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O  COSEMS/SP e a Prefeitura

Municipal de Guarulhos promovem o
XXIII Congresso de Secretários
Municipais de Saúde do Estado de São
Paulo. O evento acontece entre os dias
24 e 27 de março, em Guarulhos, tendo
como tema “Regionalização Solidária
e Pacto pela Saúde: o protagonismo dos
municípios”.

O Congresso contará com 12
Cursos, 12 Rodas de Conversas, três
Grandes Conversas e o Café com Ideias,
abrigando ainda a I Mostra de
Experiências Regionais e a I Mostra
Macro Regional de Experiências
Municipais da Região Metropolitana de
São Paulo.

Programação
As atividades se iniciam no dia 24, às

19 horas, com a abertura oficial do
Congresso, seguida de um evento cultural.

No dia 25, com início às 8 horas,
serão realizados os seguintes cursos:

• O SUS para novos Secretários
Municipais de Saúde (este com a
duração de dois dias)

• Assistência Farmacêutica
• Controle Social e Gestão Participativa
• Regulação da Atenção à Saúde
• Gestão do Fundo Municipal de Saúde

e critérios de repasse do recurso federal
nos cinco blocos

• Vigilância em Saúde
Os cursos têm a duração de oito

horas.
Três Rodas de Conversa terão início

às 8 horas, com término ao meio-dia.
São elas:

• Núcleo de Apoio à Saúde da Família
(Nasf)

• Saúde Mental e Superação do
Manicômio

• Saúde Bucal
Outras três Rodas terão início às

14h com término previsto para as 16h:
• Saúde do Trabalhador
• Redes de Atenção
• Judicialização
Regionalização na Consolidação do SUS

é o tema da Grande Conversa deste dia,
com início às 16h30.

No dia 26, os cursos também têm
início às 8 horas e haverá a
continuação do curso O SUS para novos
Secretários Municipais de Saúde. Ainda
acontecerão os cursos:

• Atenção Básica
• Determinantes Sociais e Promoção da

Saúde no Município
•  Planejamento e Gestão: Elaboração

do Plano Municipal, da Programação
Anual e do Relatório de Gestão

•  Educação Permanente
• Contratualização de Serviços de

Saúde
Três Rodas de Conversas terão início

às 8 horas, com término ao meio-dia:
• Urgência e Emergência
• Humanização do Cuidado
• Práticas Integrativas
Outras três Rodas terão início às

14h com término previsto para as 16h:

• Cultura de Paz e Políticas Públicas

para a Superação da Violência

• Saúde e Envelhecimento

• Fixação do Médico no SUS

Congresso discute Regionalização Solidária
Evento reunirá Secretários Municipais de Saúde e suas equipes em Guarulhos. Expectativa é de ampla

participação em ano de eleições no COSEMS/SP.
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Ainda no dia 26 será realizada a
Grande Conversa Atenção Básica, das
16h30 às 18h30. O Café com Ideias
Município Mundo acontecerá logo em
seguida, às 18h30.

As atividades do dia 27 se iniciam
com a Grande Conversa Modelo de Gestão
no SUS. Neste dia acontecerá a
Assembleia Geral Ordinária do
COSEMS/SP, quando haverá a eleição da
nova diretoria da entidade.

Durante todo o Congresso haverá a
apresentação permanente das duas
Mostras de Experiências em Gestão de
Saúde.

Serviço:
XXIII Congresso de Secretários Municipais
de Saúde do Estado de São Paulo
I Mostra de Experiências Regionais
I Mostra Macro Regional de Experiências
Municipais da Região Metropolitana de São
Paulo
Quando: 24 a 27 de março de 2009
Onde: Centro Municipal de Educação
Adamastor – Avenida Monteiro Lobato, 734,
Macedo, Guarulhos – SP
Inscrições e mais informações:
www.conasems.org.br/sp
Fone: (11) 3435-5996 / (11) 7838-6404
E-mail:
secretariosaude2009@midiamaxeventos.com.br

