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Unidades da CRS Oeste participam de curso 
para Fortalecer a Atenção Básica  

 
Curso promovido pela região funciona como ferramenta para a 
implantação do conjunto de diretrizes para a Atenção Básica e 
faz parte de uma série de ações que garantem o fortalecimento 
do SUS e qualificam a relação entre os trabalhadores e 
usuários. Saiba mais... 

 

 

14º Congresso Paulista de 
Pediatria 

 

 

Evento se realizará 
de 11 a 15 de 
março, em São 
Paulo. Saiba mais... 

 

 

 

 

 

Alimentação saudável 
 

 

confira o que você 
faz de certo e 
errado na sua dieta  

 

 

 
DESTAQUES 

  • Dia do Farmacêutico:  

Região Sul celebra a profissão 
 

  • Dia do fisioterapeuta e do 

terapeuta ocupacional: 
Região Norte celebra a profissão que 
ganhou nova data de comemoração 

 
  

Jovens SUS da CRS Sudeste e Centro participam 
de Oficina Agente de Governo Aberto 

 
Com o tema Base Comum de Informações das Demandas da 
Cidade, a oficina tem como objetivo qualificar ainda mais o 
atendimento do usuário do SUS por meio da capacitação dos 
bolsistas no sistema de atendimento ao cidadão SAC. Saiba 
mais...  

Região Sul promove oficina sobre Lei de Acesso 
à Informação 

 
Estão abertas as inscrições para a Oficina sobre a Lei de 
Acesso à Informação que a Coordenadoria Regional de Saúde 
Sul vai promover, em 19 de fevereiro, das 8h30 às 12h30, na 
Escola Municipal de Saúde Sul. Saiba mais...  

Secretaria inicia curso de técnicos de apoio para 
Unidade Básica de Saúde 

 
Durante o curso haverá aulas de Políticas de Saúde, Modelos 
de Gestão, Gestão e Subjetividade, Conceitos, Princípios, 
Diretrizes, Arranjos e Dispositivos, Planejamento e Atenção 
Básica e Estratégia saúde da Família. Saiba mais...  

 

Boletim eletrônico elaborado pela Coordenação de Gestão de Pessoas - CGP 
Endereço: Rua General Jardim, 36 - Vila Buarque - São Paulo/SP  
Contato: crhgsms@prefeitura.sp.gov.br - Telefone: (11) 3397-2398 / 2399 
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