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ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO
PARA COBERTURA E DIVULGAÇÃO

DO XXX CONGRESSO

CONFIRA O BALANÇO DAS
ATIVIDADES DO XXX CONGRESSO

DO COSEMS/SP
► PÁG. 3 ► CENTRAL

XXX CONGRESSO DO COSEMS/SP
REÚNE MAIS DE 1.600 PARTICIPANTES

► #DICADOGESTOR#DICADOGESTOR

A história dos encontros dos secretários
municipais de Saúde de São Paulo.

► PÁGS. 6 E 7
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Caros Amigos (as),
Realizamos nosso Trigésimo Congresso

entre os dias 13 e 15 de abril passado, pe-
ríodo que antecedeu a votação da instala-
ção do processo de afastamento da
Presidente da República pela Câmara dos
Deputados. O Congresso recebeu avalia-
ções positivas de seus mil e seiscentos
participantes. Os cursos, debates, rodas,
despertaram o interesse e estimularam a
participação dos Congressistas.
Durante os trabalhos do Congresso, o

COSEMS/SP reafirmou seus compromis-
sos com a política pública representada
pelo SUS e com a defesa da Democracia e
do Estado de Direito.
O clima de incertezas

sobre os rumos do Brasil
permeou todas as nossas
atividades. Uma indagação
estava constantemente pre-
sente: quais seriam os im-
pactos da crise política para
a estabilidade e para a pre-
servação dos SUS? Hoje, in-
felizmente, os prognósticos
mais pessimistas se confir-
mam. O ministério da
Saúde foi incluído na nego-
ciação com um partido poli-
tico sem compromisso com os princípios
da Reforma Sanitária. O destino do SUS
foi entregue a um dos partidos mais cita-
dos nas investigações realizadas pelo Mi-
nistério Público Federal, sem nenhuma
proximidade com a saúde pública em sua
trajetória, com parlamentares financia-
dos por planos de saúde. Preocupa-nos a
possibilidade de posições estratégicas do
Ministério da Saúde serem ocupadas por
pessoas sem história e compromisso com
o SUS. 
As primeiras declarações do ministro

são preocupantes: manifestou-se contrá-
rio ao princípio da universalidade, deu
por inviável o financiamento público do
sistema, conclamou os brasileiros a de-
sistirem do SUS e a aderirem aos planos
privados! Anunciou um programa que

poderá comprometer seriamente o SUS a
um conjunto limitado de ações e serviços,
oferecidos apenas aos segmentos desfa-
vorecidos da população. 
Ora, o SUS, ancorado nos princípios

da universalidade, da equidade e da in-
tegralidade, é um poderoso instrumento
de superação de nossas gravíssimas ini-
qüidades. Utiliza recursos obtidos de
todos os brasileiros para oferecer a todos
os brasileiros a garantia de proteção à
saúde individual e coletiva.
É evidente que as propostas do Minis-

tro são impopulares e não seriam apre-
sentadas em uma campanha eleitoral,
menos ainda em uma campanha pela

eleição à Presidência da Re-
pública.
O governo interino assu-

miu a Presidência da Repú-
blica sem ter submetido seu
programa de ações ao julga-
mento popular, por intermé-
dio de uma eleição. Tenta
impor ao País proposições
que representam interesses
de uma classe privilegiada e
decididas por consulta a re-
presentantes de poderosos
interesses econômicos. É um

programa ilegítimo, antipopular e antide-
mocrático. 
Não aceitaremos a transformação de

uma política pública de saúde fundada no
princípio do direito universal em uma po-
litica desprovida de princípios republica-
nos, esvaziada de recursos financeiros,
destinada apenas aos segmentos mais
vulneráveis da sociedade. Não aceitare-
mos a perpetuação das desigualdades.
Todos pelo SUS, todos pela Democracia,
RESISTIREMOS! 
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►EDITORIALEDITORIAL

RESISTIR!
►EXPEDIENTEEXPEDIENTE
DIRETORIA DO COSEMS/SP (2015 - 2017)
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“TODOS 

PELO SUS,

TODOS 

PELA 

DEMOCRACIA,

RESISTIREMOS!”

Stênio Miranda, 
presidente do COSEMS/SP e 
SMS de Ribeirão Preto.



