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►EDITORIALEDITORIAL

A pós tantas mudanças nos cenários da
Saúde, chega nosso esperado Con-

gresso!  “Com açúcar e com afeto”, estamos
preparados para receber os profissionais da
área de Saúde para cursos, troca de expe-
riências, contatos especiais e premiações. 
Esse espaço é mais que um simples

Congresso: é um mix de parceiros Tri-
partites mobilizados para qualificar a
gestão da Saúde. O caminho em 2014 é
bastante intenso e tortuoso, é um ano de
eleições Estaduais e Federais. 
Afirmo, sem rodeios, que a Saúde é pro-

tagonista deste momento em São Paulo e
que todos os olhos do país estarão voltados
para nossas ges-
tões. E diversidade
não nos falta: temos
a maior e menor ci-
dade do Brasil,
redes estruturadas
e ainda, grandes vá-
cuos e tensões à flor
da pele. 
A “bola da vez”

é a Atenção Bá-
sica, turbinada
pela chegada dos
médicos intercambistas no Estado de
São Paulo. Experiência exitosa no País
inteiro, com aprovação recorde pelos
nossos usuários, o programa federal
‘Mais Médicos’ já abriu acesso a quase
40 milhões de brasileiros. 
No Estado de São Paulo até o fim do

mês serão inseridos mais de 500 médi-
cos, que beneficiarão, pelo menos, meio
milhão de pessoas. É uma grande vitória!
Fomos o Estado que mais solicitou mé-
dicos do Programa e agora isso se torna
realidade.
Estamos trazendo nessa edição uma ma-

téria completa do que o Mais Médicos vem
significando no Brasil e em SP, para lapi-
dar os discursos calorosos que se formam
e reafirmar nosso apoio irrestrito aos ges-
tores que se comprometem com esse Pro-

grama, de forma linear e regrada.
Nesta edição, também voltamos a falar

da Dengue, pois o Congresso é em Uba-
tuba e o Litoral Norte de São Paulo sem-
pre esteve na berlinda com essa doença.
Todo cuidado é pouco, esse discurso

junto a população e gestores flui como
um “mantra” para que não se perca. 
Não podemos esquecer que serão cente-

nas de pessoas que estarão na cidade e
devem se manter sempre alertas para cui-
dados preventivos e sintomas da doença!! 
Trazemos um mini roteiro para que você

conheça Ubatuba, uma cidade acolhedora e
de belezas naturais, que se preparou du-

rante um ano para
recebê-los. 
Nosso XXVIII

Congresso reserva
momentos espe-
ciais com a pre-
sença do Ministro
da Saúde, Arthur
Chioro, ex-presi-
dente do CO-
SEMS/SP, e
também o Secretá-
rio de Estado da

Saúde de SP, David Uip, dois “Titãs” da
Saúde Pública que, juntos com nosso Pre-
sidente, Fernando Monti, discutirão o des-
tino do SUS após 25 anos de sua criação. 
Será imperdível!  
Serão muitos encontros e muitas novi-

dades. Sua participação mexerá com seu
dia a dia num futuro breve que se rein-
venta a todo instante. 
Não podia deixar de homenagear o nosso

COSEMS/SP, que completou 26 anos no
mês de março. Nossa diretoria está oxige-
nada, renovada, turbinada e atuante!
É um prazer dividir isso com todos.

Quanto mais parceiros, melhor! 

