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Editorial
2011
Quem teve a idéia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome de
ano, foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, fazendo-a
funcionar no limite da exaustão. Doze meses para qualquer ser
humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre da
renovação e tudo começa outra vez, com outro número e outra vontade
de acreditar que daqui para diante vai ser diferente.
(Carlos Drummond de Andrade)

Ao final de todo ano, algumas prazerosas obrigações nos ocupam o tempo presente:
reunir-se com mais frequência com amigos, preparar o encontro com familiares, fazer
balanços que nos reorientam no tempo à nossa frente. Nesse 2011, nós da APSP
pudemos fazer isso o ano inteiro! Foi um ano em que tivemos o tempo todo em
contato com amigos e militantes de ontem e de hoje. Juntos construímos o bem
sucedido 12o Congresso Paulista de Saúde Pública, o vibrante Ciclo de Debates e
Cursos, a renovada participação no Conselho e Conferência Estadual de Saúde,
assim como na 14a Conferência Nacional de Saúde. Ao lado da Revista Saúde e
Sociedade, inauguramos novos instrumentos de comunicação e renovamos o „Notícias
APSP‟, possibilitando que esse contato se mantivesse durante todo o ano que já vai
pelo final. Foi também um tempo de balanço - positivo por sinal - sobre a importância
da APSP em um novo ciclo de construção de seu papel na cena saúde pública
paulista.
No entanto a „fatiagem‟ do tempo em meses e anos, como disse Drummond, nos faz
renovar esperanças. Em nosso caso, a esperança de que o esforço de permanente
construção da APSP se multiplique em 2012, assim como se multipliquem nossas
conquistas, em uma agenda vibrante, participativa, contribuinte do mais amplo debate
acerca da saúde pública e suas políticas, que nossa missão nos orienta a promover.
Assuntos, teremos muitos: a agenda do SUS no estado de São Paulo e a política do
governo estadual na condução dessa agenda; as consequências da resposta tímida
do Congresso Nacional a décadas de luta pela construção de um modelo de
financiamento que dê conta de um sistema de saúde público, universal, integral e
equânime; as eleições municipais... Isso tudo somado ao permanente trabalho de
organização da Associação e suas tarefas de todo dia. Enfim muita pauta, e muito
trabalho pro ano que vem bem-vindo!
E teremos festa, muita festa! Em 2012, a APSP completará 40 anos de existência! Um
tempo que recuperado em fatias, nos indica o quanto foi feito através da APSP e o
quanto ainda temos por fazer em nossa Associação. Que o milagre da renovação nos
impulsione a avançar! Feliz Ano Novo pra todos!
Diretoria e Conselho Deliberativo da APSP
Associe-se à APSP www.apsp.org.br
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39 anos da APSP
No dia 15 de dezembro de 2011, quinta-feira, a APSP completa 39 anos.
Para comemorarmos data tão importante, convidamos a todos para um
coquetel, em nossa sede (Rua Cardeal Arcoverde, 1749, cj 78B, Pinheiros, São
Paulo - SP), às 19 horas.
Confirme presença pelo e-mail apsp@apsp.org.br
Participe!
Depois dos 39... os 40
Em 2012, a APSP comemora 40 anos. Será um ano festivo. Muitas novidades
vêm aí. A Associação Paulista de Saúde Pública montou a Comissão dos 40
anos, presidida por Cleide Lavieri Martins, professora da FSP/USP e diretora
de captação de recursos e finanças da APSP.
Durante a festa de comemoração dos 39 anos, serão apresentadas as marcas
comemorativas para serem escolhidas pelos presentes. A APSP é a entidade
de saúde pública mais antiga do país.
Sugestões para as comemorações são bem-vindas.
A APSP conta com a sua participação.
GT Regional Comunicação e Saúde
Com a coordenação de Wilma Madeira, professora associada da FMABC e
assessora de comunicação e informação do Instituto de Responsabilidade
Social do Sírio-Libanês, foi criado o GT Regional de Comunicação e Saúde. O
grupo funcionará como núcleo de trabalho da APSP e como grupo regional do
GT da Abrasco, também coordenado por Wilma Madeira. A iniciativa começou
a se desenvolver durante o 12º Congresso Paulista de Saúde Pública, na
oficina Comunicação e Saúde.
Wilma Madeira ressalta a importância de mapear a produção científica no
campo comunicação e saúde e a situação do ensino na área, que se concentra
principalmente em cursos de pós-graduação em saúde coletiva e em cursos
específicos da Fiocruz. “Precisamos promover a interface entre os temas e
aproveitar a convergência de idéias, o bom momento da APSP e reunir as
pessoas, pois o movimento sanitário está sendo fortalecido”, diz.
Além do grupo em São Paulo, iniciativas semelhantes acontecem no Núcleo de
Estudos em Saúde Pública da UNB e na UFBA. O GT Regional terá sua
primeira reunião em janeiro, na sede da APSP.
Associe-se à APSP
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14ª Conferência Nacional de Saúde
O relatório final da 14ª Conferência Nacional de Saúde, que terminou no dia 4, em Brasília,
ainda está sendo finalizado pela Comissão Geral de Relatoria. O evento contou com a
participação de 2.937 delegados e aprovou também a Carta da 14ª Conferência Nacional de
Saúde à Sociedade Brasileira, motivo de polêmica.
Para Paulo Capel Narvai, professor da FSP/USP e membro da Comissão de Relatoria, “o
documento não estava previsto no regimento e nem no regulamento do evento e seu conteúdo
era desconhecido pelos delegados até o momento da aprovação, no último dia da
Conferência”. (Veja aqui a íntegra do artigo de Paulo Capel Narvai sobre o tema).
A 14ª CNS encerrou suas atividades no tempo previsto e decidiu sobre as 15 diretrizes e as
346 propostas analisadas em 17 grupos de trabalho e na plenária final, “um avanço
organizativo que deve ser creditado ao Conselho Nacional de Saúde, uma vitória da
democracia participativa, uma conquista dos que lutam pelo direito à saúde no Brasil”, afirma
Capel.
Para a coordenadora geral da 14ª CNS, Jurema Werneck, o momento é de celebração para a
Saúde. “Estamos orgulhosos por participar desta Conferência, que representa um esforço
democrático para mostrar ao País o que é realmente importante para a consolidação do SUS.
É um momento histórico também no sentido de reunir, pela primeira vez, diversas
representações da sociedade, o que vai permitir consolidar um Sistema que atenda
verdadeiramente a todos e todas”, considerou Jurema.

