Notícias APSP
Agenda
•

18/06 – Reunião Fórum de
Formação sobre papel dos
Centros de Saúde Escola na
formação para o SUS [Sede da
APSP, às 9h].

•

30/06 – Reunião Ampliada de
Diretoria e Conselho
Deliberativo da APSP [Sede da
APSP, às 19h]

•

20 a 23/07 - 12ª Conferência
Internacional sobre
Representações Sociais [Hotel
Renaissance, São Paulo, às
19h]. Informações aqui.

•

21/07 – Curso Internacional de
Promoção da Saúde junto às
escolas e comunidade. Mais
aqui.

Aos que se candidatam a governar o nosso país!
À população, que pelo voto indica os governantes para que cumpram os compromissos assumidos!
Aos colegas sanitaristas, que lutam pelo direito à saúde por meio do trabalho árduo nos mais diferentes
serviços e funções da gestão pública, nos mais diferentes âmbitos do ensino, pesquisa e formação!

•

21/07 – Programa de Inverno
da FSP/USP. Mais aqui

As eleições se aproximam e crescem as manifestações populares no Brasil, tanto no campo como nas
grandes metrópoles.
A perplexidade de todos frente a esta mobilização é grande.
O contexto social, político e econômico do país está convulsionado pela multiplicação infindável de
movimentos, atos e manifestações reivindicatórias, protestos, desagravos e indignação.
Entretanto, essa aparente fragmentação apresenta um uníssono que é a reivindicação do cumprimento
das agendas sociais de saúde, educação, moradia e transporte. Pela garantia do acesso a direitos
básicos, através de políticas públicas eficazes, estáveis e permanentes.
A resposta dos governantes tem sido genericamente débil e frágil, senão ausente. Passado exatamente
um ano das Jornadas de Junho, o governo parece responder muito mais ao receio de mobilizações
inconvenientes à realização da Copa do Mundo do que à intenção real de ouvir os reclamos populares, e
mesmo a iniciativa recente do governo em promulgar o decreto lei da participação social parece
insuficiente para fazer frente com o estado atual de mobilização da sociedade brasileira.
As eleições repõem, nesse cenário, a urgência de colocar no topo da agenda o direito à saúde, e a
necessidade premente de políticas de Estado que fortaleçam programas sociais de governo e
plataformas de ação que sejam claras e viáveis.
Seguimos críticos e atentos. Não há partidos em disputa que não promulguem alguma afinidade com o
SUS e com o direito universal à saúde. Entretanto, na prática política pós-eleitoral os governantes
abandonam o promulgado, voltando-se a compromissos de grupos, segmentos, coalizões de interesse
corporativo e particulares.
Na agenda pelo direito à saúde e acesso a serviços públicos suficientes e de qualidade, não é diferente.
Ao endossar o documento pela Reforma Sanitária, em conjunto com tantas outras entidades e
representações, a Associação Paulista de Saúde Pública apresenta a reivindicação de que se agende,
tanto agora no debate eleitoral, como adiante, a discussão de seus pontos para a superação da crise que
se abate sobre o setor, especialmente na manutenção e desenvolvimento do Sistema Único de Saúde.
Portanto, para nós, a pauta é o compromisso!
É preciso que nos alinhemos com as manifestações da população brasileira na defesa da agenda dos
direitos sociais e pela emancipação cidadã em nosso País.
Para além de uma agenda de campanha eleitoral, queremos um projeto de governo!
Queremos estadistas que recuperem a conexão com a população brasileira, ouvindo-a e dialogando
permanentemente, sem receios ou mediações, que lhe responda dignamente pelo voto de confiança
recebido. Governantes conectados com o mundo real das difíceis condições de vida nas cidades, dos
serviços de saúde precários, dos sistemas de transporte ultrapassados, da educação de má qualidade, da
falta de moradia.
Não é possível que os reclamos da população por meio dos milhares de atos e manifestações diárias que
ocorrem no país sejam desqualificados pela ausência de diálogo e atenção, pela falta de respostas
efetivas.

