
XXIV Congresso do COSEMS/SP
teve participação de 1500 pessoas

Realizado no período de 21 a 23
de abril, no Royal Palm Plaza, em
Campinas, o XXIV Congresso de
Secretários Municipais de Saúde
de São Paulo reuniu cerca de 1500
pessoas, dentre participantes e
palestrantes.

Sob o tema “Municípios Cons-
truindo Redes no SUS”, o Con-
gresso de 2010 alcançou todos os
objetivos propostos, com a reali-
zação de inúmeras rodas de con-
versa e troca de experiências, a
procura maciça pelos 10 cursos

ofertados e a  inscrição de 440 tra-
balhos para a Mostra de Experiên-
cias Exitosas pelos municípios,
uma marca consistente do suces-
so e importância que essa iniciati-
va tem ganho ao longo de seus
nove anos de realização.

Congresso
de 2011 será
em Santos

Debate:
Para onde

caminha o SUS?
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Nesta edição: Tudo sobre o XXIV Congresso do COSEMS/SP

Mostra de
Experiências Exitosas

nos Municípios

Em defesa do SUS
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Diretoria do COSEMS/SP
Presidente: Maria do Carmo Cabral Carpintéro - (SMS Amparo)
1º Vice-Presidente: Odílio Rodrigues Filho - (SMS Santos)
2º Vice-Presidente: José Francisco Kerr Saraiva - (SMS Cam-
pinas)
1ª Secretária: Nancy Ferreira da Silva Cunha - (SMS Buritama)
2º Secretário: Milton Ribeiro Palma - (SMS Sorocaba)
1ª Tesoureira: Célia Cristina Pereira Bortoletto - (SMS Suzano)
2º Tesoureiro: José Fernando Casquel Monti - (SMS Bauru)
Diretor de Comunicação: Fábio Luiz Alves - (SMS Santa Bár-
bara D’Oeste)

VOGAIS:
01- Ademar Arthur Chioro dos Reis (SMS São Bernardo do Cam-
po); 02- Ana Emília Gaspar (SMS Pindamonhangaba); 03- Rosebel
de Alencar Custódio Lupoli (SMS Guará); 04- Maria Cecília Cor-
deiro Dellatorre (SMS Registro); 05- Júlio Cezar Zorzetto (SMS
Marília); 06- Maria Regina Goulart Barbieri Ferreira (SMS
Araraquara); 07- Jorge Yochinobu Chihara (SMS Junqueirópolis);
08- Luciana Aparecida Nazar Maluf (SMS Batatais); 09- Alcides de
Moura Campos Junior (SMS Conchas); 10- Silvia Elizabeth Forti
Storti (SMS Olímpia); 11- Marco André Ferreira D’Oliveira (SMS
Itapeva); 12- José Victor Maniglia (SMS São José do Rio Preto); 13-
Luiz Fernando Nogueira Tofani (SMS Várzea Paulista); 14- Élcio
Ferreira Trentin (SMS Cosmópolis).

REPRESENTANTES DO COSEMS/SP NA COMISSÃO
INTERGESTORES BIPARTITE DO ESTADO DE SÃO PAULO

TITULARES:
1- Maria do Carmo C.  Carpintéro - Presidente do COSEMS/SP
2- Odílio Rodrigues Filho - SMS de Santos
3- Januario Montone - SMS de São Paulo
4- Nancy Ferreira da Silva Cunha - SMS de Buritama
5- Milton Ribeiro Palma - SMS de Sorocaba
6- Fábio Luiz Alves - SMS de Santa Bárbara d’Oeste
7- Ademar Arthur Chioro dos Reis - SMS de São Bernardo do
Campo
SUPLENTES:
1- José Carlos Ramos de Oliveira - SMS de Mogi das Cruzes
2- Célia Cristina Pereira Bortoletto - SMS de Suzano
3- Roberto Mardem Soares Farias - SMS de Sumaré
4- Ana Emília Gaspar - SMS de Pindamonhangaba
5- Luciana Aparecida Nazar Maluf - SMS de Batatais
6- José Francisco Kerr Saraiva - SMS de Campinas
7- José Fernando Casquel Monti - SMS de Bauru