Claudia Meirelles SMS Salto, Diretora de 
Comunicação do COSEMS/SP

CONGRESSOS, NOVIDADES 
E PERSPECTIVAS

►EXPEDIENTEEXPEDIENTE
DIRETORIA DO COSEMS/SP 
(2013 - 2015):
PRESIDENTE: FERNANDO MONTI – SMS BAURU
1ºVICE-PRESIDENTE: KELEN CARANDINA - SMS CORDEIRÓPOLIS
2ºVICE-PRESIDENTE:ANA EMILIA GASPAR - SMS UBATUBA
1ª SECRETÁRIO: STÊNIO MIRANDA - SMS RIBEIRÃO PRETO
2ª SECRETÁRIO: FABRIZIO BORDON - SMS AMERICANA
1ªTESOUREIRO: LUÍS TOFANI – SMS FRANCO DA ROCHA
2ªTESOUREIRO: JORGE CHIHARA – SMS ADAMANTINA
DIRETORA DE COMUNICAÇÃO: CLAUDIA MEIRELLES – SMS SALTO
VOGAIS:
01- CARMEM PAIVA - SMS PEREIRA BARRETO
02- CARMINO DE SOUZA - SMS CAMPINAS
03- CÉLIA BORTOLETTO - SMS MAUÁ
04- DENISE CARVALHO - SMS ASSIS
05- EVERALDO MALHEIROS - SMS CAMPOS DO JORDÃO
06- LUCIANA MALUF – SMS BATATAIS
07- MARA JACINTO - SMS CEDRAL
08- MARCOS CALVO - SMS SANTOS
09- DALVA DOS SANTOS - SMS ITAPECERICA DA SERRA
10- MARIA AUXILIADORAVANIN - SMS JAGUARIÚNA
11- SÍLVIA FORTI – SMS OLÍMPIA
12- SIMONE MONTEAPERTO - SMS CARAPICUÍBA
13- ANTONIO ROBERTO STIVALLI - SMS LEME
14- ELISANGELA RODRIGUES - SMS LORENA
CONSELHO FISCAL:
MARIAALICE CAPPARELLI – SMS MATÃO
ANDRE LUIS MELLO – SMS OURINHOS
JOSÉ CARLOS TEIXEIRA - SMS ARAÇATUBA
JORNALISTA RESPONSÁVEL:
BRUNO QUIQUETO MTB - 60088/SP
E-MAIL: comunicacao@cosemssp.org.br 
PROJETO GRÁFICO E EDITORAÇÃO ELETRÔNICA: 
EUGENIO LARA
GRÁFICA: LASER PRESS GRÁFICA E EDITORA LTDA.
TIRAGEM: 3.000 EXEMPLARES
PERIODICIDADE: MENSAL - PAPEL RECICLADO
CORRESPONDÊNCIA:AVENIDA DOUTOR ARNALDO, 351
- 3º ANDAR, SALA 309 - CEP: 01246-000, SÃO PAULO - SP

E-MAIL: cosemssp@cosemssp.org.br
SITE: www.cosemssp.org.br

@cosemsspCosems SP Canal Cosemssp

CONFIRA NOTÍCIAS, FOTOS

E VÍDEOS EM NOSSO

PORTAL! SÃO MAIS DE

3.500 ACESSOS SEMANAIS

www.cosemssp.org.br
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A s temperaturas estão ficando
mais amenas, graças à chegada

do outono, e também as chuvas surgi-
ram com intensidades elevadas. Estes
sinais devem nos deixar em alerta
sempre que pensamos em Dengue.
Neste ano passamos por um verão atí-
pico, com as maiores temperaturas
dos últimos tempos e pouquíssimas
chuvas, o que dificultou a vida do
Aedes Aegypti (mosquito transmissor
da Dengue e Febre Amarela).

Não podemos comemorar, por en-
quanto, os números reduzidos de

casos confirmados da doença em
2014, achando que, com o final do
verão, os riscos de termos transmissão
e/ou epidemias estabelecidas da
doença já passaram. É puro engano.
Justamente agora nos meses de abril
e maio deveremos intensificar as
ações na eliminação e tratamento dos
criadouros, por conta das temperatu-
ras amenas, mas elevadas, e aumento
das chuvas. 

Além dos tradicionais recipientes
que servem como criadouros para o
mosquito, como: prato e vaso de plan-

tas, pneus, recicláveis, dentre outros,
devemos estar atentos aos criadouros
fixos e/ou de difícil acesso, como:
lajes, calhas, caixa-d´água, ralos,
obras e construções, dentre outros.

Esses criadouros agora vão acumu-
lar água da chuva e ter condições, de-
vido suas dimensões, de produzir
quantitativo de adultos do mosquito
capaz de manter elevada a infestação
nos Municípios, continuando a trans-
missão da doença, ainda por meses,
ou iniciar essa transmissão nos Mu-
nicípios próximos das regiões onde já

esteja desencadeado o processo de
transmissão ou epidemia da Dengue.

Por isso é importante, neste mo-
mento, que os Municípios intensifi-
quem a estrutura das suas equipes de
controle de vetores para as vistorias
dos imóveis e eliminação ou trata-
mento dos criadouros. Só assim
vamos conseguir interromper e evitar
que a transmissão da dengue se esta-
beleça entre a população.