Sobre Guarulhos:
O município de Guarulhos localiza-se na

Região Metropolitana de São Paulo, a 17 km
da capital. Guarulhos possui mais de um milhão
de habitantes e abriga o principal complexo
aeroportuário da América do Sul, o Aeroporto
Internacional de São Paulo/Guarulhos
Governador André Franco Montoro,
localizado no bairro de Cumbica. O aeroporto,
inaugurado em 1985, recebe diariamente cerca
de 100 mil pessoas e tem capacidade para
atender 17 milhões de passageiros por ano.
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Editorial
Eleições no COSEMS/SP

Expediente

DIRETORIA DO COSEMS/SP

Presidente: Jorge Harada

1ª Vice-Presidente: Aparecida Linhares Pimenta

2ª Vice-Presidente: Maria do Carmo Cabral
Carpintéro

1ª Secretária: Nancy Ferreira da Silva Cunha

2o Secretário: Denílson Rodrigues da Silva

1º Tesoureiro: Eduardo Dall’Acqua

2º Tesoureiro: Mário Ramos de Paula e Silva

Diretor de Comunicação: Paulo Fernando
Capucci

VOGAIS: 01- José Francisco Kerr Saraiva ;  02-
Arnaldo Almendros Mello;  03- Lúcia Yassue
Tutui Nogueira; 04- Célia Cristina Pereira
Bortoletto; 05- Hamilton Rodrigues; 06-
Margarida Midori Uchida; 07- Ana Emilia
Gaspar;  08- Rosebel de Alencar Custódio
Lupoli; 09-  Cláudio Luiz França Gomes; 10-
Geraldo Aparecido Rivera; 11- Cássio Luiz
Rosinha; 12 - Roberto Mardem Soares Farias;
13- Iacy Millone Kovacsics; 14 - Maria Dalva
Amim dos Santos

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

I -Titulares: 1- Jorge Harada;  2- Aparecida
Linhares Pimenta;  3- Maria do Carmo Cabral
Carpintéro;  4- Januario Montone; 5-Nancy
Ferreira da Silva Cunha; 6- Arnaldo Almendros
Mello; 7- Célia Cristina Pereira Bortoletto. II –
Suplentes: 1- José Francisco Kerr Saraiva; 2-
Eduardo Dall’Acqua; 3- Cássio Luiz Rosinha; 4-
Rosebel de Alencar Custódio Lupoli; 5- Mário
Ramos de Paula e Silva ; 6- Margarida Midori
Uchida; 7- Paulo Fernando Capucci

REPRESENTANTES DO COSEMS/SP
JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DE
SAÚDE

Titulares: 1- Jorge Harada; 2- Eduardo Dall’
Acqua. Suplentes: 1- Denílson Rodrigues da
Silva 2- Cássio Luiz Rosinha
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Francisco Brandão * Fotolito e impressão: Laser
Press Gráfica e Editora Ltda. * Tiragem: 1.200
exemplares * Periodicidade: mensal. *
Correspondência: Av. Dr. Arnaldo, 351, 2º andar,
Sala 205, CEP: 01246-000. Fones: (11) 3066 8259/
8146. Fax: (11) 3083 7225. E-mail:
cosemssp@saude.sp.gov.br. * Redação:
midia@malternativa.com.br

O COSEMS/SP, em sua
história, tem demonstrado como é
possível unir os municípios na
defesa de seus interesses na saúde
em meio à imensa diversidade que
esse universo contém.

Universo que se compõe de
gestores afiliados a diferentes
partidos e a partido algum, com
diferentes experiências na gestão
que variam de pequenos e pouco
populosos municípios a megalópo-
les integrantes de regiões metropo-
litanas com milhões de habitantes,
e que se encontram em situações
geográficas que contrastam tanto
em distância entre si quanto em
posição estratégica no mapa do
estado.

Tamanha diversidade acaba por
se identificar na defesa dos
interesses dos sistemas locais de
saúde, agora fortalecidos pela
possibilidade de uma agenda
regional trazida pela implantação
bipartite dos Colegiados de Gestão
Regionais.