REPRESENTANTES DO COSEMS/SP JUNTO AO
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

TITULARES:
1- Odílio Rodrigues Filho - SMS de Santos
2- Fábio Luiz Alves - SMS de Santa Bárbara d’Oeste
SUPLENTES:
1- José Fernando Casquel Monti - SMS de Bauru
2- Júlio Cezar Zorzetto - SMS de Marília
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Esta edição traz a contribuição da entidade para o debate
do SUS no Estado de São Paulo, com a realização do XXIV
Congresso, marcando definitivamente a importância do
COSEMS/SP na construção da política de saúde.

Pelo que nos parece, há muitas evidências de que a defesa
do SUS continua exigindo a construção de uma agenda
supra-partidária na relação a ser constituída com os su-
jeitos e seus olhares. Olhares que passam por entender,
por exemplo, qual a importância, a organização e as estra-
tégias de garantia da consolidação do caráter público do
setor saúde no Brasil.

Em tempos de disputa eleitoral, o sentido e significado
dessa defesa são os mais variados.

Uma abrangência que vem abordando a organização
do Estado Brasileiro e sua capacidade operacional, os
modelos de gestão e de atenção, os processo de regulação
e qualificação do acesso dos usuários e trabalhadores à
política competente e resolutiva, a vigilância em saúde e
sua relação com a atenção individual, o controle social e
processo de construção participativa com a sociedade civil,
entre outros.

Não podemos negar que o estado de São Paulo apresenta
a peculiaridade e o debate importante sobre o tema público-
privado, materializado com as propostas de Organização
Social em funcionamento em vários serviços estaduais e
municipais.

Enfim, essa complexidade tem determinado as posições
e operado a vida cotidiana dos gestores, trabalhadores e
usuários, numa perspectiva de pensar os caminhos possíveis
e o futuro do SUS no Estado de São Paulo.



Construindo Redes no SUS

IX Mostra de Experiências Exitosas nos
Municípios e II Prêmio “David Capistrano”

Quatrocentos e quarenta trabalhos
foram inscritos para a Mostra de Expe-
riências Exitosas nos Municípios, inici-
ativa que tem por finalidade a apresenta-

ção de projetos bem sucedidos realiza-
dos pelas Secretarias Municipais de Saú-
de.

Os trabalhos foram expostos em for-
ma de posteres e uma comissão, espe-
cialmente escolhida para esse fim e com-
posta de profissionais sem vínculo com
as Secretarias Municipais de Saúde, se-
lecionou os 10 melhores.

Veja em nosso blog os trabalhos pre-
miados.
www.blogdocosemssp.blogspot.com

A temática do XXIV Congresso de
Secretários de Saúde do Estado de São
Paulo, realizado pelo COSEMS/SP, de 21
a 23 de abril, em Campinas, foi a Cons-
trução de Redes no SUS.

Durante os três dias de realização do
Congresso, as mais expressivas autorida-
des da Saúde Pública do cenário nacional
discutiram aspectos referentes à necessi-
dade de ampliação das redes de atendi-
mento do SUS, os principais desafios e o
que vem sendo feito por municípios e
estados, nesse sentido.

Santos sediará
Congresso em 2011

Após apresentação do potencial e in-
teresse das duas cidades cidades em
sediar o XXV Congresso do COSEMS/
SP em 2011, o município de Santos ven-
ceu Marília por apenas 3 votos.

A escolha aconteceu durante  a As-
sembléia Geral Ordinária dos Secretá-
rios Municipais de Saúde, após o en-
cerramento do Congresso de Campi-
nas.

Para onde caminha o SUS?
Outro grande debate se deu durante o

XXIV Congresso do COSEMS/SP, sob a
temática “Os caminhos do SUS”, numa
ampla discussão sobre a realidade atual,
os temas preconizados pelas políticas pú-
blicas de saúde, a necessidade de regula-
mentação da EC 29 pelo Congresso Na-
cional e de uma maior participação das
esferas federal e estaduais nos investi-
mentos em saúde, principalmente no que
se refere aos apoios financeiro e
tecnológico, uma vez que essa ônus recai
sobretudo nos municípios.
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Debates, rodas de conversa e cursos oferecidos
atraiu o interesse dos congressistas

Dez temas foram abordados em cur-
sos durante o Congresso, todos eles com
uma grande procura pelos congressis-
tas.

