Notícias APSP
Agenda 2014
• 7/4 – Semana Nacional
de Humanização
Saúde [de 7 a 11/4, em
várias cidades].

Diretores e Conselheiros
da APSP se reúnem
com o Ministro da
Saúde Arthur Chioro.

• 8/4 – Roda de
Conversa A produção
do cuidado e a
formação em saúde
[Auditório João Yunes
da FSP/USP, às 18h].

2014: encontros e desafios
Olá a todos! A APSP tem atuado radicalmente na defesa de um sistema público de saúde
como uma política pública de direitos. Na semana passada, agradecemos a todos que
estiveram presentes nas atividades propostas pela Comissão da Verdade da APSP, que tem
se empenhado em contribuir com a verdade, memória e justiça, em defesa da vida e liberdade,
trazendo o debate para o momento atual e os reflexos que ainda vivemos.
Nesse dia 7 de abril, Dia Mundial da Saúde, comemoramos os avanços conquistados na
constituição brasileira de um sistema público universal de saúde, mas é fundamental
denunciarmos que, apesar disso, temos uma sociedade cada vez mais medicalizada, o gasto
privado é maior que o gasto público em saúde, e temos frágil controle sobre o setor privado, o
que nos impede de avançar na produção de saúde e na defesa da vida, enfrentando as
desigualdades e garantindo acesso com qualidade pra todos, e em particular, pra quem mais
precisa.
O Movimento da Reforma Sanitária Brasileira está atuante e a APSP tem participado
ativamente. Em recente reunião realizada em São Paulo, estabeleceram-se vários pontos a
serem debatidos para o avanço do sistema de saúde brasileiro com candidatos, trabalhadores,
movimentos sociais e toda a sociedade.
Em resposta ao Seminário da Folha de São Paulo que indica as dificuldades do sistema
público sob o ponto de vista majoritariamente do privado, encaminhou-se manifestação formal
das entidades ao jornal, em defesa do SUS, não publicado.
É preciso reestabelecer o pacto social em defesa de um sistema público de qualidade. Nosso
compromisso atual é ocuparmos todos os espaços e debatermos com a sociedade que saúde
que queremos e o valor do que é publico e do bem comum. Estaremos nesse dia 7 de abril na
Praça da Sé em conjunto com várias entidades, participando do ato unificado em defesa da
saúde pública.

• 10/4 – Congresso Rede
Unida [Fortaleza/CE,
de 10 a 13/4/2014].

• 10/4 – Reunião das
Entidades pela
Reforma Sanitária
[Fortaleza/CE, às 19h].

• 22/4 – Reunião do
Fórum de Formação
em Saúde
Pública/Saúde
Coletiva da APSP
[Depto de Prática da
FSP/USP, às 16h].

E no dia 8, ainda em comemoração ao dia mundial da saúde e como parte da semana
nacional de humanização faremos uma roda de conversa promovida pelo fórum de formação
em saúde pública da APSP. Convidamos a todos para se juntar a nós! Parabenizamos a
parceria que o CAER – Centro Acadêmico Emilio Ribas e em particular, os alunos do Curso de
Graduação em Saúde Pública da FSP tem estabelecido com a APSP. Mantemos o movimento
e a luta, alimentada por velhos e jovens sanitaristas! Abraços a todos!
Diretoria e Conselho Deliberativo da APSP
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Movimento da
Reforma Sanitária em
São Paulo

Reunidos na FSP/USP, membros de
diversas entidades da saúde discutiram a
Reforma Sanitária.

São Paulo abrigou reunião
do Movimento da
Reforma Sanitária no dia
21 de março. O evento,
que aconteceu na
FSP/USP, contou com a
participação de diversas
entidades. Os
participantes elaboram

um documento-síntese
que será apresentado no
dia 8 de abril na reunião
geral da Câmara dos
Deputados. A avaliação é
para intensificar o debate
na sociedade em prol da
saúde pública, integral e
universal. Leia mais

Aconteceu
Congresso do Cosems/SP
Ubatuba sediou o XXVIII Congresso de Secretários
Municipais de Saúde de São Paulo e a XI Mostra de
Experiências Exitosas dos Municípios.
O evento que reuniu mais de 1300 participantes contou
com 14 cursos. Ao todo, foram 400 trabalhos inscritos. Ao
final do evento, foi produzida a Carta de Ubatuba.
No próximo ano, o evento será em Campos do Jordão.
Saiba mais aqui.

Evento na FSP/USP relembra 50
anos do golpe militar
31 de março ou 1º de abril? Um golpe
de Estado contra o povo, evento
realizado pela APSP em parceria com a
FSP/USP e com o Caer reuniu diversas
pessoas em dois dias. No primeiro dia,
Marília Louvison, presidente da APSP,
destacou a importância da Comissão
da Verdade da APSP.
Elza Berquó, professora da FSP/USP
relembrou os anos de ditadura militar,
proferindo a palestra “O que você
estava fazendo no dia 1º de abril de
1964?”.
Mais aqui.

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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