Eng. Dalton P. Fonseca Jr – Superintendente
SUCEN /SES/SP 

DENGUE: PENSANDO NOS CRIADOUROS DO MOSQUITO

Antecipadamente ao período de
verão são realizadas ações simul-
tâneas das Secretárias de Obras,
Educação, Meio Ambiente e

Saúde, as quais vêm demonstrando impacto signifi-
cativo, com a união dos Agentes de Saúde e Controle
de Endemias em ações direcionadas a localidades
com maior incidência e focos da Dengue.

Nosso Município vem investindo pesado na Edu-
cação em Saúde, tendo seu “start” em 2010, através
do Projeto Agente Mirim de Combate a Dengue, em
2011, com Circuito Contra a Dengue e 2012, por
meio de Palestra Teatral Todos Contra a Dengue,
voltada ao 7º ano do ensino Fundamental. Existem
também atividades de Debate com tema ‘De quem
é a culpa’, fazendo o aluno analisar os deveres e ob-
rigações do Poder Publico e População.

Já em 2013, realizamos o ‘Quizz da Dengue’, e
agora, em 2014, um compilado de todas estas ações
exitosas na área da educação, chamada de ‘Ciclo de
Aprendizagem’, pois vai abordar todas as ações ci-
tadas nas mais diferentes etapas escolares, pas-
sando pelo ensino infantil, fundamental, e
Educação de jovens e Adultos, bem como ativida-

des dentro da comunidade. 
Os agentes da Dengue seguem as Normas Técni-

cas da SUCEN, em algumas situações complemen-
tadas paralelamente com ações de cunho
municipal. As atividades contemplam o bloqueio e
controle de criadouros, vistoria em imóveis espe-
ciais e pontos estratégicos, pesquisa entomológicas,
dentre outras iniciativas.

Em 2013 a equipe desenvolveu o Entomobanco
que auxilia no acompanhamento histórico de vis-
tas do imóvel onde foi encontrado larvas do Aedes
Aegipty. Montamos um cadastro de depósitos de
reciclagens formais (grandes depósitos) e infor-

►#DICADOGESTOR#DICADOGESTOR

UBATUBA - DENGUE
“A equipe do Controle de

Endemias de Ubatuba é
formada por 37 agentes que cobrem
toda área do município. Na atual
administração, ocorreu capacitação
em 2013 e 2014.”

“
mais (armazenado no quintal da residência). No
total, são 42 locais que vistoriados periodica-
mente, também ocorre o cadastro de acompanha-
mento periódico, que são basicamente casas de
veraneio ou desocupadas e que apresentam cria-
douros fixos.

Algumas dificuldades encontradas durante a
temporada de verão são: transitar no Município de-
vido ao grande número de veículos, muito lixo des-
pejado nas vias e beiras de estrada. E como se trata
de uma época em que os munícipes estão com total
atenção para seus trabalhos temporários, acabam
se descuidando com as medidas de prevenção à
Dengue, e, consequentemente, acontece um au-
mento no número de casas fechadas. 

Uma ação importante foi realizada no segundo se-
mestre de 2013, onde lançamos a campanha ‘Uba-
tuba Unida Contra a Dengue, o mosquito não
tira férias’. Esta campanha contou com: confecção
de folders e cartazes; série de arrastões dos agentes
da Dengue em bairros críticos da cidade; mobiliza-
ção dentro das escolas; vistoria em casas nas áreas
infestadas; mobilização em Igrejas; reunião com em-
presários, dentre outras atividades. 

Já mês de dezembro foram promovidos três
eventos batizados de ‘Natal Sem Dengue’, compos-
tos por uma serie de brincadeiras confeccionadas
com criadouros encontrados nas residências e
vias, onde para participar era necessário que a
criança, ou adulto, trouxesse um criadouro da rua
que também era trocado por saquinho surpresa,
contendo um sorvete, algodão doce e pipoca, pa-
ralelamente era realizado mutirão e panfletagem
nos comércios próprios.”

ANA EMÍLIA GASPAR,
SMS Ubatuba, Litoral
Norte do Estado de São
Paulo, com mais de 84 mil
habitantes (IBGE 2013).

