
Planejamento para o 
biênio é debatido em 
reunião

Atividades são 
gratuitas e de curta 
duração

Secretários reiteraram propostas, compromissos e definiram membros e funções do 
Conselho Fiscal, além das comissões e grupos de discussão das políticas públicas 

Municípios podem realizar adesão para os componentes reforma, 
ampliação e construção, até dia 30 de abril

Programa de Requalificação das UBS tem novo prazo
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Municípios terão até 30 
de abril para pleitearem o 
Programa

25 anos

Prorrogado prazo para 
adesão ao Programa de 
Requalificação das UBS

Vogais:
01- Ana Emilia Gaspar - SMS Ubatuba
02- Carmem Silvia Guariente Paiva - SMS Pereira Barreto 
03- Carmino Antonio de Souza - SMS de Campinas
04- Edilson Seraphim Abrantes - SMS de São Carlos
05- Iramaia Aparecida Luvizotto Colaiacovo - SMS de Cerquilho
06- José Everaldo Piedade Malheiros - SMS de Campos do Jordão
07- Luciana Aparecida Nazar Maluf – SMS Batatais
08- Lumena Almeida Castro Furtado - SMS de Mauá
09- Mara Ghizellini Jacinto - SMS Cedral
10- Marcos Estevão Calvo - SMS de Santos
11- Maria Dalva Amin dos Santos - SMS de Itapecerica da Serra
12- Paulo Villas Bôas de Carvalho - SMS Mogi das Cruzes
13- Sílvia Elisabeth Forti Storti – SMS Olímpia
14- Simone Augusta Marques Monteaperto - SMS de Carapicuíba

Após alguns anos como Diretor de Comunicação do COSEMS/SP 
integro a nova diretoria em outra função, a de Tesoureiro. Tenho 
certeza de que com o apoio dos membros das diretorias anteriores, 
dos funcionários e assessores do COSEMS/SP demos um salto de 
qualidade, dinamizando nossa capacidade de comunicação. Com 
o assessor de comunicação contratado e trabalhando em período 
integral na sede da associação, pudemos reformular nosso jornal, 
criar nosso portal eletrônico, além de ativar nossa participação nas 
mídias eletrônicas.  É incrível o alcance que nossas mídias possuem 
hoje, seja pela repercussão de nossas edições impressas, seja pelos 
acessos e postagens digitais. Transfiro as responsabilidades para a 
Secretária Municipal de Saúde de Salto, Cláudia Meirelles, com muita 
segurança, pois ela já me apoiava em todas as ações e certamente dará 
continuidade ao nosso trabalho com o entusiasmo e a competência de 
sempre. Agradeço ao Presidente Arthur Chioro pela confiança e apoio 
que tive nestes anos e principalmente pela prioridade e autonomia 
que foram dadas ao nosso trabalho. O COSEMS/SP só tem crescido 
em importância e capacidade de ação nestes anos, garantindo a 
representatividade dos gestores municipais de saúde paulistas nas 
relações interfederativas. 
Boa sorte e bom trabalho à nova diretoria!    

A importância da comunicação

Luis Fernando Nogueira Tofani, Diretor do COSEMS/SP

O Departamento de Atenção 
Básica do Ministério da Saúde 

(DAB/MS) prorrogou, até o final 
de abril, o período de adesão 
ao Programa de Requalificação 
das Unidades Básicas de Saúde 
(UBS), nos componentes: 
construção, ampliação e reforma. 
Os gestores deverão realizar 
a adesão através do Sistema 
de Monitoramento de Obras 
(SISMOB).

Componentes
Para o componente ‘construção’, 

o MS aumentou as áreas mínimas 
necessárias e promoveu melhorias 
no projeto. Será oferecido 
projeto padrão completo para 
uso das prefeituras, além de 
Registro de Preço (RDC-PAC) 
para que os Municípios possam 
aderir e executar as obras e 
será considerado o desempenho 
do Município na execução dos 
recursos do programa.
Já para os componentes 
‘ampliação’ e ‘reforma’ serão 
utilizados como critérios de 
priorização: percentual de 

população em pobreza extrema, 
PIB per capita, percentual de 
UBS inadequadas e desempenho 
do Município no programa.