•

Roda de Conversa: Carreira e
Formação do Sanitarista

•

Lançamento do Núcleo
Regional da APSP Campinas

Lançamento do livro
APSP: 40 anos de
atuação no movimento
sanitário paulista. Veja
versão em pdf.

Manifesto APSP em defesa do direito à saúde

Diretoria e Conselho Deliberativo da APSP

Em agosto:

Em setembro:
•

05/09 – Audiência Pública sobre
Financiamento da Saúde
[Faculdade de Direito da USP,
às 8h]

•

Saúde e Sociedade
Veja edição 23/1 da Revista
editada pela APSP e pela FSP/USP.
Mais no site da APSP.

Formação em Saúde

Marília Louvison, Carlos Botazzo, Vera
Paiva e José Ênio Duarte durante o
debate Vivências de Ditadura. Evento
promovido pela APSP e pelo Caer na
FSP/USP homenageou o deputado
Rubens Paiva, morto pela ditadura.

“Formação em Saúde: o
protagonismo dos estudantes” foi
o tema do evento realizado em
maio pelo Fórum Paulista de
Formação em Saúde
Coletiva/Saúde Pública, parceria
entre APSP, FSP/USP e Caer.
Com a participação de estudantes
de diversas instituições,
trabalhadores e militantes da
saúde, a roda de conversa foi
bastante produtiva, ampliando o
debate de vários temas
prioritários da agenda da saúde
pública, em particular na área da
formação.

Iniciando a Roda, os estudantes
trouxeram experiências
importantes durante a graduação,
como PET Saúde, VerSUS,
Disciplinas e Atividades
Integradoras que possibilitam a
inserção do profissional em
formação no campo de práticas; a
possibilidade de sua inserção no
SUS e sua complexa articulação
de rede e a interlocução da
formação com a produção do
cuidado. Mais aqui.

Destaques
Financiamento
Instaurado inquérito civil público sobre o subfinanciamento da
saúde.
Audiência pública no dia 5 de setembro, no Auditório Nobre da
Faculdade de Direito da USP, das 8h às 18h, em São Paulo.
Saiba mais.
Saúde do Trabalhador
A APSP participou da 4ª Conferência Estadual de Saúde do
Trabalhador e da Trabalhadora (4ª CESTT), realizada na cidade de
São Pedro-SP, entre os dias 8 e 10 de maio.
Mais aqui.
Saúde Mental
A APSP propôs, abrigou e coordenou no dia 10 de junho a roda
de conversa Violação de Direitos e Saúde Mental.
Programa de Inverno na FSP/USP
A FSP/USP realiza o Programa de Inverno 2014, de 21 de julho a 1º
de agosto. As inscrições vão até o dia 11 de junho.
Saiba mais aqui.

Ainda não é sócio da APSP?

O Fórum Ampliado do Movimento da
Reforma Sanitária Brasileira
aconteceu em São Paulo no dia 30 de
maio.
O Movimento é formado por diversas
entidades que historicamente atuam
em defesa da saúde coletiva no Brasil
(Abrasco, Abres, Ampasa, APSP,
Cebes, Idisa, Rede Unida e SBB).
O encontro aconteceu no auditório
João Yunes da Faculdade de Saúde
Pública da Universidade de São Paulo.
O esforço de professores e funcionários
da instituição permitiu que a
realização do evento, mesmo com a
greve na USP. Militantes históricos,
trabalhadores da saúde, estudantes,
representantes sindicais e de
entidades que lutam em defesa do
SUS participaram do debate.
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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Movimento da Reforma Sanitária

Luís Eugênio Souza (Abrasco), Marília Louvison
(APSP), Nelson dos Santos (Idisa) e Ana Costa
(Cebes) durante o encontro.
Foto: Vilma Reis/Abrasco
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