Ano Total no ano
2011 710 casos (01/01/2011 a 31/12/2011)
2012 22 casos (01/01/2012 a 31/12/2012)
2013 1141 casos (01/01/2013 a 31/12/2013)
2014 74 casos (01/01/2014 a 26/03/2014)

Mês de Março

174 casos (01/03/2011 a 31/03/2011)
01 caso (01/03/2012 a 31/03/2012)
277 casos (01/03/2013 a 31/03/2013)
33 casos (01/03/2014 a 26/03/2014)

DENGUE EM UBATUBA
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D esde o início do Programa ‘Mais Médicos’,
o Brasil já recebeu mais de 9.500 profissio-

nais médicos, sendo 1.241 brasileiros e 8.307 in-
tercambistas. Ao todo, 33 milhões de brasileiros
foram beneficiados pela iniciativa. Até abril, o
Ministério da Saúde (MS) pretende ampliar a co-
bertura de atendimento para 45 milhões, com
um total de 13 mil médicos contratados.
Atualmente, os médicos que integram o Pro-

grama estão distribuídos em 3.241 cidades e 32
distritos indígenas. O Estado de São Paulo pos-
sui 395 Municípios inscritos, porém, apenas 72
receberam médicos até o terceiro ciclo de acolhi-
mento. A expectativa é que aproximadamente
500 médicos, dos quatro mil referentes ao
quarto ciclo, sejam alocados nos Municípios
paulistas. 
O Município de Franco da Rocha recebeu 13

profissionais do Programa e ainda restam 19
vagas para médicos. “Pela primeira vez todas as
UBS de Franco da Rocha possuem médicos em
atendimento todos os dias da semana, possibili-
tando, além disso, que equipes de saúde da fa-
mília sejam completadas, assim como a
ampliação da cobertura de Atenção Básica mu-
nicipal”, explicou o SMS Franco da Rocha, Luis
Fernando Nogueira Tofani.
Já em Itapecerica da Serra, são 14 médicos do

Programa atuando, de 26 solicitados ao Minis-
tério da Saúde. Os profissionais atendem uma
média de quatro pacientes por hora, incluídos os
retornos e demanda espontânea, com jornada de
oito horas diária em quatro dias da semana.
Segundo a SMS Itapecerica da Serra, Maria

Dalva Amim dos Santos, o Programa proporcio-
nou a implementação da saúde da família no
Município, que saiu de uma para 17 equipes, ga-
rantindo assim a ampliação e qualificação do
acesso e atenção. 
“Houve qualificação do cuidado e da assistên-

cia, reduzindo o número de encaminhamentos
para as especialidades, além de um aumento real
da satisfação da clientela através de relatos dos
munícipes e em pesquisa realizada pela gestão”,

ressaltou Maria Dalva. (confira no quadro breve
entrevista com profissionais e usuários de Itape-
cerica da Serra).

nDESAFIOS
De acordo com Tofani, quando os profissionais

chegam ao Município, são alojados em hotéis até
que seja locada residência. Como são de fora da
cidade e, em sua maioria, estrangeiros, precisa-
ram de apoio neste momento. “Aprovamos legis-
lação na Câmara que prevê o auxílio moradia e
alimentação em pecúnia. O desafio, já superada,

foi a exigência de fiador para a locação de imóveis.
Hoje todos estão em suas residências locadas por
eles próprios e recebendo auxílio financeiro men-
sal no valor de R$ 2.500,00”, esclareceu.
Para ele, não houve dificuldade na adaptação

do profissional estrangeiro em sua cidade. ”Tal-
vez alguma dificuldade inicial com a língua, que
já está sendo superada com o tempo. Todos eles
possuem formação e experiência em saúde da fa-
mília e interagem muito bem com as equipes e a
população”, ponderou (confira no quadro breve
entrevista com profissionais e usuários de
Franco da Rocha).

n BOLSA
O MS anunciou aumento do valor da bolsa re-

cebida no Brasil pelos médicos cubanos, que
passou para U$ 1.245, o equivalente a R$ 3 mil
por mês. Este reajuste é resultado de articulação
do governo federal brasileiro ao longo dos últi-
mos meses junto à Organização Pan-americana
de Saúde (OPAS) e ao governo de Cuba. O valor
toma como parâmetro a bolsa para aos médicos
residentes no Brasil, de R$ 2.976 brutos.
O reajuste da bolsa repassado diretamente

PROGRAMA JÁ BENEFICIOU MAIS DE 33 MILHÕES DE BRASILEIROS
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n  Angel Alexis Rodriguez Fabelo, cubano, atua na Unidade Saúde da Família de Potuverá, em Itapecerica da Serra