A Comunicação do COSEMS/SP priorizou
a temática do 30º Congresso em todas as

mídias. O objetivo principal era ampliar o
acesso à nossa representatividade, legiti-
mando discussões sobre o Direto à Saúde e o
SUS, que definem a Saúde Publica no estado
de  São Paulo .
As redes sociais têm nos mostrado uma co-

municação ampliada e leve, com mais de
3.500 seguidores. No mês que antecedeu o
Congresso fizemos 42 posts direcionados,
sendo que 16 % deles tiveram visualizações
acima de 3.000 . O público alvo atingido foi
de quase 80 mil visualizações. Impulsiona-
mos seis posts e o alcance chegou a 108 mil
visualizações. Nesse período, novos seguido-
res curtiram página, um aumento de 11,5 %
no nosso público.
Foram 132 tweets, sete vídeos e oito maté-

rias no portal sobre o congresso. Nosso portal
registrou aumento de 100 % nos seus acessos.
Os vídeos tiveram centenas de visualizações.
A edição do Jornal foi ampliada em 50%.
Todos os congressistas receberam folders
para conhecer nossos canais. 
Fizemos interatividade com fotos, via Ins-

tagram! 
O resultado foi um publico 10% maior em

2016, um aumento de 60% na participação de
novos municípios em relação a 2015, o que au-
mentou nossa responsabilidade com a comuni-
cação junto aos mais de 1.600 participantes,
buscando registros em tempo real e oportuno. 

Realizamos uma Oficina de Comunicação
com 37 congressistas, representando 18 ci-
dades, para discussão sobre a relação com a
grande mídia, o papel da assessoria de co-
municação  e a comunicação em ano eleito-
ral. Eles tiveram uma tarefa de Interação
pelo Congresso e produziram material para
divulgação sobre o SUS; os dois melhores
eleitos pelo grupo, serão matérias em um fu-
turo breve: Guia da Saúde (São Bernardo do
Campo) e Cartão SUS (ministério da Saúde).

Os participantes pediram que o logo do SUS
e seus importantes significados e princípios
sejam mais divulgados, e desde então, ele faz
parte de nossa foto de capa no Facebook. 
Após o congresso, o COSEMS/SP apresen-

tará vídeos sobre a Comunicação, Defesa da
Democracia, Cobertura do Congresso, Curso,
Prêmio David Capistrano e outros vídeos que
registraram as atividades do COSEMS/SP no
seu 30º Congresso. Todo material será dispo-
nibilizado gratuitamente na internet.
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VAMOS FALAR DE SUS?

A COMUNICAÇÃO DO COSEMS/SP

n Chioro confere a última edição do jornal do COSEMS/SP

n Assessoria de Comunicação do COSEMS/SP e Talento Vídeo Comunicação

n Oficina de Comunicação no SUS

Facebook 42 posts 

Twitter 132 tweets

Jornal 3000 exemplares 

Vídeos 7 

Matérias no site 8

Oficina de Comunicação 37 participantes 

Inscritos 1611 - 10 % a mais que 2015

Cursos 857 – 6% a mais que 2015 

Municípios 469 – 60 % a mais que 2015 

Instagram 59 publicações 

Folder sobre as mídias 2000 
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O Palácio do Anhembi, na capital paulista, foi
palco de um dos maiores eventos de saúde pública
do país. Durante três dias de atividades, de 13 a
15 de abril, o XXX Congresso do COSEMS/SP
reuniu mais de 1.600 participantes, de 469 dife-
rentes municípios do estado de São Paulo. Ao
todo, 229 secretários municipais de Saúde desfru-
taram de intensos debates e reflexões acerca dos
rumos da saúde pública nacional.
Com o tema central ‘SUS e o direito à Saúde:

política pública com qualidade e sustentabili-
dade’, o XXX Congresso promoveu 11 cursos, uma
oficina de comunicação, duas grandes conversas,
café com ideias, rodas de conversas, encontro de
prefeitos, lançamento de revista e a XIII Mostra
de Experiências Exitosas dos Municípios, que
contou com 534 trabalhos inscritos e celebrou o
VI Prêmio David Capistrano. 
“Em um momento político delicado, consegui-

mos excelente público. Os convidados puderam
acompanhar e participar das atividades. As ativi-
dades analisaram importantes aspectos da gestão,
o que qualifica o debate. A grande participação de
secretários e técnicos de Saúde, de vários muni-
cípios, mostra a força de mobilização do CO-
SEMS/SP”, avaliou Stênio Miranda, presidente
do COSEMS/SP.
Durante cerimônia de abertura, Miranda de-

fendeu o diálogo para construção conjunta do
SUS entre os entes federados (municípios, estado
e União). Lamentou a ausência de representantes
da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo na
solenidade, fato nunca ocorrido nos 30 anos de
congressos do COSEMS/SP. 
Para o presidente, a prioridade do Conselho

está também na aproximação junto ao poder le-
gislativo. “A cooperação entre os entes federados
e o poder legislativo são fundamentais para a con-
solidação das políticas públicas de Saúde. Defen-
der o SUS é defender um dos pilares do Estado
Democrático de Direito”, disse.

