um oferecimento CSEB

Agentes de
Saúde CRUSP
vide SAS

O Centro de Saúde Escola Samuel Barnsley Pessoa (CSEB), em
parceria com a Superintendência de Assistência Social da USP,
vem através deste tornar pública a atuação da nova equipe de
atenção primária à saúde dos(as) moradores(as) do CRUSP.

Oito pessoas que moram no
CRUSP foram selecionadas para
atuar como Agentes
Universitários(as) de Saúde.

Bloco A1 e G
Aida e
Lamoel

Descubra aqui o nome dos(as)
agentes de saúde responsáveis
pelo seu bloco e os(as) receba com
muito amor e carinho nessa nova
jornada de promoção e
manutenção da saúde CRUSPiana.
Para mais informações, você pode
enviar um e-mail para
crusp_cseb@usp.br ou procurar
seu(sua) agente de saúde.
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O Centro de Saúde Escola Samuel Barnsley Pessoa (CSEB), em
parceria com a Superintendência de Assistência Social da USP,
vem através deste tornar pública a atuação da nova equipe de
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manutenção da saúde CRUSPiana.
Para mais informações, você pode
enviar um e-mail para
crusp_cseb@usp.br ou procurar
seu(sua) agente de saúde.

Bloco A e D
Júlio
e Luan

um oferecimento CSEB

Agentes de
Saúde CRUSP
vide SAS

O Centro de Saúde Escola Samuel Barnsley Pessoa (CSEB), em
parceria com a Superintendência de Assistência Social da USP,
vem através deste tornar pública a atuação da nova equipe de
atenção primária à saúde dos(as) moradores(as) do CRUSP.
Descubra aqui o nome dos(as)
agentes de saúde responsáveis
Oito pessoas que moram no
CRUSP foram selecionadas para pelo seu bloco e os(as) receba com
muito amor e carinho nessa nova
atuar como Agentes
jornada de promoção e
Universitários(as) de Saúde.
manutenção da saúde CRUSPiana.
Para mais informações, você pode
enviar um e-mail para
crusp_cseb@usp.br ou procurar
seu(sua) agente de saúde.

Bloco B e C
Janis e
Leonardo

Agentes de
Saúde CRUSP
vide SAS

O Centro de Saúde Escola Samuel Barnsley Pessoa (CSEB), em
parceria com a Superintendência de Assistência Social da USP,
vem tornar pública a atuação da nova equipe de atenção primária
à saúde dos(as) moradores(as) do CRUSP.
Descubra aqui o nome dos(as)
agentes de saúde responsáveis
Oito pessoas que moram no
CRUSP foram selecionadas para pelo seu bloco e os(as) receba com
muito amor e carinho nessa nova
atuar como Agentes
jornada de promoção e
Universitários(as) de Saúde.
manutenção da saúde CRUSPiana.
Para mais informações, você pode
enviar um e-mail para
crusp_cseb@usp.br ou procurar
seu(sua) agente de saúde.

Bloco E e F
Lucas
e Mylla