Valores
No componente ‘ampliação’, 
os investimentos variam entre 
R$ 50 mil e R$ 250 mil. Para o 
componente ‘reforma’, UBS de 
153,24 m2 até 293,28 m2, mínimo 
de R$ 30 mil e máximo de R$ 150 
mil. Para UBS acima de 293,28 
m2, o valor pode chegar até R$ 
350 mil. 
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Nova diretoria do COSEMS/SP se reúne pela primeira 
vez e debate principais metas da Associação

25 anos

•   

COSEMS/SP

No mês de março, foi realizada 
a primeira reunião da nova 
diretoria do COSEMS/SP, 
eleita no XXVII Congresso 
do COSEMS/SP. Os gestores 
utilizaram o primeiro encontro 
para a troca de conhecimentos 
e discutiram importantes 
temas como a formação do 
Conselho Fiscal e suas funções, 
participação compartilhada na 
Comissão Intergestores Bipartite 
(CIB), câmara técnica, comissões 
e grupos de discussão sobre as 
políticas públicas de saúde. 
Dos novos membros, alguns 
já estiveram à frente da gestão 
pública, tanto municipal quanto 
estadual, e a experiência anterior 
na área da Saúde marca um grupo 
mais atento e focado com as 
complexas e atuais legislações 
do SUS. 
O perfil dessa nova gestão é 
composto por médicos, dentistas, 
farmacêuticos, enfermeiros, 
entre outros profissionais. 
“Um novo ano se inicia e muitos 
compromissos serão firmados. 
A participação consciente que 

Diretores reiteram 
compromissos e definem 
Conselho Fiscal. Perfil 
da Diretoria é composto 
por médicos, dentistas, 
farmacêuticos, enfermeiros, 
entre outros

www.cosemssp.org.br

Acompanhe o 
COSEMS/SP nas redes 

sociais 

@cosemssp

Cosems SP

Confira notícias, fotos e vídeos 
em nosso portal!

forma opiniões e transmite 
informações importantes a todo 
Estado é nosso foco”, declarou 
a Diretora de Comunicação 
do COSEMS/SP e Secretária 
Municipal de Saúde (SMS) de 
Salto, Claudia Meirelles. 
Para a diretora e SMS de Ubatuba, 
Ana Emilia Gaspar, a expectativa 
é fortalecer a entidade para que 
cada vez mais possa apoiar a 
gestão municipal. “Tenho certeza 
que, com a Presidência do Arthur 
Chioro, as questões relacionadas 
à construção do SUS municipal 
com qualidade serão cada vez 
mais discutidas e consolidadas”, 
relatou.
O SMS de Campinas e membro 
da diretoria, Carmino Antonio de 
Souza, possui grandes preocupa-
ções.  “Como nossos Municípios 

terão capacidade humana e es-
trutural para atender todas as de-
mandas que são necessárias den-
tro do SUS já que grande parte 
da operacionalização do sistema 
foi transferida aos Municípios e 
como colocar o SUS dentro de 
sua perspectiva real, sem ar-
rogância ou presunção de que 
podemos tudo, sabemos tudo”. 
A Diretoria do COSEMS/SP se 
reúne mensalmente no dia que 

antecede o encontro do Conselho 
de Representantes Regionais e a 
CIB.

Conselho Fiscal
Eleito durante a Assembleia 
Geral, do XXVII Congresso 
do COSEMS/SP, o Conselho 
Fiscal teve suas atribuições 
definidas na primeira reunião 
da nova diretoria do COSEMS/
SP e é formado por Secretários 
Municipais de Saúde que não 
compõem a atual diretoria. 
O Conselho Fiscal será 
responsável por fiscalizar a 
aplicação de todos os recursos 
repassados ao COSEMS/SP e 
analisar e emitir parecer sobre 
o balanço anual, antes de seu 
encaminhamento ao Conselho 
de Representantes Regionais e à 
Assembleia Geral. 
O Conselho terá um regimento 
próprio que define todas suas 
atribuições e compromissos e 
este será disponibilizado no 
Portal do COSEMS/SP:  
www.cosemssp.org.br.