Primeira Grande Conversa
Coordenada por Luis Fernando Nogueira To-

fani, o primeiro grande debate do XXX Congresso
contou com a participação de Lenir Santos, secre-
tária de Gestão Estratégica e Participativa do Mi-
nistério da Saúde (SGEP/MS), Fernando Monti,
secretário de Saúde de Bauru, diretor do CO-
SEMS/SP e Carlos Neder, deputado estadual
(PT). O encontro teve como tema a ‘Sustentabili-

dade do SUS’.
“Passados 30 anos e com os avanços e desafios

que reconhecemos, ainda temos dificuldade para
se consolidar enquanto um projeto político hege-
mônico, do ponto de vista ideológico”, ponderou
Tofani.
Segundo Lenir, a Saúde é um direito garantido

na Constituição e existem muitos modos de asfi-
xiar esse direito. Um deles é através do financia-
mento. “Há uma diferença entre acesso universal
e cobertura universal. Quanto ao acesso, o Estado
tem o dever de oferecer e garantir a efetividade,
está no artigo 196 da Constituição. Já a cobertura,
o Estado só deve cuidar para que os serviços exis-
tam. Mas a maneira de acessar os serviços se dará
através do poder de compra”. Lenir define de bru-
tal o que está por traz das diferenças entre acesso
e cobertura. “Uma esmaga a outra”.
Monti apresentou os avanços nos recursos

desde a criação do SUS, Leis e PEC baseadas no
financiamento do sistema e propostas que trami-
tam no Congresso Nacional. Destacou também si-
tuações atuais de interrupção de tratamentos
convencionais. “A questão do financiamento será
uma grande preocupação na sustentabilidade de
todo o sistema para os próximos anos”, disse.
Neder citou o financiamento como fator funda-

mental para o SUS e elogiou a mobilização dos se-
cretários de Saúde do estado e o COSEMS/SP

para a manutenção do Piso de Atenção Básica Es-
tadual (PAB-Estadual), mesmo sem segurança
que o repasse se mantenha. 
Outro aspecto abordado pelo deputado foi a

manutenção da democracia e do Estado Democrá-
tico de Direito, que é base para políticas de estado,
como o SUS. “Podemos observar recentes mudan-
ças nas legislações federal, estadual e municipal,
com Leis complementares e ordinárias que nos
mostram cada vez mais que a proposta de política

de Estado vai cedendo espaço para uma outra con-
cepção, de políticas de governo”, salientou.

Segunda Grande Conversa
O segundo grande debate foi coordenado pelo

vice-presidente do COSEMS/SP e secretário de
Saúde de Brodowski, Davi Oliveira. Foram convi-
dados o ex-ministro da Saúde e professor da Uni-
fesp, Arthur Chioro e o professor do
departamento de Filosofia e do Núcleo de Estudos
da Subjetividade da Pós-Graduação em Psicologia
Clínica da Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo (PUC/SP), Peter Pal Pelbart. O presidente
do COSEMS/SP completou a mesa de discussões.
O eixo central da conversa foi ‘O direito à Saúde
como valor social’.
Peter abordou conceitos filosóficos para a de-

fesa da vida humana, como o capitalismo abala
direitos e gera grandes diferenças sociais, além da
política envolvida, que afeta ainda mais as desi-
gualdades. Para ele, trata-se de uma tendência
mundial.
Chioro enalteceu a fala do professor, como uma

forma de profunda reflexão que foge do ambiente
da gestão, mas é extremamente necessária. O ex-
ministro também enfatizou a forma de viver da
população, que se fundamenta, efetivamente, no
consumo. “E se isso não resolve, não faz parte da
dinâmica de vida do cidadão, entristece, causa de-

pressão, e entra em cena a medicalização. O anti-
depressivo, viagra. É o modo como produzimos a
organização dos nossos serviços de Saúde”.  
“A Concepção de direito universal à Saúde é

anti-hegemônica. Rema contra os fatos. O que nos
explica essa quase impotência de que nossos es-
forços e ações não se concretizam. Por mais que
coloquemos recursos e articulamos as equipes, os
resultados não se expressam como produção de
mais vida, mais qualidade”, relatou Chioro. “É
fundamental não perder a dimensão histórica de
conquistas ao longo destes 29 anos de SUS. O
programa Mais Médicos e as campanhas de vaci-
nação realizadas no país são exemplos de grandes
conquistas”, completou. 

