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Editorial
A APSP tem enfrentado em seus quase 40 anos desafios de construção da agenda
sanitarista no estado de São Paulo que a fortaleceram. Realizamos 11 edições do
Congresso Paulista e estamos acelerados com a 12ª edição para 22 a 26 de outubro
próximo, cujo tema será “Saúde e direitos: escolhas para fazer o SUS”. A revista
Saúde e Sociedade completa 20 anos ininterruptos de publicação voltada à pesquisa e
à gestão da saúde pública e coletiva. No Conselho Estadual de Saúde a APSP tem
historicamente defendido os interesses do SUS tal como construído no movimento da
reforma sanitária: universal, integral e acessível com qualidade a todos os cidadãos.
Construiu, equipou e preparou sua sede própria para ser espaço de incontáveis
atividades de debate e formação nesse caminho.
E isso tudo custa esforço, militância e recurso financeiro! Os dois primeiros não nos
faltam, mas o terceiro... A APSP se ressentiu muito da crise financeira de 2009 que
ameaçou várias entidades, extinguindo algumas inclusive.
Resistimos, mas
consumimos todos os meios financeiros que só podem ser repostos com a
contribuição dos sócios. Sem essa contribuição, não conseguimos financiar nossa
parte na revista e postá-la aos sócios, construir o Congresso Paulista, tocar a agenda
de cursos e debates, tarefas que nos tem sido delegadas e cumpridas desde nossa
fundação.
Isto posto companheiros, não tem jeito de falarmos aberta e claramente que
precisamos de sua contribuição financeira para a vida na APSP continuar e
avançarmos com nossa agenda. Temos uma meta para esse ano de recuperar
nossos sócios antigos – cerca de 300 - e ampliarmos nosso quadro para 700 sócios
contribuintes, garantindo a existência da APSP sem sobressaltos para cumprir com
sua missão em nosso estado. Temos estudado todas as possibilidades nos últimos
anos, e algum recurso surge, mas sempre vinculado a certa atividade ou produto
específico, nunca à sustentação do funcionamento da APSP. Como dissemos, essa
missão é responsabilidade dos sócios! A sustentabilidade financeira da APSP é um
compromisso de todos os sanitaristas do estado!
A APSP agradece aos associados que já realizaram o pagamento da anuidade 2011.
Nos vemos em nossa programação deste ano e no Congresso Paulista, em São
Bernardo Campo.

Grande abraço,
Diretoria e Conselho Deliberativo da
Associação Paulista de Saúde Pública (APSP)
Gestão 2010-2012
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Anuidades 2011
A APSP enviará os boletos relativos à
anuidade de 2011, nos próximos dias. Para
que a nossa entidade se fortaleça e cumpra
a sua missão, é fundamental o seu apoio,
efetuando o pagamento com brevidade.

Patrimônio do Povo Brasileiro" e o eixo:
"Acesso e acolhimento com qualidade: um
desafio para o SUS". As etapas municipais
deverão ocorrer entre 1º de abril e 15 de
julho e as etapas estaduais entre 16 de
julho e 31 de outubro.

Saúde 2011
A diretoria da APSP saúda o Ministro da
Saúde, Alexandre Padilha, e o Secretário
de Estado da Saúde, Giovanni Guido Cerri,
pelas suas posses. Esperamos que ambos
contribuam para a efetivação do SUS em
nosso estado.
Recomendamos a entrevista recente do
Ministro para o conhecimento das suas
teses.
A diretoria da APSP já se reuniu com José
Manoel de Camargo Teixeira, Secretário
Adjunto de Saúde do Estado de São Paulo.
No encontro, em uma conversa bastante
produtiva, foram discutidas questões
importantes para a efetivação do SUS, com
ênfase no fortalecimento da regionalização
da atenção a saúde em nosso estado.

Congresso do COSEMS/SP
O Conselho de Secretários Municipais de
Saúde do Estado de São Paulo
(COSEMS/SP) e a Secretaria Municipal de
Saúde de Santos realizam, entre os dias 29
de março e 1º de abril, o XXV Congresso
do COSEMS/SP. O evento tem como tema
“União,
Estado
e
Municípios
na
Consolidação do SUS: Compromissos e
Responsabilidades” e terá dez cursos, dez
Rodas de Conversa, três Grandes
Conversas e o Café com Idéias. Durante o
Congresso acontecerá ainda a II Mostra de
Experiências Regionais.
Mais informações:
www.conasems.org.br/cosems/sp

A APSP é contra lei que destina 25% dos
leitos do SUS ao serviço privado
A APSP e diversas entidades civis assinam
representação contra a Lei Complementar
Estadual nº 1131/2010, que permite
direcionar 25% dos leitos e outros serviços
hospitalares do SUS para planos e seguros
de saúde privados. Em fevereiro, o
Ministério Público Estadual de São Paulo
acatou a representação. A APSP está
programando para abril um debate para
aprofundar a análise das modalidades de
gerenciamento no SUS.
Aguardem divulgação da data.
Conferências de Saúde
A 14ª Conferência Nacional de Saúde será
realizada entre os dias 30 de novembro e 4
de dezembro de 2011, em Brasília. O tema
será "Todos usam o SUS! SUS na
Seguridade Social - Política Pública,

Basta à violência e impunidade
A diretoria da APSP se solidariza com o
amigo Gilson Caleman, pelo falecimento de
seu filho Igor. É necessário dar um basta à
violência e à impunidade no Brasil. Muita
força, amigo Gilson.
Sanitarista das Letras
A APSP lamenta a morte do escritor
gaúcho Moacyr Scliar, em 27 de fevereiro.
Scliar, membro da Academia Brasileira de
Letras desde 2003 e autor de diversos
livros, entre eles “A Guerra no Bom Fim”,
“O Exército de Um Homem Só” e “Os
Voluntários”, era médico sanitarista.

Visite o Blog da APSP!

http://www.blogdaapsp.blogspot.com/
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