Em abril, com o final do
quarto ciclo, serão mais de
13 mil médicos contratados
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pelo governo de Cuba para os médicos será rea-
lizado sem qualquer custo adicional para o Bra-
sil, mantendo o valor de referência de R$ 10,4
mil mensais por profissional.

n 4º CICLO
No quarto ciclo entram no programa 192 pro-

fissionais com diplomas emitidos por instituições
brasileiras ou por elas revalidados e 204 inter-
cambistas, ou seja, com exercício profissional re-
conhecido em outros países. Além destes, chegam
ao Brasil mais quatro mil médicos cubanos.
Os profissionais cubanos chegarão a seis cida-

des brasileiras: Gravatá (PE), Porto Alegre (RS),
Brasília (DF), Guarapari (ES), Fortaleza (CE) e
São Paulo (SP), onde vão cursar o módulo de
acolhimento e avaliação do programa junto com
os demais estrangeiros. O Estado de SP será con-
templado com 432 profissionais advindos de
Cuba, que serão distribuídos em 58 Municípios. 
A chegada deste novo grupo e a manutenção

dos demais médicos que vieram ao Brasil, por
meio de cooperação entre o MS e a OPAS, será
viabilizada por um novo termo de ajuste deste
acordo. O documento prevê investimento de

R$ 973,94 milhões nos próximos seis meses,
sendo 86% do valor previsto para os gastos di-
retos com o profissional, como o pagamento da
bolsa-formação e da ajuda de custo de instala-
ção. O aumento no valor se deve à presença de
11.400 médicos.

nO PROGRAMA
Lançado em julho de 2013 pela presidenta

Dilma Rousseff, o Mais Médicos faz parte de
um amplo pacto de melhoria do atendimento
aos usuários do SUS, com o objetivo de aper-
feiçoar a formação de médicos na Atenção Bá-
sica, ampliar o número de médicos nas regiões
carentes do País e acelerar os investimentos em
infraestrutura nos Hospitais e Unidades de
Saúde.
Trata-se de uma importante demanda prove-

niente dos Prefeitos municipais e Secretários
Municipais de Saúde de todo o Brasil, apoiada
também pelos COSEMS e CONASEMS. 
O COSEMS/SP preparou um espaço para os

gestores em seu portal contendo informações, le-
gislação, orientações e documentos a respeito do
Programa Mais Médicos. Acesse e confira!

FRANCO DA ROCHA
Sayures Rodrigues Romero, cubana,

que começou a trabalhar em janeiro na
Unidade Básica de Saúde da Vila Bela,
em Franco da Rocha, já atuou por seis
anos em um Programa similar, na Ve-
nezuela. “Eu ajudo as pessoas, trabalho
por amor, e gosto de trabalhar com
amor. Sou apaixonada por meu traba-
lho. O Programa é muito importante,
ajuda os que precisam de um acompa-
nhamento direitinho, não só em con-
sulta, mas um acompanhamento como
o saúde da família”. 
A respeito da cidade em que traba-

lha, Sayures citou que Franco da Rocha
é semelhante ao Município de origem,
em Cuba. “Estou gostando muito da ci-
dade, morava em Cuba em um lugar
semelhante. Trabalhar nessa unidade é
ótimo, os outros médicos me recebe-
ram muito bem, e sempre se colocam a
disposição. As condições de trabalho
são ótimas”. 
Quanto à questão salarial, Sayures

explicou: “há uma parte que fica co-
nosco, outra parte que vai para Cuba
para ficar com nossa família e uma
terceira que vai para uma conta em
Cuba que só nós temos acesso. A
quarta parte vai para nosso governo
cubano investir em saúde e educação
para a população. Existem cirurgias
que custam 80 mil dólares, por exem-
plo, e em Cuba o governo paga isso.
Quando decidimos participar do Pro-
grama assinamos esse compromisso,
é parte de nossa missão ajudar outras
pessoas”.
Eliomar de Souza Silva, morador

local, se diz satisfeito com o atendi-
mento e atenção prestados pela cu-
bana.  “É a segunda vez que passo com
a doutora Sayures e acho que vou pas-
sar só com ela agora. Os remédios que
ela receita me ajudam bastante e ela é
sempre muito atenciosa”. 

