Notícias APSP
Agenda
• 12/05 – Reunião de Diretoria
da APSP [Sede da APSP, às
19h]
• 13/05 – Reunião do Fórum
Paulista de Formação em
Saúde Pública/Coletiva
[FSP/USP, sala Cyro Ciari, às
18h]

7 de abril

Atividade cultural
durante o Ato
Unificado do Dia
Mundial da Saúde, na
Praça da Sé, em São
Paulo.

• 16/05 – Lançamento do livro
em comemoração aos 40
anos da APSP. [Instituto de
Saúde, às 15h]

Estamos perdendo o jogo e o campeonato!
É quase impossível escapar do clima – e da linguagem futebolística! – nesses
tempos de Copa do Mundo no país do futebol. Se vai ter ou não Copa, não
sabemos... O fato é que, fosse a agenda da saúde no Brasil um campeonato de
futebol, digamos uma final entre o Privado Futebol Clube e o Clube de Resgate
Público do SUS, jogado no Campo dos Defensores dos Direitos Cidadãos, e
arbitrado pela Federação dos Interesses Corporativos, arriscaríamos dizer que o
Privado estaria ganhando de uns 2 x 0, isso lá pelos 35 minutos do segundo tempo!
Como imaginamos ser uma final, restaria ao Resgate do SUS buscar um empate no
tempo regulamentar e tentar virar o jogo na prorrogação...
O técnico do Resgate então precisaria adotar tática radical: parar a jogada do
financiamento público do Privado, para que perdesse força de ataque! E reforçar a
defesa do SUS, pondo em campo seu principal jogador: os 10% da Receita Corrente
Bruta! Precisaria ainda o ‘professor’ refazer sua tática em campo e regionalizar o
jogo em bases mais avançadas, recuperando o controle do Público no campo dos
Direitos Cidadãos. E, ao mesmo tempo, atacar em todas as regiões desse campo
dos Direitos, esgotando os jogadores do Privado!
Precisaria ainda serem chamados os capitães dos dois times e a eles ser lembrado
que todos os jogadores deveriam praticar o fair play, uma vez que quase todos em
campo foram formados nas bases do Público!
Isso tudo com total apoio da galera, já que todos os ingressos foram pagos pelas
duas torcidas...
##
Embora a agenda da saúde no Brasil não seja um jogo de futebol, consideramos
que medidas imediatas e decisivas têm que ser tomadas na defesa do interesse
público por direitos inalienáveis à saúde e à assistência, na bem formulada política
de garantia de acesso universal, integral e gratuito à saúde no formato do SUS
brasileiro. Para isso reforçamos as medidas técnicas e políticas defendidas pelo
Movimento da Reforma Sanitária e que se encontram nesse boletim e nesse link.
Caso não implantemos essa agenda de reformas, podemos até ter Copa, podemos
até sermos campeões do mundo no futebol, mas teremos perdido a partida mais
importante: o direito inalienável à saúde como condição preliminar de vida e bem
estar de todos nós!
Diretoria e Conselho Deliberativo da APSP

• 18/05 – Ato do Dia da Luta
Antimanicomial [Praça
Ramos de Azevedo, às 13h]
• 19/05 – Reunião Ampliada
de Diretoria e Conselho da
APSP [Sede da APSP, às 19h]
• 23/05 – Aula aberta com
Elza Berquó “Cenários da
Reprodução no Brasil”
[FSP/USP, às 14h]
• Em julho – Programa de
Inverno da FSP/USP. Mais
aqui

Saúde e Sociedade
Quer saber mais sobre o
financiamento do SUS? Leia o
artigo de Áquilas Mendes
publicado na revista Saúde e
Sociedade nº 22/4.

Boletim Notícias APSP - Abril de 2014

Ato Unificado do Dia
Mundial da Saúde
Centenas de pessoas
acompanharam no dia 7 de abril o
Ato Unificado do Dia Mundial da
Saúde, na Praça da Sé, em São
Paulo. O evento, organizado por
diversas entidades, trabalhadores e
usuários do SUS, contou com
passeata, atividades culturais na
Tenda Paulo Freire e um debate
Marília Louvison, presidente da APSP, fala
durante Ato

aberto.

Os presentes puderam se
manifestar em defesa de uma saúde
pública, universal e de qualidade. O
lema do Ato foi “Sim ao
financiamento do SUS com 10% da
receita corrente bruta da União e
Sim à implementação do SUS por
inteiro, como sistema de saúde
100% público”.

Clique para ver mais.

Destaques
Livro APSP 40 anos
A APSP lança no próximo dia 16 de maio o livro em comemoração aos
seus 40 anos, completados em 2012.
O evento acontece no Instituto de Saúde (Rua Santo Antônio, 590, Bela
Vista, São Paulo – SP), às 15 horas.

Elza Berquó: professora emérita
A Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (FSP/USP)
realizou cerimônia de entrega do título de professora emérita e Elza
Salvatori Berquó.

18 de maio: Dia Nacional da Luta Antimanicomial
Saúde não se vende! Loucura não se prende!
Ato 18 de Maio: Dia Nacional da Luta Antimanicomial 2014
Local/horário: 13 horas em frente ao Teatro Municipal de São Paulo –
Praça Ramos de Azevedo, s/n – República, São Paulo – SP
Leia mais aqui.

Rede Unida, Cosems/SP e Epatespo
Membros da APSP marcaram presença nos congressos da Rede Unida,
em Fortaleza, de Secretários Municipais de Saúde de São Paulo, em
Ubatuba e no Epatespo 2014, em Piracicaba.

Ainda não é sócio da APSP?

Semana Nacional de
Humanização do SUS

“A produção do cuidado e a formação em
saúde” foi tema de Roda de Conversa
realizada no Auditório João Yunes da
Faculdade de Saúde Pública da
Universidade de São Paulo (FSP/USP) no
dia 8. O evento integrou a Semana
Nacional de Humanização do SUS e foi
realizado em parceria entre a Associação
Paulista de Saúde Pública (APSP), a
FSP/USP e o Centro Acadêmico Emílio
Ribas (CAER).
As convidadas foram Cleusa Pavan, da
Política Nacional de Humanização do
Ministério da Saúde (PNH) e Laura
Feuerwerker, da FSP/USP e conselheira
da APSP. Entre os pontos debatidos, a
formação, os desafios da educação
permanente, a terceirização da saúde, a
qualificação do atendimento e o
acolhimento.
Leia mais aqui.

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,
solicite sua exclusão.

www.apsp.org.br
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