O curso mais procurado foi, sem
dúvida, o de “Atenção Básica”, porém,
todos os outros tiveram expressiva par-
ticipação dos secretários e técnicos das
mais diversas áreas da sáude.

Profissionais renomados na Saúde
Pública foram convidados a participar
do XXIV Congresso do COSEMS/SP,
onde tiveram a oportunidade de discutir
assuntos como a Regulação da Atenção
à Saúde, Vigilância em Saúde, Planeja-
mento e Informação, Determinantes

Grande Roda de Conversa sob o
tema “A Construção de Redes no SUS”
discutiu as estratégias utilizadas para o
fortalecimento do SUS e a ampliação
das redes de atendimento.

Sociais da Saúde e Promoção, Controle
Social e Gestão Participativa, Contra-
tualização de Serviços de Saúde, Atenção
Básica e Gestão do Cuidado, Práticas
Integrativas, Gestão das Redes de Urgên-
cia, dentre outros.

Os participantes dos cursos comen-
taram sua satisfação, tanto em relação à
escolha dos temas discutidos como com
a seriedade de suas fundamentações,
numa reafirmação do cumprimento de um
dos objetivos do evento, que é troca de
experiências, a discussão crítica do dia-
a-dia dos técnicos em saúde, além da
capacitação e atualização desses profissi-
onais.
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No ano em que o maior laboratório público
de medicamentos do Brasil, a Fundação para o
Remédio Popular (FURP) completa 36 anos, a
instituição acaba de receber a certificação ISO
9001, para o processo de fabricação, forneci-
mento e dispensação de produtos farmacêuticos.

A FURP já havia recebido o certificado ou-
tras vezes, porém agora foram qualificadas as
unidades Farmácia Dose Certa e seus servi-
ços de dispensação, que servem para ampliar o
acesso da população da cidade de São Paulo
aos medicamentos. A certificação emitida pelos
auditores da Fundação Vanzolini é válida até
2012.

Além disso, o laboratório, que é vinculado a
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo,
fechou o ano de 2009 com mais de 2 bilhões de

unidades farmacêuticas produzidas. A média
anual de produção nos últimos sete anos foi de 1,8
bilhões.

A FURP também desenvolveu um sistema pi-
oneiro de bulas em áudio, destinado aos deficien-
tes visuais, pessoas com dificuldades de leitura,
analfabetas, com baixa visão e deficiência motora.
A população pode ter acesso a esse serviço pelo
telefone 0800-0551530, de segunda à sexta-
feira, das 8h às 17 horas.

Outra novidade, é que esse ano a fábrica da
FURP, em Américo Brasiliense, região de Ara-
raquara, deve iniciar as operações dos primeiros
lotes pilotos. A previsão é que no segundo semes-
tre de 2010, sejam produzidos esse lotes, após
certificações, registros e validações de sistemas,
que são submetidos à Anvisa.

A fábrica será responsável pela produção
de medicamentos genéricos no Estado de São
Paulo e terá capacidade para produzir até 21,6
milhões de ampolas e 1,2 bilhões de comprimi-
dos por ano, quando estiver em total funciona-
mento.

Com atividades iniciadas em 9 de março de
1974, a Fundação para o Remédio Popular –
FURP é o laboratório farmacêutico oficial do Es-
tado de São Paulo. Vinculada à Secretaria do
Estado da Saúde de São Paulo, a FURP é a
maior fabricante público de medicamentos do
Brasil e ocupa posição estratégica nas políticas
públicas de saúde, dedicando-se ao desenvol-
vimento, produção, distribuição e dispensação
de produtos para melhoria da qualidade de vida
da população.

Foram também certificadas as Farmácias Dose Certa, por onde são distribuídos os medicamentos na cidade de São Paulo.

Maior laboratório público do País completa 36 anos
e recebe Certificado ISO 9001 mais uma vez