Café com ideias
O Café com Ideias promoveu um amplo debate

a respeito da ‘Governança Regional’. Odete Gialdi,
vice-presidente do COSEMS/SP e secretária de
Saúde de São Bernardo do Campo, coordenou a
atividade, que teve também participação do secre-
tário de Saúde do município de São
Paulo, Alexandre Padilha, e do pro-
fessor titular de pós graduação do
departamento de Economia da
Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo (PUC/SP), Ladislau
Dowbor. 
“O SUS tem em sua concepção

um sistema interfederativo, que
demanda forte sentido de colabo-
ração. A formulação e execução das
políticas de Saúde envolve três es-
feras de governo. Ao longo do
tempo foram criadas as instâncias regionais de
pactuação, com conflitos e interesses distintos,
por isso a necessidade de consenso regional. E
esse é o desafio. Como construímos uma gover-
nança regional, onde efetivamente consigamos al-
ternativas, soluções para os problemas de acesso
e políticas de Saúde relacionadas a cada região”,
alertou Odete.
De acordo com o professor Ladislau, a Saúde é

o principal setor econômico de qualquer país. Para
ele, o sistema universal de Saúde auxilia na dimi-
nuição de custos. “Vejam o gasto da população
com Saúde nos Estados Unidos. É um mercado
aberto. Já no Canadá, com um sistema descentra-
lizado e bem organizado nas instâncias regionais,
é público universal e ainda consegue suprimir a

demanda vinda dos vizinhos americanos”.
Padilha descreveu a enorme dificuldade de se

criar redes regionais sustentáveis e que, em ne-
nhum país do mundo, em âmbito estritamente
local, haverá capacidade de se oferecer todos os
serviços para a população. Por isso a importância
da cooperação regional. “O território ultrapassa
as divisas municipais. Os municípios, isolada-
mente, não dão conta de mexer e interferir em
questões decisivas das vidas das pessoas”. 
Outra característica levantada pelo secretário

está relacionada às dificuldades de planejamento
devido à discordância de datas dos pleitos eleito-
rais para os municípios e governo do estado. “As
mudanças ocorrem no meio do curso. São tempos
de governos diferentes e com grau de autonomia
bastante importante. E nossa Constituição foi in-
completa nos mecanismos e coordenação e coo-
peração”. Padilha ainda destacou a situação em
São Paulo. “Em nosso estado hoje não se discute
projeto regional, inexiste uma agenda comum
coordenada pelo governo do estado. É necessário

um pacto regional que abranja for-
mação de recursos humanos e fixa-
ção de profissionais”.  

Assembleia Geral
Mais de 70 secretários munici-

pais de Saúde acompanharam e
aprovaram a prestação de contas
do Conselho, autorizada pelo Con-
selho Fiscal do COSEMS/SP. Tam-
bém foram realizadas mudanças
no Estatuto (estatuto será publi-
cado no portal) e produzida a Carta

de São Paulo, documento que norteará as ações
dos secretários para 2016 e 2017 (carta será dis-
ponibilizada no portal).
O município de Santos, na Baixada Santista, foi

eleito para sediar a próxima edição do Congresso
do COSEMS/SP em 2017. “Sabemos da grande
responsabilidade em receber um evento como
este. Será um prazer a presença de todos. Espera-
mos proporcionar um belo Congresso como este
aqui em São Paulo”, disse Marcos Calvo, secretá-
rio de Saúde de Santos.
Acompanhe vídeos, fotos e muito mais através

da nossa página no Facebook www.facebook.com/
cosemssp e pelo Twitter: @cosemssp.
Colocaremos ainda os trabalhos que conquis-

taram o Premio.

n Secretários de Saúde votam em assembleia

DEBATES SOBRE O SUS EM TRÊS INTENSOS DIAS EM SÃO PAULO  

n Primeira Grande Conversa – ‘Sustentabilidade do SUS’
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“O TEMA CENTRAL

SUS E O

DIREITO À

SAÚDE:POLÍTICA

PÚBLICA COM

QUALIDADE”

n Segunda Grande Conversa debateu o ‘Direito à Saúde’



j o r n a l  d o co sems / sp a b r i l /m a i o  2 0 1 66
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