Conselho Fiscal

Suplentes:1- Álvaro Machuca – SMS São José dos Campos 
2- Roberto Martins Torsiano – SMS Coroados
3- Maria Lilian Ferro Bonacin Ditadi– SMS São Simão

Titulares: 1- Maria Auxiliadora Vanin – SMS de Jaguariúna
2- Andre Luis Camargo Mello – SMS Ourinhos
3- Maria Alice Garcia Capparelli – SMS Matão 

•   

Diretoria do COSEMS/SP se reúne mensalmente em São Paulo
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Grande Conversa debate a gestão compartilhada do SUS nas 
regiões de saúde do Estado de São Paulo

Atividade contou 
com participação de 
representantes do Ministério 
da Saúde e da Secretaria de 
Estado da Saúde 

25 anos

Durante o XXVII Congresso 
do COSEMS/SP, em São 
Bernardo do Campo, as Grandes 
Conversas foram as atividades 
mais concorridas. O espaço 
serviu para debater os principais 
desafios do SUS para os novos 
gestores e abordou assuntos 
como a regionalização da saúde 
no Estado e São Paulo.
Com o tema ‘Gestão 
compartilhada do SUS nas 
Regiões de Saúde’, a segunda 
Grande Conversa do evento 
debateu a construção das regiões 
de saúde e a funcionalidade 
de suas respectivas Comissões 
Intergestores Regionais (CIR/
CGR) e os desafios para assinatura 
do Contrato Organizativo de 
Ação Pública (COAP). 
Atividade contou com a presença 
do Diretor do Departamento de 
Articulação Interfederativa do 
Ministério da Saúde (MS), André 
Luis Bonifácio Carvalho; do 
Coordenador da Coordenadoria 
de Regiões de Saúde da Secretaria 
de Estado da Saúde de São Paulo 
(SES-SP), Affonso Viviani Jr.; 
do Secretário Municipal de 
Saúde (SMS) de Bauru e vice-
presidente do COSEMS/SP, 
Fernando Monti e do Professor 
do Departamento de Medicina 
Preventiva da Escola Paulista 
de Medicina da UNESP, Luiz 
Carlos Oliveira Cecílio. E os 
debatedores, SMS de Franco da 
Rocha, Luis Fernando Nogueira 
Tofani e a SMS de Cedral, Mara 
Ghizellini Jacinto, ambos da 
Diretoria do COSEMS/SP.
Prioridade na implantação no 
Pacto pela Saúde, em 2006, e 

descrita do Decreto nº 7.508, a 
regionalização foi assumida como 
eixo estratégico para construção 
das políticas públicas de saúde 
que valorizem as diversidades 
regionais respeitando os 
princípios do SUS. 
Para o Diretor do MS, a construção 
das Redes tem que ser planejada, 
compartilhada, observando o 
aspecto de transformação de 
cada região. As CIR/CGR devem 
ser um espaço ativo de diálogo 
“que integrem os desafios e 
vontades dos gestores à luz dos 
usuários. Não podem ser um 
espaço burocrático. Tem que ser 
um espaço político”, explicou.
Carvalho enfatizou que os 
aspectos do COAP surgem depois 
de um processo de construção e 
amadurecimento dos gestores e 
traz uma maior responsabilização 
dos Municípios, Estados e União. 
“Permite que os gestores possam, 
de forma permanente, discutir o 
processo de planejamento local. 
O processo não termina depois 

da assinatura do COAP. Envolve 
um conjunto de compromissos 
que imprimem aos gestores um 
novo olhar sobre o processo e 
os aspectos regionais. Esse é um 

passo importante para o SUS”, 
ressaltou.
Viviani citou que a SES-SP já 
atua de forma descentralizada, 
o que facilitou o processo de 
regionalização. “Procuramos 
(SES-SP) acompanhar todas as 
diretrizes deste processo nos 
17 Departamentos Regionais de 
Saúde (DRS), dadas pelo nível 
central do SUS, o Ministério. 
No momento atual, de acordo 
com as pactuações e do Decreto 
nº 7.508, enxergando as fraque-
zas e pontos fortes da Secretaria; 
estamos em um processo de mu-
dança da cultura organizacional, 
caminhando e avançando cada 
vez mais para o fortalecimento 
da gestão regional”.  
De acordo com o Coordenador da 
SES-SP, a gestão compartilhada 
e tarefa de organização no 
âmbito regional constituem hoje 
o principal desafio para o avanço 
do SUS no Estado de São Paulo.
Segundo o vice-presidente do 
COSEMS/SP, o setor saúde 