Angel Alexis Rodriguez Fabelo, cubano,
atua na Unidade Saúde da Família de Potu-
verá. “Em nosso Município os profissionais da
saúde do Programa não tiveram dificuldades
na adaptação, fomos muito bem recebidos
pela Secretaria de Saúde. Todos os funcioná-
rios nos acolheram com muita alegria, e
somos ajudados tanto profissionalmente
quanto humanamente. Mantemos aulas toda
quarta-feira e temos oportunidade de conver-
sar sobre doenças, protocolos, transmitir ex-
periências, trocar opiniões de outros
profissionais que fazem trabalho no SUS por
muito tempo com bons resultados. Também
temos acessibilidade a todas as informações
da USF e Secretaria de Saúde”, disse.
Angel espera, com o Programa, melhorar

acessibilidade à saúde das regiões e pessoas
mais necessitadas e incorporar conhecimen-
tos que melhorem o SUS e a experiência
como médicos da Atenção Primária.

“Temos também como expectativa mudar
estilos de vida não saudáveis e promover o
hábito de ingestão de frutas e vegetais como
preferência na alimentação das pessoas que
ficam ao nosso cuidado. Participar de cur-
sos, congressos, investigações epidemioló-
gicas e todas as atividades científicas
promovidas para elevar nosso nível cientí-
fico e ser cada dia mais útil ao Programa”.
Para Cecília Cosmo da Silva, doméstica e

usuária UBS Analândia, agora todos os dias
existem médicos nos postos de atendimento
e agendamento de consultas. “Estou
achando muito bom. Os médicos cubanos
são muito atenciosos, são dedicados, con-
versam, ouvem o que tenho pra falar e exa-
minam. Eles veem tudo e todos os aspectos,
não somente a doença em si, mas tudo. Às
vezes é um pouco difícil entender o que eles
falam, mas quando falam devagar com-
preendo”, relatou. 

ITAPECERICA DA SERRA
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I mportante espaço para apresentações de
trabalhos e compartilhamento de experiên-

cias entre gestores e profissionais da saúde, a
XI Mostra de Experiências Exitosas dos Mu-
nicípios será promovida durante o XXVIII
Congresso do COSEMS/SP ‘SUS 25 anos:
desafios e prioridades’. No decorrer do
evento os congressistas poderão acompanhar
os trabalhos expostos em painéis localizados
no Centro de Convenções do Município de
Ubatuba.
Em 2014 são mais de 400 iniciativas inscritas,

com a participação de 62 Municípios, contem-
plando 11 temas pré-selecionados pela comissão
organizadora do Congresso. Mais de 40 avalia-
dores, dentre gestores, professores universitá-
rios e profissionais de saúde terão a difícil tarefa
de selecionar e premiar dez trabalhos, na quarta
edição do Prêmio David Capistrano.
“Os avaliadores são profissionais de saúde

que possuem experiência em várias áreas da
gestão e assistência em saúde pública, sem
vínculos diretos com municípios. Muitos estão
ligados à gestão estadual, municipal e à acade-
mia”, ressaltou o Assessor do COSEMS/SP e
membro da comissão organizadora da Mostra,
também avaliador, Floriano Nuno de Barros
Pereira Filho. 

n NOVIDADE
As experiências serão agrupadas por temas

e debatidas nas Rodas de Conversas entre
seus autores e demais interessados, através
de facilitadores, com o objetivo de estimular
as discussões.
Os temas procuram abordar todos os aspectos

da saúde pública como gestão de pessoas, da as-
sistência, formação de profissionais, inovações
municipais, atualidades e áreas específicas.

n AVALIAÇÃO
Os critérios de avaliação dos trabalhos ocorre

em dois momentos: inicialmente, um grupo
realiza a leitura das experiências inseridas no
hotsite do Congresso, pré-selecionando, apro-
ximadamente, 100 trabalhos, os quais passarão
por nova avaliação por meio da leitura do pôs-

ter apresentado na Mostra.
Na segunda etapa, as equipes de avaliadores

trabalharão durantes os três dias do evento, vi-
sitando a Mostra e realizando nova leitura dos
painéis.

Os painéis estarão expostos durante todo o
evento, de 2 a 4 de abril, e as Rodas de Conver-
sas serão promovidas na sexta-feira (04/04),
das 9h30 às 12h. Escolha seu tema e acompa-
nhe as discussões!.

