
 
Associação Paulista 

de Saúde Pública 
                           CONVITE                  

 

APSP debate 14ª Conferência 

Nacional de Saúde 

A Associação Paulista de Saúde Pública e a Secretaria 
de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da 
Saúde convidam para a primeira atividade do Ciclo de 

Debates, a ser realizada no dia 31 de maio (3ª feira), 
das 17 às 20 horas, no Auditório Luís Musolino, na 
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, à 
Avenida Dr. Arnaldo, 351- térreo (Metrô Clínicas). 

O tema do debate será: “Todos usam o SUS! SUS na 

Seguridade Social, Política Pública, Patrimônio do 

Povo Brasileiro”. Os debatedores serão a Secretaria 
de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da 
Saúde e o Professor Paulo Capel Narvai (FSP-USP). 

O debate conta com o apoio do Conselho Estadual de 
Saúde. O ciclo de debates tem a parceria da SES-SP, 
COSEMS-SP, FSP-USP e do Observatório da Região 
Metropolitana. 

 Agende os próximos debates do Ciclo: 

 Tema Data 

2 O fortalecimento do Pacto pela Saúde 
nas Relações Interfederativas 

21/6 

3 Desafios da Implantação do Sistema 
de Auditoria no SUS 

2/8 

4 O controle social e o papel da 
ouvidoria no SUS 

6/9 

5 Monitoramento e Avaliação em Saúde 4/10 

 

  

  

 

Filie-se à APSP 

A sustentabilidade da APSP 
depende do apoio de todos nós. 

Filie-se à APSP. Acesse o site 
www.apsp.org.br ou ligue para o 

fone (11) 38154204. É 
fundamental o seu apoio para 
que possamos manter a nossa 

entidade viva e atuante! 

 

Cursos de Atualização 

A APSP e a Secretaria de Gestão 

Estratégica e Participativa (SGEP) 

do Ministério da Saúde organizarão 

três cursos, voltados para a 

capacitação de técnicos do Sistema 

Único de Saúde no Estado de São 

Paulo. Cada curso deverá contar 

com aproximadamente 45 alunos e 

terá 20 horas de duração, sendo 

realizados às manhãs e tardes das 

5ª e 6ª feiras e à manhã de sábado. 

As inscrições deverão ser realizadas 

pelo email apsp@apsp.org.br. 
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