FOTOS DESTA PÁGINA - COSEMS/SP

Grande Conversa debateu os principais desafios das regiões de saúde do Estado de São Paulo

André Luis Bonifácio Carvalho,     
do Ministério da Saúde 
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25 anos

possui características variadas, 
que permeiam vários territórios, 
e cada ente tem uma posição 
horizontal no processo. É 
preciso aumentar a capacidade 
de construir constantemente 
as Redes. “Hoje no Estado 
temos os novos gestores, o 
processo de regionalização, o 
planejamento para a assinatura 
dos COAP. O próprio advento 
do COAP denuncia os desafios 
que temos pela frente. O COAP 
será o revelador de nossas 

deficiências”.
Já Cecílo inicia sua fala com 
uma provocação: “Por que 
sendo tão necessária, a gestão 
compartilhada é difícil de 
acontecer?”. Para ele, não há 
como construir o sistema de 
saúde sem o compartilhamento de 
ideias. “Os territórios não podem 
ser olhados de forma burocrática. 
As regiões são vivas”, salientou.
“Nós vivemos presos a um 
instrumental jurídico pesado, das 
normativas dos instrumentos que 
são impostos. O tema mais nobre 
da SES-SP é a regionalização. 
Os Municípios precisam do 
apoio da SES-SP. É necessária 
a reestruturação das Regionais 
de Saúde (DRS). Temos que 
reconstruir nossas relações com os 
médicos, a gestão compartilhada 
deve incluir também os usuários”, 
disse o professor. 
Mara enfatizou a responsabilidade 
e representatividade dos 
Secretários à frente da gestão 
da saúde municipal. “Está na 
hora de nos apoderarmos das 
necessidades, do que temos 
de capacidade instalada, para 
chegarmos à CIR e conseguirmos 

debater, de igual para igual, 
Municípios de pequeno e 
grande porte, pois somos iguais. 
Temos que compreender isso 
tudo para depois sentarmos 
com os respectivos prefeitos e 
analisarmos o financiamento e a 
real necessidade de se assinar o 
COAP, por exemplo”. 

Regiões do Estado
O Estado de São Paulo é dividido 
em 63 Regiões de Saúde. Cada 
região possui uma comissão de 
gestores para organizar, planejar 
e deliberar, em consenso, sobre 
a melhor forma de garantir os 
serviços de saúde regionais 
hierarquizados. 
Cada CIR/CGR elege um 
representante regional, 
que compõe o Conselho de 
Representantes Regionais do 
COSEMS/SP, o qual se reúne 
mensalmente antes da Comissão 
Intergestores Bipartite (CIB), 
entre Estado (representado 
pela SES-SP) e Municípios 
(representados pelo COSEMS/
SP).
Confira as fotos e vídeos do 
XXVII Congresso no Portal do 

COSEMS/SP: 
www.cosemssp.org.br e nas nos-
sas redes sociais.
Na próxima edição do Jornal 
do COSEMS/SP, em maio, 
será publicada reportagem 
especial sobre a terceira Grande 
Conversa.

Mapa do Estado de São Paulo 
com as 63 regiões de Saúde

FOTOS DESTA PÁGINA - COSEMS/SP

Professor da UNESP, Luiz 
Carlos Oliveira Cecílio

Affonso Viviani Jr. 
Coordenador da SES-SP

Fernando Casquel Monti, Vice-
Presidente do COSEMS/SP 

Jornal_Abril_13.indd   5 22/04/2013   15:19:46



• Movimento6
Edição nº138, Abril de 2013Jornal do 

     COSEMS/SP

PAPEL RECICLADO - O COSEMS/SP CUIDA DO MEIO AMBIENTE

COSEMS/SP - EM DEFESA DO SUS

CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE

25 anos
COSEMS/SP é ponto para coleta de assinaturas do 

Movimento ‘Saúde mais 10’

