Chamada de Trabalhos

Apoio

Prazo: 10/10/2017

Que ideias estão circulando e promovendo a reﬂexão
sobre as polí cas e prá cas? Que ações estão
movimentando as relações e os territórios, reforçando
a saúde como produção da vida, como direito, exercício
pleno de cidadania? Vamos agregar esses acontecimentos dispersos, conecta-los, aumentar sua visibilidade e potência, dentro da linha condutora do Congresso
Convidamos você, trabalhador, gestor, usuário do SUS:
o que nos conta sobre seus caminhos ou descaminhos
perante o desaﬁo de fazer saúde nos territórios Vale
Paraibanos? Como essa inicia va dialoga com o tema
do congresso?
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Realização

Informações e Inscrições:
https://15congressoapsp.org.br/

Inscrição: h ps://15congressoapsp.org.br/
inscricoes/informacoes-de-inscricao/
Submissão de Trabalhos: h ps://15congressoapsp.org.br/
submissao-de-trabalho-vale-paraiba/

REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO PARAÍBA
E LITORAL NORTE (RMVALE)

O que nos orienta!
Vivemos em tempos de crise, crise da polí ca, crise da
é ca, crise econômica, crise da saúde pública, crise da
educação, crise do sistema penitenciário e segurança
pública dentre outros. Em episódios recentes, temos
presenciado o quanto nossa sociedade em momentos
de extremos tende à barbárie.
No entanto, sob este caos aparente, a sociedade cria, se
movimenta e organiza em cole vos, produz e dá novos
sen dos à vida. Este Congresso pretende iden ﬁcar
essas movimentações sociais, eminentemente polí cas, que vêm acontecendo nos territórios, no co diano;
e revelar sua importância e ín ma relação com a saúde
das pessoas e comunidades.
O 15º Congresso Paulista de Saúde Pública é um Congresso em movimento, com a vidades regionalizadas.
O Núcleo do Vale do Paraíba e Litoral Norte apresenta
sua programação e convida a todos e todas para compar lhar suas experiências nos mais variados campos,
dialogar sobre a relação desses movimentos com a
saúde e debater os rumos da saúde pública em nossa
região. Pela garan a e efe vação de direitos!

Aquecendo: encontros pré congresso
COLETIVO PROSA - Taubaté, 26/08
Saúde é Polí ca! Mesa de debate com a presença de Marilia Louvison (APSP)
TROCA DE SEMENTES. SerrAcima - Cunha, 30/09
Promoção e par cipação de oﬁcinas sobre agroecologia e saúde
TERÇA SINTONIA - Taubaté.
Aproximação: cultura na praça e saúde de jovens
SABERES, FAZERES E A SAÚDE DAS PESSOAS E COMUNIDADES - São José dos Campos, 15/09
Roda de conversa integrando a experiência do Ecomuseu com as prá cas de saúde das unidades

O Congresso: a produção da saúde na RMVale
12h às 13h – Inscrição e apresentação do "Dançando
sobre Rodas".
13h às 13h15 – Abertura: Onde e como produzimos
saúde? Núcleo Regional de Saúde Pública da RMVale
13h15 às 14h45
RODA DE CONVERSA I:
O Ambiente Gera Saúde!

14h45 às 15h – Café com música
15h00 às 16h30
RODA DE CONVERSA II:
A Cultura Gera Saúde!
Memórias tecem redes e saúde (Ecomuseu e SMS-SJC)
Apresentação de Hip Hop. Música, dança, poesia e a
saúde dos jovens. (Terça Sintonia)

Agroecologia, nutrição e saúde: conversando sobre a
Feira de Sementes e a Saúde. (Projeto SerrAcima )

Facilitador: Pedro Ivo (APSP/RMVale).

Fitoterapia: como dialogar com as prá cas
hegemônicas? (Equipe de Pindamonhangaba)

16h30 às 17h – Encerramento: Nosso relato: Imaginação, território e produção do comum. A polí ca da
vida no Vale do Paraíba! (APSP)

Facilitadores: Rosana Gaeta (APSP/Núcleo RMVale e
Francisco Duarte – Associação Paulista de Medicina
de Família e Comunidade - Núcleo Regional do Vale
do Paraíba e Litoral Norte)
Lançamento do Núcleo Regional Associação Paulista
de Medicina de Família e Comunidade