EC- 29
No dia 7, o plenário do Senado aprovou o projeto de lei 121/2007, que regulamenta a EC-29,
que define os gastos em saúde nas três esferas de governo. Os senadores votaram ainda pela
derrubada do artigo que previa a criação da Contribuição Social sobre a Saúde (CSS). Pela
votação, foi mantida a atual regra, a União deve investir o montante do ano anterior mais a
variação nominal do PIB. A oposição propunha que o governo federal investisse no mínimo
10% de sua receita na saúde. Estados devem aplicar 12% e municípios 15% de suas receitas
na área.
Veja a opinião de Gilson Carvalho sobre o tema, no artigo intitulado As três falácias dos
senadores para não dar mais dinheiro para a saúde.
Associe-se à APSP
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Expectativas
Marília Louvison, vice-presidente da
APSP, fala sobre os desafios para o
próximo Congresso, o 13º Congresso
Paulista de Saúde Pública, em 2013.
Veja o vídeo.

Associe-se à APSP
A sustentabilidade da APSP
depende do apoio de todos nós.
Associe-se à APSP. Acesse o site
www.apsp.org.br. É fundamental o
seu apoio para que possamos
manter a nossa entidade viva e
atuante!

2012
A APSP deseja a todos um Feliz
Natal e um ano novo repleto de
realizações!

Vídeos do 12º Congresso Paulista
de Saúde Pública
Veja no canal do Youtube da APSP os
vídeos produzidos pela APSP durante
o 12º Congresso Paulista de Saúde
Pública. A cobertura completa do
evento está no site e no blog da
APSP.

A APSP nas redes sociais
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