O COSEMS/SP convida a 
todos da área da saúde para que 
assinem a petição apoiando a 
formulação de um Projeto de Lei 
que assegure o repasse efetivo 
e integral de 10% das receitas 
correntes brutas da União para a 
saúde pública brasileira (Saúde 
Mais 10), alterando dessa forma, 
a Lei Complementar nº 141,de 
13 de janeiro de 2012. De acordo 
com levantamento realizado 
pelo CONASEMS, já foram 
coletadas mais de 1.250 milhões 
de assinaturas. São necessárias 
pelo menos 1,4 milhões de 
assinaturas. 
Essa iniciativa visa agregar, de 
maneira contínua e crescente, as 
entidades organizadas e as diver-
sas instituições, abrangendo toda 
a nossa sociedade, nas cidades e 
no campo, e, principalmente, cada 
cidadã e cada cidadão brasileiros, 
no esforço cívico de encaminhar 
à Câmara Federal um Projeto de 
Lei de Iniciativa Popular, que é 

Movimento necessita de mais 
assinaturas para encaminhar 
requerimento ao Congresso 
Nacional. Militantes 
realizaram passeata em 
Brasília

uma conquista garantida na Carta 
Magna brasileira.
Atualmente, a Lei Complemen-
tar nº 141, de 13 de janeiro 2012, 
que regulamentou a Emenda 
Constitucional nº 29 (EC-29), de-
termina que os Estados destinem 
12% de suas receitas brutas para 
saúde. Já os Municípios devem 
investir, no mínimo, 15% e vale 
destacar que no Estado de São 
Paulo, a media de aplicação por 
parte dos municípios já ultrapassa 
22 % . No entanto, a EC-29 não 
estabelece um patamar mínimo 

para a União, que tem repassado 
em torno de 6% de suas receitas 
brutas para a saúde. A iniciativa 
busca alterar a Lei para 10% dos 
investimentos para a União.

Brasília
No último dia 10 aconteceu o 
Ato em Defesa da Saúde Pública, 
mobilizando centenas de pessoas 
em frente ao Congresso Nacional 
para reafirmar a necessidade de 
fortalecer o SUS público, univer-
sal e integral.
A atividade iniciou com a con-

centração de delegações de diver-
sos Estados do país, na Catedral 
de Brasília.  Após a recepção das 
bancadas, cerca de 1.200 repre-
sentantes seguiram em caminha-
da até as imediações da Câmara 
Federal, onde realizaram outro 
ato público, desta vez contando 
com a representação de parla-
mentares, de diversas legendas 
partidárias, que se dirigiram ao 
Movimento para manifestarem 
seu apoio.

Assinatura
Quem tiver interesse em participar 
desse grande Movimento em 
Defesa do SUS, procure uma das 
nossas recepcionistas no escritório 
do COSEMS/SP, localizado no 
edifício da Secretaria de Estado 
da Saúde de São Paulo (SES-
SP), na Avenida Doutor Arnaldo, 
351 - sala 309, Cerqueira Cesar, 
no Município de São Paulo. 
Os formulários estão disponíveis 
em nosso portal e também nas 
redes sociais. Na página do 
Conselho Nacional de Saúde 
(CNS), no Facebook, você pode 
participar enviando sua foto de 
apoio ao movimento. O CNS 
publicará sua imagem.

DIVULGAÇÃO

Mais de mil militates realizaram passeata em Brasília. Destino final foi o Congresso Nacional
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25 anos
Diretoria do COSEMS/SP é apresentada ao Secretário de 

Estado da Saúde de São Paulo
Para o Secretário de Estado 
o compromisso é trabalhar 
conjuntamente ao COSEMS/
SP na melhoria do SUS no 
Estado