Todo esse esforço de unidade na
diversidade tem se refletido nas 14
diretorias que exerceram a repre-
sentação dos Secretários Munici-
pais de Saúde na construção do
COSEMS/SP.

No XXIII Congresso de
Secretários Municipais de Saúde
do Estado de São Paulo, que
acontece entre os dias 24 e 27 de DIRETORIA DO COSEMS/SP

março, em Guarulhos, teremos
eleições para renovação dos 22
cargos de direção, assim como já
ocorreu com a indicação dos 64
novos conselheiros representantes
regionais, por ocasião da oficina de
acolhimento aos novos gestores da
saúde. O debate constante tem sido
a ferramenta que articula nossos
diversos interesses e consolida a
agenda de decisões bipartite,
fortalecendo os municípios em sua
missão de construção do SUS no
estado de São Paulo.

Que este debate permanente se
intensifique no processo eleitoral e
promova a convergência de todos
os interesses para uma pauta
unificada de um programa de
trabalho para o COSEMS/SP no
biênio 2009/2010.

Que este debate continue sendo
a ferramenta de fortalecimento dos
sistemas locais e regionais de saúde,
de seus gestores, dos municípios e
do COSEMS/SP.

Que o exemplo republicano de
unidade na diversidade continue
fazendo do COSEMS/SP um
exemplo para a construção do SUS
como política pública inclusiva,
participativa e garantidora dos
direitos da população brasileira no
estado de São Paulo.

Como parte das comemorações da Semana Mundial de Atividade Física,
entre 4 e 11 de abril, o Programa Agita São Paulo e a Secretaria de Estado da
Saúde de São Paulo promovem uma caminhada no dia 5, na capital paulista. O
evento, chamado Caminhada Agita Mundo 2009, terá a concentração em frente
ao Museu de Arte de São Paulo (Masp), às 9 horas. O tema do evento é “Vizinhança
ativa constrói saúde” e a participação é aberta a toda a população.

Mais informações com Luiz Carlos de Oliveira
pelo e-mail:luis.oliveira@celafiscs.org.br ou
pelos telefones: (11) 4229-8980 / 4229-9643

Nota       Agita São Paulo promove caminhada
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Desde 1996 Sud Mennucci
desenvolve um trabalho contínuo,
através do qual obteve redução do
analfabetismo e promoveu estímulos a
projetos sociais para geração de renda.
Com isso, houve melhora nos índices
de saúde e de qualidade de vida.

A Secretaria Municipal de Saúde
(SMS) de Sud Mennucci contribuiu
ativamente, dentre várias iniciativas,
quando implantou o projeto Mães de
Sonhos em parceria com a Secretaria
Municipal de Assistência Social,
focando em mulheres que são arrimo
de família. Os resultados são muito
positivos. A iniciativa surgiu no final
de 2006 através de um diagnóstico que
apontou a fragilidade emocional destas
mulheres.

O projeto Mães de Sonhos trabalha
com as mulheres que, muitas vezes,
encontram-se em condição de
vulnerabilidade sócio-econômica.
Entre os objetivos propostos destacam-
se: o fortalecimento da saúde psíquica;
a reflexão sobre a importância dos
papéis sociais de mãe, esposa,
profissional e ser humano; o aumento
da auto-estima; a melhora nas relações
interpessoais com filhos, companheiros
e com elas próprias, além do
favorecimento da integração com o
grupo, que foram alcançados durante
a sua execução.

Metodologia
Para trabalhar com o grupo, a SMS,

através de uma psicóloga e uma

pedagoga, ministrou encontros com
palestras, aulas expositivas e
dinâmicas de grupos. Há reuniões
periódicas que são realizadas com a
equipe da entidade onde é
desenvolvido o projeto. O “Termo de
Convivência Grupal” foi estabelecido
entre as mulheres atendidas e visa
zelar pelo respeito mútuo e sigilo.
Ocasionalmente são realizadas
entrevistas individuais e também em
grupo, quando identificada esta
demanda.