C O S E M S / S P  -  E M D E F E S A D A D E M O C R A C I A E D O S U S
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

O I Congresso do CO-
SEMS/SP ocorreu em 1988
na cidade de Bauru,
quando da criação da enti-
dade, e ao longo da história

do Conselho, os Congressos foram sendo
aprimorados, e esse XXX Congresso repre-
sentou um momento especial no histórico
da entidade, tanto pela quantidade de par-
ticipantes, como pela qualidade dos onze
cursos, das três Grandes Conversas, do Café
com Ideias, e de outras atividades ocorridas
no Congresso. 

As diferenças entre o I e o XXX Congresso
são enormes, e refletem de certa forma o
avanço no processo de municipalização do
SUS e na organização dos municípios em
torno da entidade que os representa – o CO-
SEMS.

Hoje a cidade sede é escolhida democrati-
camente no Congresso anterior, quando o ges-
tor municipal já assume um conjunto de
responsabilidades no sentido de garantir a in-
fraestrutura para um evento na dimensão que
um Congresso do COSEMS tem hoje, in-
cluindo o espaço para mais de mil participan-
tes, salas para grupos, multimídia,
proximidade com aeroporto, rede hoteleira e
de restaurantes para os participantes e convi-
dados, que já incluiu em Congressos recentes
a participação do Ministro de Estado da
Saúde. O fato do XXX Congresso ter ocorrido
no Palácio de Convenções do Anhembi reflete
a importância do COSEMS/SP e o apoio fun-
damental da SMS de SP para o evento. 

A Comissão Organizadora do XXX Con-
gresso começou a trabalhar, como tem
ocorrido nos últimos anos, noves meses
antes do Congresso para construir e apro-
var na Diretoria do COSEMS toda a Progra-
mação, que envolve escolha do tema do
Congresso, tema e convidados das
Mesas/Grandes Conversas e Café com
Ideias, além da escolha de temas e coorde-
nadores de Cursos e Oficinas de Trabalho.
A organização de um Congresso desse
porte depende da capacidade de mobiliza-
ção da Diretoria e assessores do COSEMS

Outro esforço da entidade refere-se à con-
vocação dos secretários e suas equipes ges-
toras para participar do Congresso, pois
essa participação é que faz dos Congressos
do COSEMS/SP um dos maiores eventos de
saúde pública que, nos últimos anos, tem
contado sempre com mais de mil partici-
pantes. E essa convocação é feita através
dos vários mecanismos de comunicação do
COSEMS/SP com o conjunto de gestores
municipais, tais como site, redes sociais,

jornal, e-mails etc. 
Neste esforço de avaliar o

que mudou nos últimos Con-
gressos do COSEMS/SP em re-
lação aos primeiros, é
importante lembrar que
quando o COSEMS/SP foi
criado, a entidade não contava
sequer com o nome e endereço
das centenas de gestores dos
municípios paulistas, e não
existia a internet com suas inú-
meras possibilidades de comu-

nicação de hoje com todos os gestores dos
municípios do Estado. 

SP, considerando que entre
os convidados estão incluídos
secretários, diretores, coor-
denadores do Ministério da
Saúde e Secretaria de Estado
da Saúde, acadêmicos das
universidades e pesquisado-
res de Saúde Pública, entre
outros. A análise dos convi-
dados, que contribuíram gra-
tuitamente com os
Congressos do COSEMS/SP,
evidencia não somente a qualidade do
evento, mas também o prestígio da enti-
dade. 

►DICA DO GESTORDICA DO GESTOR

OS CONGRESSOS AO LONGO DA HISTÓRIA DO COSEMS/SP

“
Aparecida
Pimenta, ex
presidente do
COSEMS/SP, 
ex vice-Presidente do
CONASEMS e atual
assessora técnica do
COSEMS/SP. 

