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Coletiva de Imprensa sobre a Febre Amarela 
 
"A Coletiva de Imprensa, teve como objetivo, explicar a 
situação atual dos casos de contaminação e as ações de 
combate a esta doença, realizadas pela Secretaria Municipal 
de Saúde de São Paulo." 

 

CRS Sudeste realiza pré-
conferência de saúde nas 
regiões de STS Ipiranga e Vila 
Mariana/Jabaquara  

 

 

“Essa é a segunda 
atividade realizada 
na região e reuniu 
cerca de 250 
participantes.”  

 

Avaliação do treinamento 
sobre TabWin e TabNet  

 

 

“O feedback dado 
pelos participantes 
foi em sua maioria 
positivo.”  

 

DESTAQUES 

  • HSPM abre inscrições para 

processo seletivo 
  • CECCO Vila Guarani comemora 25 

anos de existência 

  

Profissionais da Sudeste concluem Curso de 
Especialização em Gestão de Políticas de Saúde 
Informadas por Evidências 
“Iniciativa foi promovida pelo Instituto Sírio-Libanês de 
Ensino e Pesquisa/ Hospital Sírio Libanês (IEP/HSL) em 
parceria com o Ministério da Saúde.” 
 
CRS Sul promoveu encontro para pactuar ações 
de atenção integral à criança e ao adolescente 
vítima de violência 

“Evento faz parte do Curso de Aprimoramento para 
Implantação da Linha de Cuidado e reuniu integrantes da 
rede de proteção local.”  

Qualidade da Enfermagem é tema de seminário 
na região da Vila Maria/Vila Guilherme 

“Evento reforçou a importância da enfermagem e premiou 
profissionais por trabalhos realizados nas unidades da 
Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde 
(RASTS) da região."  

 

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

 

 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/saude/cogep
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/cogep/noticias/?p=248897
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/cogep/noticias/?p=248897
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/cogep/noticias/?p=248897
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/cogep/noticias/?p=248897
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/cogep/noticias/?p=248897
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/noticias/?p=248116
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/noticias/?p=248116
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/noticias/?p=248116
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/noticias/?p=248116
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/noticias/?p=248116
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/noticias/?p=248116
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/noticias/?p=248116
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/noticias/?p=248116
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/noticias/?p=248116
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/cogep/noticias/?p=248770
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/cogep/noticias/?p=248770
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/cogep/noticias/?p=248770
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/cogep/noticias/?p=248770
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/cogep/noticias/?p=248770
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/cogep/noticias/?p=248770
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/noticias/?p=248536
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/noticias/?p=248536
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/noticias/?p=247637
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/noticias/?p=247637
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/noticias/?p=247827
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/noticias/?p=247827
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/noticias/?p=247827
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/noticias/?p=247827
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/noticias/?p=247827
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/noticias/?p=247827
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/noticias/?p=247625
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/noticias/?p=247625
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/noticias/?p=247625
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/noticias/?p=247625
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/noticias/?p=247625
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/noticias/?p=247625
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/noticias/?p=247645
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/noticias/?p=247645
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/noticias/?p=247645
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/noticias/?p=247645
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/noticias/?p=247645
mailto:crhgsms@prefeitura.sp.gov.br
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/
http://www.prefeitura.sp.gov.br/saude/cgp
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/cogep/noticias/?p=248897
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/noticias/?p=248116
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/cogep/noticias/?p=248770