FOTOS DA PÁGINA - COSEMS/SP

Em 17 de abril, a nova diretoria 
do COSEMS/SP, empossada 
durante o XXVII Congresso 
dos Secretários Municipais de 
Saúde do Estado de São Paulo, 
recebeu, em sua reunião mensal, 
o Secretário de Estado da Saúde 
de São Paulo, Giovanni Guido 
Cerri, e o Chefe de Gabinete, 
Reynaldo Mapelli Jr. Na ocasião, 
o Presidente do COSEMS/SP, 
Secretário Municipal de Saúde 
(SMS) de São Bernardo do 
Campo, Arthur Chioro, reforçou 
os compromissos e propostas 
da Associação expressos na 
Carta de São Bernardo do 
Campo, aprovada pelos SMS em 
Assembleia Geral. 
O documento, entregue em mãos 
ao Secretário de Estado, além da 
nova relação de diretores, serve 
de parâmetro para as ações da 
Associação no próximo biênio 
(2013/14).
A construção das Redes 
Regionais de Atenção à Saúde, 
o cofinaciamento do SAMU e 
a transferência, na modalidade 
fundo a fundo, do Piso de Atenção 
Básica (PAB) estadual, no valor de 
R$ 3,00 per capita, foram algumas 
reivindicações comentadas por 
Chioro. “Estamos aguardando a 
formalização para o repasse do 
PAB aos Municípios. Outro tema 
importante para debatermos é a 
educação permanente e a fixação 
de médicos nos Municípios do 
Estado”, ressaltou.
Para Cerri, o compromisso da 
Secretaria de Estado da Saúde de 
São Paulo (SES/SP) é trabalhar 
juntamente ao COSEMS/
SP para qualificar o SUS no 

Estado e também o processo de 
regionalização como umas das 
prioridades da SES/SP. “Existe 
um problema seríssimo que é 
a questão do financiamento. 
Estamos convergindo mais com 
o Ministério da Saúde para 
melhorar a situação. Recebemos 
recursos na margem de R$ 60 
milhões, do Ministério, e vamos 
investir mais R$ 60 milhões para 
podermos concluir o acordo do 
PAB”. 
Questionado pelo diretor do 
COSEMS/SP, SMS de Franco da 
Rocha, Luis Tofani a respeito de 
uma data prevista para o repasse, 

Cerri respondeu apenas que, em 
breve, teria uma resposta.
De acordo com o Secretário da 
SES/SP, uma Parceria Público-
Privada está sendo firmada com 
a Fundação para o Remédio 
Popular “Chopin Tavares de 
Lima” (FURP), de Américo 

Brasiliense, para a 
produção de mais 30 
fármacos, além de 
um melhor processo 
logístico na entrega 
dos medicamentos 
nos 645 Municípios 
do Estado.

Mais recursos
Tanto a SES/SP quanto o 
COSEMS/SP apoiam o ‘Movi-
mento Saúde mais 10’, que pre-
tende levar ao Congresso Nacio-
nal 1,5 milhões de assinaturas 
do Projeto de Lei que assegura 
o repasse efetivo e integral de 
10% das receitas correntes bru-
tas da União para a saúde pública 
brasileira. 
Até o momento já foram 
arrecadadas mais de 1.250 
milhões de assinaturas. Para 
participar do abaixo-assinado, 
acesse nosso portal e obtenha os 
formulários para preenchimento. 
O COSEMS/SP é ponto para 
coleta das assinaturas.

Planejamento
Na segunda etapa da reunião de 
Diretoria, os Secretários desen-
volveram o planejamento a ser 
seguido pela Associação durante 
a gestão 2013/14 e idealizaram 

as estratégias que serão seguidas 
para atingir as propostas e com-
promissos descritos na Carta. 

Encontro serviu para apresentar nova diretoria e reforçar as propostas do COSEMS/SP  ao 
Secretário de Estado da Saúde de São Paulo

Diretores se dividiram em grupos

Cerri e Chioro demostrando 
apoio ao Movimento 

Grupos formularam 
estratégias para as ações

Ao final, todas as 
estratégias foram debatidas

Carta do Congresso foi a 
base para o planejamento 
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COSEMS/SP - EM DEFESA DO SUS

APOIO: FURP

Instituto de Saúde (IS) promove 
edição 2013 do CurSUS

Os cursos serão realizados 
em dois semestres e são 
gratuitos e de curta duração. 
Confira o cronograma 

