Notícias APSP

Janeiro/Fevereiro/Março- 2015

Agenda
Março
• 18 a 20 - XXIX Congresso do
Cosems/SP, [Campos do
Jordão].
www.cosemssp.org.br/cong
resso2015

Em breve mais novidades
sobre o Congresso!

• 21 e 22 – Plenária Popular
Sudeste: Universo da Saúde.
Iniciativa do Conselho
Estadual de Saúde [Alesp,
São Paulo, 9h]
• 23 – Reunião de diretoria da
APSP. [Faculdade de Saúde
Pública da USP, 19h]

13 (14) 15
Em junho passado, a APSP publicava Manifesto afirmando convicções históricas em nosso campo
de lutas pelo direito à saúde e a todos os direitos básicos de uma sociedade democrática,
moderna e justa. Conclamava, sobretudo, candidatos às eleições de 2014 para que ouvissem o
apelo popular e democrático por políticas públicas eficazes, estáveis e permanentes na garantia
desses direitos, especialmente, em nosso caso, o da garantia à uma vida com saúde e com suporte
de serviços públicos articulados no SUS.
Fomos surpreendidos neste início de ano com a aprovação inconstitucional da entrada do capital
estrangeiro na saúde e com o sequestro de um financiamento capaz de garantir a sustentabilidade
de nosso sistema universal, que se juntam a várias outras políticas de direitos colocadas em risco.
Se em nosso Manifesto já afirmávamos a gravidade daquele momento, acentuada pela distância
entre o clamor popular e a incipiência das políticas públicas de garantia de direitos, hoje, ao
reafirmar nossos reclamos e convicções, nossos alertas e exigências, enfatizamos, no limite de
nossa vocalização, que a agenda de direitos desde sempre defendida está em risco iminente de
ruir ante os interesses contrários de grupos com forte interesse capitalista na saúde. Alertamos
ainda, com veemência, para que não apostem na divisão de legítimas manifestações, na cisão da
sociedade, na distorção do som que vem das ruas modulado por interesses que não o da maioria
do povo brasileiro.
Voltamos então a conclamar governantes, agora eleitos, para que não traiam as conquistas pelas
quais a população brasileira tanto luta para manter e ampliar. Para que escutem a mensagem de
manutenção da agenda de redução da desigualdade, e que não governem de ouvidos e olhos
dirigidos a interesses corporativos mercantis e de acumulação de bens e riquezas. Que não se
deixem levar pelo cálculo da agenda eleitoral e trabalhem para o fortalecimento da ainda débil
institucionalidade republicana, sustentáculo de uma sociedade justa e democrática em nosso país.
Que não cedam inexoravelmente às vozes que tentam ocupar mídias e ruas travestidas de vestais
defensoras da moralidade, mas que ainda assim com elas dialoguem. Que ampliem sua escuta
com os setores que procuram se articular em torno do avanço democrático de nosso arranjo
político e não transijam com o histórico movimento golpista das elites.
Nosso compromisso é de luta, e não o do combate fratricida onde acabam por prevalecer os
interesses opostos à construção de uma sociedade justa que se mobiliza, intensamente, pacífica e
resoluta na garantia da saúde pública e de todos os direitos universais.
Diretoria e Conselho Deliberativo da APSP
Gestão 2014-2015

Abril

• 7 – Dia Mundial da Saúde
(Veja página 2)
•

9 – Reunião do Fórum de
Formação em Saúde
Pública/Coletiva da APSP.
[Sede da APSP,19h]

• 27 – Reunião de diretoria da
APSP [Sede da APSP,19h]

Em setembro:
• 26 a 30 – 14º Congresso
Paulista de Saúde Pública
[Universidade Federal de
São Carlos, São Carlos (SP)].

Saúde e Sociedade
Veja a edição 23/4 da Revista
editada pela APSP e pela FSP USP.

14º Congresso Paulista
de Saúde Pública
Saúde e Poder:
reconectando cidadãos e
trabalhadores ao SUS
Desmercantilizar o SUS!
Produzir coletivos e
cogestão!
A APSP lamenta a perda de Paulo
Antônio de Carvalho Fortes, professor
titular da FSP USP e vice-presidente da
APSP na gestão 1994-1996 e conselheiro
na gestão 2010-2013. A APSP presta
solidariedade à família.

Reinventar o trabalho em
saúde!
26 a 30 de setembro de 2015,
em São Carlos.

Destaques

Núcleos Regionais APSP

Congresso do Cosems/SP
O XXIX Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São
Paulo, promovido pelo Cosems/SP, acontece em Campos do Jordão entre
os dias 18 e 20 de março.
http://www.cosemssp.org.br/congresso2015/

Dia Mundial da Saúde
No dia 7 de abril haverá caminhada em defesa da saúde pública.
Concentração às 9 horas na rua Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 188.
A FSP USP também terá programação especial para a data.

Mestrado profissional
Inscrições abertas para o Mestrado Profissional Interunidades em Formação
Interdisciplinar em Saúde, coordenado pela Faculdade de Saúde Pública,
Faculdade de Odontologia e Escola de Enfermagem da Universidade de
São Paulo.

Abrascão 2015
Inscreva seu resumo até o dia 23 de março para o 11º Congresso Brasileiro
de Saúde Coletiva, Abrascão 2015. O Abrascão acontece entre os dias 28
de julho e 1º de agosto, em Goiânia (GO).
http://www.saudecoletiva.org.br/

Ainda não é sócio da APSP?

A APSP se solidariza com a família pela
perda da pesquisadora Ana Lefevre,
doutora em Saúde Pública pela FSP USP
e criadora da metodologia do Discurso
do Sujeito Coletivo.

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,

“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 Pan-americana de
Saúde (Opas).
O objetivo do projeto é promover e
divulgar, em diferentes regiões do
estado de São Paulo, debate de
temas relevantes à saúde pública.
A ênfase é nos processos
participativos de construção de
políticas públicas regionais de
saúde, com o objetivo de integrar
diferentes saberes entre um
público diverso, composto por
trabalhadores de saúde, gestores,
conselheiros de saúde,
movimentos sociais, acadêmicos,
pesquisadores e estudantes de
saúde pública.
Serão realizados cursos e debates
nos núcleos regionais do ABC,
Baixada Santista, Botucatu,
Campinas, Ribeirão Preto, São
Carlos e São José dos Campos.

solicite sua exclusão.

www.apsp.org.br
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