Encontro Congresso Cursos                      
Pré-Congresso 

Mostra de 
Experiências 
Exitosas dos 
Municípios

Prêmio "David 
Capistrano"

Mostra de 
Experiências 

Regionais
SEDE DATA

I Bauru 21 a 23/11/85

II Bauru 1988

III Santos 1989

IV Piracicaba 1990

V Sorocaba 02 a 03/05/1991

VI Santos 1992

VII Ribeirão Preto 07/04/1993

VIII Assis 08/04/1994

IX São Bernardo do Campo 11 e 12/05/1995

X 1996

XI Campinas 19/03/1997 (Assembléia)

XII I Guarulhos 02/08/1998 (Assembléia)

XIII II Praia Grande 09 a 11/04/1999

XIV III Ribeirão Preto 06 a 08/07/2000

XV IV I Sorocaba 29 a 31/03/2001

XVI V II Jundiaí 20 a 22/06/2002

XVII VI III São Paulo 20 a 22/03/2003

XVIII VII IV São José do Rio Preto 28/04 a 01/05/2004

XIX VIII V Campos do Jordão 09 a 12/03/2005

XX IX VI Praia Grande 05 a 08/04/2006

XXI X VII Araraquara 14 a 17/03/2007

XXII VIII VIII I Bauru 25 a 29/03/2008

XXIII IX I Guarulhos 24 a 27/03/2009

XXIV X IX II Campinas 21 a 23/04/2010

XXV II Santos 29/03 a 01/04/2011

XXVI X III Marília 06 a 09/03/2012

XXVII III São Bernardo do Campo 05 a 08/03/2013

XXVIII XI IV Ubatuba 02 a 04/04/2014

XXIX XII V Campos do Jordão 18 a 20/03/2015

XXX XIII VI São Paulo 13 a 15/04/2016

E        ENCONTROS, CONGRESSOS, CURSOS E MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS
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Os primeiros Congressos contaram com
100 a 200 secretários e equipes, aconteciam
em espaços cedidos pelas cidades que sedia-
vam os Congressos, e so se concretizaram
pelo esforço e militância dos gestores muni-
cipais que compunham a diretoria da enti-
dade. 

A partir de 2000 teve inicio a realização
da Mostra de Experiências Exitosas dos Mu-
nicípios, e a partir de 2008 foi instituído o
Prêmio David Capistrano. 

No XXX Congresso ocorreu a XIII Mostra
de Experiências Exitosas dos Municípios e
a VI edição do Prêmio David Capistrano,
com 534 trabalhos inscritos, 168 indicados
para premiação, dez premiados e dez rece-
beram menção honrosa. As Mostras tem se
constituído em ocasião especial para a troca
de experiências e para a reafirmação da ri-
queza e complexidade das vivências práticas
que refletem a permanente produção e re-
produção do Sistema Único de Saúde nos
municípios.

No XXX Congresso foi lançada a edição es-
pecial do Boletim do Instituto de Saúde - BIS,

inteiramente dedicada aos trabalhos que re-
ceberam o Prêmio David Capistrano em 2015.

A abertura do Congresso contou com a
presença dos Presidentes do COSEMS e do
CONASEMS, com representação do Minis-
tério da Saúde, da ALESP, do Conselho Es-
tadual de Saúde, do Poder Judiciário, e da
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo.
Lamentavelmente não houve representação

da Secretaria de Estado da Saúde de São
Paulo, que havia participado de pratica-
mente todos os Congressos anteriores.   

Os secretários municipais, presentes na
assembleia geral ordinária do XXX Con-
gresso, aprovaram a Carta de São Paulo,
documento de compromissos e propostas
que orienta a atuação da diretoria e da en-
tidade nos fóruns de pactuação do SUS. 

ç

►DICA DO GESTORDICA DO GESTOR

u FOTO MAIS VISUALIZADA EM ABRIL

Curtidas: 99
Compartilhamentos: 97
Visualizações: 10.690

Artigo da Cláudia Collucci publicado no jornal Folha de S. Paulo.
12 de abril.

“É preciso conhecer para falar de #SUS” ! 
É essa a hora de pressionarmos a opinião pública para se juntar a nós!

Confira a íntegra do artigo de hoje, na Folha.

@cosemsspCosems SP Canal Cosemssp

SIGA-NOS NAS NOSSAS MÍDIAS!
EM BREVE, VÍDEOS SOBRE

O 30º CONGRESSO 
E SUAS ATIVIDADES

www.cosemssp.org.br
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n Stênio Mirada enaltece grande presença de público em abertura do XXX Congresso do COSEMS/SP
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VI PRÊMIO DAVID CAPISTRANO
VI PRÊMIO DAVID CAPISTRANO
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n Autores premiados durante celebração
do VI Prêmio David Capistrano

V alorizar as experiências exitosas nos municí-
pios traz uma oportunidade única de compar-

tilhamento do SUS que dá certo, multiplicando
ideias, promovendo discussões e envolvendo todos
os atores cotidianos do SUS que queremos. 