►XXVIII CONGRESSO DO COSEMS/SPXXVIII CONGRESSO DO COSEMS/SP

XI MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DOS
MUNICÍPIOS RECEBE MAIS DE 400 TRABALHOS
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n Tudo pronto para o congresso de Ubatuba: trabalhos também serão avaliados durante o evento

TEMAS E QUANTIDADE DETRABALHOS
n Assistência Farmacêutica – 15
n Atenção Básica – 67
n Atenção Hospitalar – 9
n Controle social – 15
n Gestão de Pessoas, do trabalho
e Educação em Saúde – 37
n Gestão em Saúde – 42
n Promoção em Saúde – 93
n Redes de Atenção à Saúde – 17
n Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas – 36
n Urgência e Emergência – 16
n Vigilância em Saúde – 55
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UBATUBA - CAPITAL DO SURF - CONHEÇA SUA HISTÓRIA E SUAS BELEZAS
►XXVIII CONGRESSO DO COSEMS/SPXXVIII CONGRESSO DO COSEMS/SP

U batuba é uma das cidades mais antigas
do Brasil e considerada o paraíso ecoló-

gico do Litoral Norte. Em seus mais de 100
km de extensão, a cidade agrega infinitas ri-
quezas naturais. Sua gente simples e de rica
cultura acolhe o visitante que busca lazer e
tradição. Com a construção da rodovia BR-
101 (Rio- Santos), o Município abre suas por-
tas para visitantes que aqui chegam e
desfrutam deste cantinho do mundo que é
acolhedor por natureza.
A Ilha possui ruínas do antigo presídio que

abrigava detentos e soldados com suas famílias.
Em 1952, protagonizou uma sangrenta rebelião
e muitas pessoas morreram. O presídio foi fe-
chado e hoje suas ruínas são visitadas por mi-
lhares de turistas. Muitos barcos e escunas de
passeio saem do Itaguá em direção à Ilha que
tem quatro praias paradisíacas.
O Saco da Ribeira é ponto de partida de mui-

tos passeios de barcos na região, além de ser ex-
celente para observação de embarcações
pesqueiras caiçaras. 

nMATA
Ubatuba tem 80% de seu território de Mata

Atlântica preservada, e estão disponíveis aos vi-
sitantes vastas opções de lazer e esportes volta-
dos ao turismo ecológico. São trilhas, rios,
passeios, cachoeiras em mais de 100 km de ex-
tensão que o Município abrange.
O visitante pode optar por trekkings, escaladas,

banhos de rios e cachoeiras, passeios pela mata,
visita às comunidades tradicionais, observação de
pássaros e flora, entre muitos. Vale destacar que
muitas atividades exigem o acompanhamento de
guias treinados. A região do quilombo da Fazenda
possui lindas trilhas e cachoeiras. 
Sertões do Cambury e Ubatumirim, na Re-

gião Norte, também abrigam diversas quedas
d’água. Na região sul, os destaques são as que-
das localizadas no entorno dos bairros: Sertão
da Quina e Maranduba.

n PRAIAS
Ubatuba possui 102 praias no continente e

ilhas. Muitas destas estão com sua natureza
ainda intocada, principalmente na parte Norte
do Município. O visitante pode escolher entre
praias mais afastadas do centro, ou se preferir

praias badaladas, muitas se encontram na re-
gião Sul e Centro Sul. Águas calmas para a fa-
mília ou esportes como o surf, o mergulho,
pesca e vela. Ubatuba tem lugar para todo tipo
de lazer ligado ao oceano.

n ILHAS
O Município abriga mais de 20 ilhas e mui-

tas delas podem ser visitadas com saídas de

barcos e escunas de aluguel, que partem das
praias ao sul como a Enseada, Lázaro e o Saco
da Ribeira. 
Na região central as saídas são realizadas

pela praia do Itaguá. A Ilha das Couves e do
Prumirim, que ficam mais ao Norte, recebem
muitos turistas por sua beleza e natureza in-
tocada. A Ilha do Mar Virado na região Sul,
abriga um sítio arqueológico e é excelente
para a pesca e mergulho.

n AQUÁRIO
O Aquário de Ubatuba é um empreendi-

mento privado, fundado em fevereiro de 1996
por um grupo de oceanólogos. Desde sua inau-
guração, já recebeu milhares de pessoas, que
puderam absorver conhecimentos e serem sen-
sibilizadas acerca da importância da conserva-
ção do meio ambiente marinho e da riqueza de
sua biodiversidade.
Tendo como principais objetivos a educa-

