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Agenda
14º Congresso Paulista de
Saúde Pública

Já se inscreveu?
www.14congressoapsp.com.br
Participe!
De 26 a 30 de setembro,
em São Carlos

Editorial
Temos enfrentado muitos desafios neste ano e muito ainda por vir! Isto requer múltiplos movimentos e
posicionamentos consoantes com o tempo atual.
O momento exige que todos que defendem um sistema universal de proteção social se manifestem e
busquem formas de ecoar suas ideias. Além do estrangulamento financeiro a que fomos submetidos
com a aprovação da chamada Emenda impositiva que reduz drasticamente os recursos para a saúde,
estamos lutando contra a PEC 451 de autoria do Deputado Eduardo Cunha que afronta a nossa
constituição indicando que todo empregador deva garantir seguro privado de saúde aos seus
trabalhadores.
O mercado de planos de saúde no Brasil cresceu e pressiona fortemente o executivo e o legislativo para
que seus interesses prevaleçam. Em São Paulo, na última conferência municipal, as Organizações
Sociais, agora com parecer de legalidade emitido pelo STF, já disputam, por dentro do sistema, a
terceirização da gestão da atenção básica no SUS como importante estratégia para ampliação do acesso.
E onde fica o caráter público de nosso sistema de saúde, igualitário, equânime, democrático? Estamos
conseguindo que todos tenham os mesmos direitos? Estamos conseguindo dar valor ao que é público e
compartilhar junto com a população o nosso orgulho de ter um sistema de saúde como um patrimônio
de todos os brasileiros?
Tempos difíceis! A ampliação de acesso no SUS e de sua capilaridade em todo o Brasil é inquestionável,
bem como sua potência de produzir vida e saúde principalmente para populações vulneráveis e
excluídas. Mas como vem se comportando a sociedade brasileira em geral? Muitos, manipulados pela
mídia e com experiências anteriores de barreiras de acesso rechaçam o SUS.
Precisamos continuar disputando todo dia e toda hora o valor civilizatório do SUS e sua eficácia como
política pública nas conferências, em nossas regiões, em nossos debates, em nossas manifestações. Por
um SUS de qualidade e pela adesão de toda a sociedade brasileira ao SUS!
Esse semestre foi de mobilização, de chamar a participação todos os trabalhadores, estudantes,
conselheiros, cidadãos, em vários pontos do nosso Estado. Lançamos nosso suplemento "O público na
saúde pública e a produção do bem comum", reflexos do 13º Congresso Paulista de Saúde
Pública, ainda vivo e presente em todos nós. Vale a pena a leitura.
E já carregado de energia nasce o tema do 14º Congresso, “Saúde e Poder: reconectando cidadãos e
trabalhadores ao SUS”. Seus três eixos (1) Desmercantilizar o SUS; (2) Produzir Coletivos e Cogestão; e
(3) Reinventar o Trabalho em Saúde, mobilizaram fortemente os temas discutidos em nossos cursos e
debates regionais, recentemente realizados. Muitas pessoas inscritas e 846 trabalhos submetidos
prometem agitar o Congresso em São Carlos!
É preciso reestabelecer o pacto social que tornou possível o sonho de um sistema público de direito
para todos, onde o valor não é o de mercado, mas o da vida! Poderes coletivos mobilizados em prol do
bem comum, da comuna, da pólis, ocupando a cidade e a vida com igualdade de direitos. Nesse
segundo semestre, não paramos de respirar o 14º Congresso e já desencadeamos o debate para a
gestão 2016-2017 da diretoria e conselho da APSP. Contamos com a ativa militância de todos os
sanitaristas paulistas! A APSP conta com você. Até lá!
VIVA A APSP VIVA!

Diretoria e Conselho Deliberativo da APSP
Gestão 2014-2015

Julho
• 28/07 a 01/08 – 11º
Congresso Brasileiro de
Saúde Coletiva –
Abrascão 2015 [Universidade Federal de
Goiás, Goiânia (GO)].
www.saudecoletiva.org.b
r

Agosto
• 6 a 8 – 31º Congresso
Nacional de Secretarias
Municipais de Saúde
[Brasília (DF)].
congresso.conasems.org.
br/

Setembro
• 26 a 30 – 14º Congresso
Paulista de Saúde Pública
[Universidade Federal de
São Carlos (SP)].
www.congressoapsp.co
m.br

Saúde e Sociedade
Veja a edição 24/1 da Revista
editada pela APSP e pela FSP USP.

7ª Conferência
Estadual de Saúde
de São Paulo
Águas de Lindóia abrigou, entre
os dias 22 e 24 de julho, a 7ª
Conferência Estadual de Saúde
de São Paulo.
Luciana Barros, diretora de
comunicação da APSP, fez parte
da equipe de relatoria.
Na foto, Áquilas Medes, Paulo
Capucci e Marília Louvison,
durante atividade do evento.
Mais no site do Conselho Estadual de
Saúde.

Destaques

O tema da conferência foi “Saúde Pública de
Qualidade para Cuidar Bem das Pessoas por
meio de Políticas Públicas Direcionadas
Também aos Segmentos Específicos (Mulher,
Homem, Criança, Idosos, Negros e outros):
Direito do Povo Brasileiro" e o evento teve
ainda oito eixos temáticos:
I - Direito à Saúde, Garantia de Acesso e
Atenção de Qualidade;
II - Participação Social;
III - Valorização do Trabalho e da Educação
em Saúde;
IV - Financiamento do SUS e Relação PúblicoPrivado;
V - Gestão do SUS e Modelos de Atenção à
Saúde;
VI - Informação, Educação e Política de
Comunicação do SUS;
VII - Ciência, Tecnologia e Inovação no SUS; e
VIII - Reformas Democráticas e Populares do
Estado.
Fotos: CES/SP

Núcleos Regionais APSP

Domingueiras da Saúde
Resgatando a tradição do saudoso Gílson Carvalho, que nos deixou faz um ano, o
Instituto de Direito Sanitário (Idisa) trouxe de volta as célebres Domingueiras da Saúde.
A coordenação é de Nelson Rodrigues dos Santos, com apoio de Lenir Santos, Áquilas
Mendes e Francisco Funcia.

Promoção da Saúde
A 22ª Conferência Mundial de Promoção da Saúde da Uipes acontece em
Curitiba (PR), entre os dias 22 e 26 de maio de 2016. O prazo para o envio
de resumos termina no dia 4 de setembro. Mais no site do evento.
7 de abril – Dia Mundial da Saúde – Manifestação em São Paulo

“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 Panamericana de Saúde (Opas).
O objetivo do projeto foi promover e
divulgar, em diferentes regiões do estado
de São Paulo, debate de
temas relevantes à saúde pública.
Foram realizados cursos e debates nos
núcleos regionais do ABC, Baixada
Santista, Botucatu, São Paulo, São José do
Rio Preto, São Carlos e São José dos
Campos.
Veja os vídeos produzidos durante os
encontros no canal TV APSP no Youtube.

Veja Carta.

Ainda não é sócio da APSP?

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.
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