25 anos

O Instituto de Saúde (IS) abre 
a edição 2013 do Cursos de 
Aperfeiçoamento e Atualização 
para os Trabalhadores do Sistema 
Único de Saúde (CurSUS). O 
objetivo do CurSUS é atualizar os 
conhecimentos dos profissionais 
da área da saúde, a partir dos 
trabalhos desenvolvidos por 
pesquisadores do próprio 
Instituto. 
As aulas serão realizadas no 
auditório Walter Leser, do IS, 
localizado na Rua Santo Antonio, 
590, Bela Vista – São Paulo, SP.
Os cursos, gratuitos e de curta 
duração, são direcionados a 
médicos, gestores municipais 

e estaduais, articuladores da 
Atenção Básica, interlocutores 
da saúde da mulher, da população 
negra e idosa, enfermeiros, 
nutricionistas, dentre outros.
As inscrições devem ser feitas no 
site do Instituto de Saúde: 
www.isaude.sp.gov.br. 
Cada curso tem seu período de 
inscrição, portanto é recomen-
dado acompanhar no site do IS 
quando se iniciam as inscrições 
do curso desejado, lembrando 
que o interessado poderá partici-
par de um curso por semestre.
Mais informações podem ser 
obtidas através do nosso Portal, 
www.cosemssp.org.br e pelas 
redes sociais do COSEMS/SP, 
que atingiram mais de 70 mil 
visualização nas últimas semanas, 
ou também pelo e-mail: 
cursos@isaude.sp.gov.br

A Fundação para o Remédio Popular 
(FURP), laboratório farmacêutico 
oficial do Governo do Estado e 
vinculado à Secretaria de Estado da 
Saúde de São Paulo acaba de assinar 
três novas parcerias com laboratórios 
privados através das PDPs 
(Parcerias de Desenvolvimento 
Produtivo), sob coordenação do 
Ministério da Saúde, que resultarão 
na transferência de tecnologia para 
produção de medicamento contra o 
mal de Alzheimer e dois produtos 
médicos: o primeiro utilizado em 
procedimentos no tratamento de 

Os convênios resultarão na 
produção de medicamento e 
produtos médicos utilizados 
em procedimentos no 
tratamento de AVC e para 
deficiência auditiva 

AVC e o segundo para deficiência 
auditiva. Em parceria com a EMS, 
a FURP irá produzir a Galantamina, 
contra o mal de Alzheimer. Com a 
Firstline, irá fabricar o COIL Pioneer 
- espirais de platina utilizados 
em procedimentos no tratamento 
de aneurisma cerebral e com a 
Politec irá produzir três modelos de 
aparelhos auditivos, para diferentes 
classes de deficiência auditiva. A 
FURP já participa de dez parcerias 
com indústrias farmacêuticas 
privadas articuladas pelo Ministério 
da Saúde para a fabricação nacional 
de nove medicamentos e DIU.
O Superintendente da FURP, Flávio 
Vormittag, ressalta que, ano após 
ano,  a Fundação vem alcançando 
novos patamares tecnológicos na 
indústria farmacêutica. Ele lembra 
que em 2012 foi assinada parceria 
com a Novartis para produção de 

medicamentos para tratamento de 
pacientes submetidos a transplantes. 
“A FURP é hoje o maior fabricante 
público de remédios do Brasil e um 
dos maiores da América Latina, 
por isso ocupa posição estratégica 
nas Políticas Públicas de Saúde, e 
a assinatura destas novas parcerias 
de transferência de tecnologia será 
mais uma grande oportunidade 
de produzirmos medicamentos, e 
agora produtos médicos de alta tec-
nologia, o que inegavelmente traz 

inúmeros benefícios para a popula-
ção, que depende do Sistema Único 
de Saúde”, explica Flávio.
Os convênios foram assinados em 
São Paulo, na sede da FIESP, duran-
te a 4ª reunião do Grupo Executivo 
do Complexo Industrial da Saúde 
(Gecis). A reunião contou com a 
presença do governador Geraldo 
Alckmin, do secretário da Saúde, 
Giovanni Cerri, do Superintendente 
da FURP, Flávio Vormittag, do 
diretor industrial, Adivar Cristina, e 
três ministros de Estado, Alexandre 
Padilha (Saúde), Fernando Pimen-
tel (Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior), Marco Raupp 
(Ciência, Tecnologia e Inovação), 
entre outras autoridades. 
Dados do Ministério da Saúde 
apontam que a demanda anual para 
essas novas transferências de tecno-
logia são da ordem de mais de 13 
milhões de unidades farmacotécni-
cas do medicamento contra o mal de 
Alzheimer  (Galantamina), 10 mil 
unidades para os espirais de platina 
(COIL Pioneer) e 80 mil unidades 
de aparelhos auditivos.                              

Flavio Vormittag assina 
convênio

ASSESSORIA - FURP
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