ção e a pesquisa voltadas à conservação do
meio ambiente, o Aquário de Ubatuba foi o
primeiro Aquário Privado aberto à visitação
pública no País. O Aquário de Ubatuba man-
tém Convênios com 110 instituições de ensino
e pesquisa para realização de estágios e pes-
quisas conjuntas.
Está aberto de domingos a quartas-feiras,

das 10h às 20h e sexta/sábados e feriados, das
10h às 22h.

n Ubatuba possui muitos atrativos para os turistas, além das belas praias
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A FURP, maior laboratório público de me-
dicamentos do país e um dos maiores da
América Latina participou entre os dias 18 e
22 de março do 58º Congresso Estadual de
Municípios, realizado em Campos do Jordão
e promovido pela Associação Paulista de
Municípios (APM). O evento contou com a
participação do governador Geraldo Alck-
min, do Superintendente da FURP, Flávio
Vormittag, do presidente da APM, Celso Gi-
glio e diversas autoridades.
Durante os dias de congresso, a Fundação

expôs em seu estande sua linha de medica-
mentos, conversou com diversos prefeitos e
representantes municipais esclarecendo dú-
vidas sobre formas de compra e entrega dos
produtos fabricados pela FURP. 
Um levantamento realizado pela Funda-

ção mostra que somente no ano de 2013
foram repassados para os municípios que
compõem o Departamento Regional de
Saúde (DRS) de Taubaté (onde está locali-
zado Campos do Jordão) mais de 62 mi-
lhões de unidades farmacotécnicas através
do Programa Dose Certa, do Governo do Es-
tado de São Paulo. Parte desse quantitativo
é produzida pela FURP. Fazem parte do
Programa Dose Certa os seguintes municí-
pios do DRS de Taubaté: Aparecida, Arapeí,
Areias, Bananal, Caçapava, Cachoeira Pau-
lista, Campos do Jordão, Canas, Caraguata-
tuba, Cruzeiro, Cunha, Guaratinguetá,
Iguaratá, Jambeiro, Lagoinha, Lavrinhas,
Lorena, Monteiro Lobato, Natividade da
Serra, Paraibuna, Piquete, Potim, Queluz,
Redenção da Serra, Roseira, Santa Branca,

Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sa-
pucaí, São José do Barreiro, São Luiz do Pa-
raitinga, São Sebastião, Silveira, Tremembé
e Ubatuba.

n EVENTO
O Congresso Estadual de Municípios teve

como tema este ano “Municipalismo: os
Novos Horizontes da Gestão Política e Ad-
ministrativa”, promovendo a discussão
sobre as principais questões que afetam a ro-
tina diária dos municípios.  Diversas funda-
ções e empresas públicas e privadas
montaram estandes para divulgar seu traba-
lho. Na sessão de encerramento foi realizada
palestra com o jornalista e cineasta Arnaldo
Jabor e homenagem à memória da senhora
Glória Giglio.

COSEMS/SP NO FACEBOOK

u POST MAIS VISUALIZADO EM FEVEREIRO
Curtidas: 48

Compartilhamentos: 3
Visualizações: 1.876

Lumena Furtado, ex-SMS Mauá e ex-diretora do
COSEMS/SP foi nomeada Diretora De Programa
Da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde!

Parabéns e boa sorte nessa nova jornada. Ela
deixa uma mensagem para os gestores e amigos!

FURP PARTICIPA DO 58º CONGRESSO ESTADUAL DE
MUNICÍPIOS PARA EXPOR LINHA DE MEDICAMENTOS

D urante reunião do Conselho de Represen-
tantes Regionais do COSEMS/SP, realizada

no último dia 20, foram eleitos mais dois mem-
bros da Diretoria do COSEMS/SP. Antonio Ro-
berto Stivalli, SMS Leme e Elisangela Rodrigues,

SMS Lorena,  quedisputaram o cargo com mais
três candidatos.  
O Conselho de Representantes também elegeu

José Carlos Teixeira, SMS Araçatuba, como su-
plente do Conselho Fiscal.

COSEMS/SP ELEGE NOVOS MEMBROS 
DA  DIRETORIA E CONSELHO FISCAL
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n Elisangela Rodrigues e Antonio Roberto Stivalli (à dir.) n José Carlos Teixeira
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