“Nosso foco é na família, em
desenvolver um trabalho psicológico
com as mães de crianças e adolescentes
que apresentam problemas de
comportamento. Os resultados são
muito positivos e nós já aumentamos a
atuação atendendo, inclusive, a uma
reivindicação das mulheres
participantes, que pediram pela
continuação e ampliação do
Mães de Sonhos”, afirma Eliana
Luzia Covre Dias Martines,
Secretária Municipal de Saúde
de Sud Mennucci.

Reconhecimento
A equipe envolvida credita

o sucesso do projeto à
dedicação de todos os
envolvidos. “Superamos as
dificuldades com bastante
empenho, pois houve um
envolvimento muito grande
entre os profissionais e as
participantes. Sabemos que o

Sud Mennucci trabalha a saúde
psíquica das mulheres

processo de mudança comportamental
é complexo, lento e extenso, mas já
conseguimos perceber os resultados, e
isso é fundamental para a consolidação
dos nossos objetivos”, explica Eliana
Covre Martines.

A conquista do Prêmio David
Capistrano foi comemorada no
município. “Ficamos muito felizes, é um
reconhecimento grande para o nosso
trabalho. Nos espelhamos na
programação do Congresso do
COSEMS/SP e realizamos o Jantar com
Ideias, com todos os envolvidos no
projeto e outras pessoas do nosso
município, inclusive o prefeito.
Pudemos contar um pouco o que é o
Mães de Sonhos e trocar experiências
com os presentes. Oferecemos o troféu
às verdadeiras Mães de Sonhos”,
completa a Secretária Municipal de
Saúde.

VIII Mostra de Experiências Exitosas dos Municípios
Prêmio David Capistrano

Nesta edição, o Jornal do COSEMS/SP apresentará a
experiência exitosa do município de Sud Mennucci, uma das
vencedoras do Prêmio David Capistrano, na VIII Mostra de

Experiências Exitosas dos Municípios. A Mostra ocorreu durante o
XXII Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de

São Paulo, realizado em março de 2008, em Bauru.

Foto: SMS Sud Mennucci
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  Ponto de vista

De usuária a gestora
   Ivete Costa Cipolla, Secretária Municipal de Saúde de Rio Claro

Jornal do COSEMS/SP: A sua trajetória é peculiar. Conte-nos como passou de usuária a Secretária
Municipal de Saúde de Rio Claro.

Eu trabalhava na área da educação, como coordenadora pedagógica. Com a criação do Conselho
Municipal de Saúde (CMS) de Rio Claro, em 1990, entrei como representante do Sindicato dos
Professores do Estado de São Paulo, Apeoesp. Ajudei na montagem do Conselho, na formulação
do estatuto. Depois, virei conselheira e representei outras entidades, como a Santa Casa de
Misericórdia e a Igreja.

Nessa época, a presidência do Conselho era do Secretário Municipal de Saúde, mas esta regra
mudou em 1996. O então prefeito me indicou para o cargo, e fui eleita em votação unânime.

Jornal do COSEMS/SP: E você imaginava que poderia se tornar Secretária?

Fui presidente do CMS por muito tempo, até o fim de 2008. Enfrentamos muitos problemas na
gestão anterior a esta, por conta da contratação de Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público (Oscip) para a gestão. Entretanto, recebi convite do então prefeito para assumir a
Secretaria. Mas não assumi, e acredito que os problemas, de uma certa forma, me fortaleceram e,
agora, recebi novo convite, aceitei e me senti muito honrada por me tornar uma Secretária-Usuária.

Jornal do COSEMS/SP: E como enfrenta os desafios do novo cargo?

Desde que estou no Conselho eu procuro aprender. Participei do Conselho por 18 anos, 12
deles de dedicação exclusiva, pois já tinha me aposentado. Sempre me dispus a participar de
eventos, com o objetivo de buscar conhecimento e trocar experiências. Também contei e conto
com a ajuda de muitas pessoas, o que é de fundamental importância para o meu crescimento.
Participarei do Congresso do COSEMS/SP, em Guarulhos, pois acredito que a parceria é
fundamental e o Congresso é um excelente espaço para o aprendizado, afinal, eu me propus a
fazer um trabalho, vou fazer por inteiro e a ajuda de meus companheiros é essencial.


