa da democracia e da saúde.
Nesse sentido, o conselho da Associação Paulista de Saúde Pública conta com
membros dos diversos municípios que compõem o estado de São Paulo para
que estes possam articular uma rede de proteção social a saúde de acordo
com as necessidades regionais de cada cidade em parceria com a
participação popular.
Para fortalecer a luta pelo direito universal a saúde, contamos com os
sanitaristas formados na graduação em saúde pública da USP para
potencializar as ações/projetos/políticas para o SUS. Esperamos que os novos
sanitaristas façam da APSP e da força militante da Saúde Pública um dos
muitos aliados para esta jornada que acaba de começar, para nós e para os
sanitaristas de graduação.
No fim, que possamos permanecer com o espírito da Carta de São Carlos que
realizamos no 14º Congresso Paulista de Saúde Pública em setembro de
2015: “todos os trabalhadores e usuários possam ocupar o cotidiano do
trabalho em saúde como sujeitos políticos, comprometidos com a
transformação em ação radical das narrativas imobilizadoras e ideológicas
que aspiram a construir um imaginário de impossibilidade da eficácia social
do público na saúde".

Saúde e Sociedade
Veja o volume 24/4 da revista
editada pela APSP
e pela FSP USP.

Graduação em Saúde Pública na FSP
USP: formatura da primeira turma
A primeira turma de graduação em Saúde
Pública da Faculdade de Saúde Pública da
USP se formou agora. Durante a cerimônia
de colação de grau, em fevereiro, o diretor
da faculdade Victor Wünsch Filho ressaltou o
momento histórico e enfatizou a implantação
do curso, pois houve muita resistência. Ivan
França Júnior, da comissão de graduação,
disse que a presença dos alunos deixou a
faculdade mais dinâmica. Laura Macruz
Feuerwerker, paraninfa da turma, falou dos
desafios no desfavorável cenário atual e
destacou a importância dos coletivos e
movimentos sociais em todas as lutas dos
novos sanitaristas. “Espero encontrar vocês
na vida, no trabalho e na militância.
Semeando vento, saúde e solidariedade”,
afirmou.
Em 2012, o Notícias APSP conversou com
alunos que, na época, terminavam o primeiro
semestre. Alguns ainda têm disciplinas a
cursar, mas todos mostram o orgulho de
dizer que são da primeira turma e falaram
novamente conosco, no dia da formatura.

Em 2012, Guilherme Cayres trabalhava no mercado ”de saúde privada e contou que descobriu a
graduação ouvindo notícias no rádio. Hoje, Cayres diz que, para ele, o curso mudou a
concepção de saúde pública, em função do acúmulo teórico. Sobre o fato de ser a primeira
turma, Cayres destaca a expectativa depositada neles pelos professores e diz que a inserção
no mercado é preocupação para todos. “O curso foi mais do que eu esperava, aprendi, me
envolvi. Vou levar bastante coisa, foi muito o que essa graduação na USP, na área da saúde,
me proporcionou. Eu vinha da iniciativa privada, mas agora estou me dedicando a outros
projetos”.
Victor Chiavegato já estava otimista em 2012, quando classificou o curso como sendo
fantástico. Agora, ele diz que o curso foi além das expectativas e que a luta em defesa do SUS
é constante. “Infelizmente, a população e os trabalhadores entram na rotina do dia-a-dia e se
esquecem da luta. Nós lutamos por um Sistema Único de Saúde com qualidade e integralidade.
Nós (os novos sanitaristas) estamos chegando com a paixão nas veias!”. Chiavegato também
elogia a dedicação da coordenação e dos professores da graduação. “Eles nos deram base e
estímulo, acredito que nos formamos na hora certa, o sistema hoje precisa de profissionais
dedicados e com vontade de mudanças”, disse.
Saúde Pública foi a segunda graduação de Pâmela Quintrel. A multidisciplinaridade da grade
curricular foi o destaque dela para o curso, em 2012. Agora, a enfermeira sanitarista acredita
que o curso foi enriquecedor e complementar à formação anterior. “Tive contatos e experiências
com profissionais de alto gabarito, o que proporcionou um maior engajamento da minha parte
em causas de cunho econômico, político e social, em busca de um sistema de saúde melhor,
de qualidade”, afirma. Quanto ao mercado de trabalho, Pâmela aposta nas áreas administrativa,
de sistemas de informação e de gestão. O fato de pertencer à primeira turma da graduação é
um desafio. “Há desafios gigantescos e egos sobressalentes. Acredito que poderemos
contribuir, diminuir os infortúnios e trazer algo novo no pensar e agir em saúde”, destaca.

Destaques
Livro: Identidades na graduação em Saúde Pública
Allan Gomes de Lorena, aluno da primeira turma da graduação em Saúde
Pública da FSP USP" transformou seu projeto de iniciação científica em livro.
Allan, diretor de comunicação da APSP, e o orientador Marco Akerman
falam sobre as identidades na graduação em Saúde Pública na publicação
“Uma ou várias? IdentidadeS para o sanitarista!”, que será lançada no
congresso da Rede Unida, que acontece entre os dias 21 e 24 de março, em
Campo Grande (MS).

Cortes no orçamento
Veja nota assinada por diversas entidades, entre elas a APSP, que apresenta
motivos para a derrubada do veto presidencial ao dispositivo da Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO) que trará perdas ao SUS de cerca de dez
bilhões de reais em 2016.

Victor Chiavegato, Guilherme
Cayres, Pâmela Quintrel e Flávio
Campedelli em 2012 e no dia da
formatura, em 2016.

Centros de Saúde Escola
Fórum de Formação em Saúde Pública/Coletiva da APSP realiza debate
sobre a importância de Centros de Saúde Escola. O evento acontece no dia
3, às 18 horas, no CSE Barra Funda ( Av. Dr. Abraão Ribeiro, 283, ao lado do
Fórum Criminal da Barra Funda, em São Paulo). O CSE Barra Funda está
ameaçado de fechamento pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia.

14 CPSP
Perdeu o 14º Congresso Paulista de Saúde Pública? Veja a cobertura

completa no site e nas redes sociais da APSP. A TV APSP, canal no Youtube da
entidade, registrou em vídeo os melhores momentos do que aconteceu em
São Carlos. Veja aqui a playlist do 14 CPSP.

Ainda não é sócio da 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!
Acompanhe a APSP:
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Colação de grau da primeira turma.
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