
Parceira do 4° Congresso Norte e Nordeste das 
Secretarias Municipais de Saúde e do 2° 
Congresso Norte e Nordeste de Secretarias 
Municipais de Saúde do Tocantins, a Secretaria 
de Estado da Saúde do Tocantins apresentou 
durante o evento a II Mostra de Experiências 
Municipais de Saúde do Tocantins: A vigilância em 
Saúde no Tocantins. Da parte da organização do 
4º Congresso foi apresentada a II Mostra Norte e 
Nordeste de Experiências na Atenção Básica: As 
Especificidades nas Regiões Norte e Nordeste.
 
Durante o congresso, os participantes puderam 
conhecer as experiências exitosas mostradas nos 
painéis sobre Vigilância em Saúde e Atenção 
Básica. Puderam ainda participar de oficinas 
sobre temas estratégicos para direcionamento de 
ações e programas de saúde locais de interesse 
em saúde pública.
 
As oficinas foram ministradas por técnicos da 
Sesau e por convidados de currículo extenso 
sobre os temas abordados. Segundo a diretora 
estadual de Gestão da Vigilância em Saúde, 
Luciana Ferreira, a programação foi construída 

para consolidar o intercâmbio entre os gestores e 

profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS) 
sobre temas relacionados às ações de vigilância, 
prevenção e controle de doenças e agravos de 
interesse da Saúde Pública.
 
Programação
Entre as oficinas oferecidas, destacaram-se: 
Oficina sobre Investigação de Surtos, Oficina 
sobre Preparação e Resposta à Emergência em 
Saúde Pública por Seca e Estiagem; Oficina sobre 
Eliminação do Tracoma como Causa de Cegueira 
no Tocantins e Oficina sobre Como Elaborar o 
P l a n o  d e  A ç õ e s  E s t r a t é g i c a s  p a r a  o 
Enfrentamento de Doenças não Transmissíveis.
 
No setor de Atenção à Saúde, foram abordados os 
seguintes temas: Oficina sobre Redes de Atenção 
à Saúde: Integração de Serviços e Desafios para 
Continuidade do Cuidado; Oficina sobre 
Programa de Melhoria de Acesso de Acesso da 
Atenção Básica (PMAQ): Autoavaliar para 
Organizar e Qualificar o Cuidado; Oficina sobre 
Programa Mais Médicos para o Brasil; Oficina 
sobre Qualificação da Assistência Farmacêutica 
Norte Nordeste e Oficina sobre Saúde Indígena.( 
J u l i a n a  M a t o s / G o v e r n o  d o  To c a n t i n s )

Mostras de Atenção e Vigilância em Saúde
oferecem grade extensa de oficinas

POR UM SUS FORTALECIDO E PELO
RESPEITO ÀS DIFERENÇAS REGIONAIS

 «Transparência na Gestão do SUS e as Especificidades nas Regiões Norte e Nordeste» foi o tema 
central das discussões que marcaram a realização do 4º Congresso Norte e Nordeste de Secretarias 
Municipais de Saúde e do 2º Congresso de Secretarias Municipais de Saúde do Estado do Tocantins. 
Os eventos foram realizados no Centro de Convenções Parque do Povo, em Palmas. Mais de mil 
participantes estiveram presentes na discussão dos problemas e avanços do Sistema Único de 
Saúde (SUS) e dividiram experiências que podem levar cada estado participante a mudar 
paradigmas em processos e ações de promoção da saúde pública. Parabéns à Comissão 
Organizadora do Evento pelo esforço concentrado para proporcionar a todos os participantes 
acolhimento, conforto e discussões inteligentes.

4° CONGRESSO NORTE E NORDESTE

CENTRO DE CONVENÇÕES
PARQUE DO POVO

PALMAS-TO
18 A 20 DE ABRIL /2016

Walisson Fernandes

Márcio Lins
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     Inaugurada em 20 de maio de 1989, a Capital do 

Tocantins está numa exuberante área do cerrado, no 

centro geodésico do Brasil. Por sua localização, 

Palmas está entre as principais cidades turísticas da 

região Norte do País, eleita pelo Ministério do 

Turismo como um dos Destinos Indutores do Brasil, 

um sistema que prioriza a gestão estratégica, a troca 

de  in fo rmações  e  a  capac i tação  para  o 

fortalecimento da governança local.

Dotada de um ecossistema de grande beleza cênica 

com parques urbanos, jardins e áreas verdes 

estrategicamente projetadas, a cidade também 

possui uma arquitetura arrojada, com avenidas 

largas, dotadas de completo trabalho paisagístico e 

divisão urbanística caracterizada por grandes 

quadras comerciais e residenciais e conta com um 

lago formado pela UHE Luis Eduardo Magalhães, 

com 8 Km de largura, onde podem ser praticados 

diversos esportes náuticos.

 

Com uma população de 257.904 habitantes, a 

capital tem um baixo índice de violência (Palmas é a 

segunda capital mais segura do País em proporção 

de homicídios, segundo o Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada - Ipea) e a qualidade de vida 

também apontou positivamente neste sentido.

Além dos atrativos de localidade, tranquilidade e 

beleza, Palmas oferece a sua população e seus 

visitantes atrativos de lazer e turismo como:

 

Arraiá da Capital – maior festa junina da região Norte 

do País o festival de cores, alegria e ritmos é realizado 

há 23 anos e reúne mais de 20 quadrilhas e cerca de 

1.500 dançarinos em quatro noites de festa que 

surpreendem pela criatividade, organização e 

criatividade.

Taquaruçu - A apenas 30 Km do centro da cidade, o 

distrito de Taquaruçu é um refúgio para quem quer 

clima serrano em Palmas. São mais de 80 cachoeiras 

e estrutura adequada para receber os visitantes. Além 

da tranqüilidade, o distrito é bastante procurado pelos 

praticantes de esportes radicais, como rapel, pois 

conta com cachoeiras como a do Roncador, com 70 

metros, ideais para a prática da atividade. O Distrito 

conta também com um Festival Gastronômico.

Praia da Graciosa - A Praia da Graciosa é a principal 

praia da cidade e conta com estrutura para receber 

turistas e moradores. São 520 metros de orla que 

comportam bares e restaurantes, quadras de esporte, 

marina com atracadouro, píer e vista para a Ponte da 

Amizade, de 8 Km de comprimento. Com uma 

estrutura moderna, a Graciosa serve também como 

ponto de realização de eventos culturais, esportivos e 

de lazer. 

Praias do Caju e Buritis - Mesmo com uma estrutura 

ainda pequena, elas também oferecem serviços e 

quiosques que comercializam alimentos e bebidas. 

Na Praia do Caju, as águas tranquilas e limpas atraem 

muitas famílias, já nos Buritis a paisagem fica ainda 

mais bonita com o buritizal nas águas, propiciando um 

cenár io bastante apreciado para regist ros 

fotográficos.

Praia do Prata - A Praia do Prata se localiza na região 

sudoeste da capital,  a aproximadamente 9 

quilômetros da praça dos Girassóis. Tem área total de 

47.133 m² e o principal acesso é através da avenida 

LO-19. Projetada de maneira rápida e com estilo 

arrojado, a praia do Prata conquistou a preferência 

tanto dos visitantes como dos moradores.  (Com 

informações da Prefeitura de Palmas)  

Palmas, uma capital moderna e acolhedora

Thiago Sá
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Discutimos questões centrais para o 
sistema público relacionadas com a 
governança e regionalização em 
saúde; escuta e participação social; 
o direito à saúde e diversidade; e-
S a ú d e  e  I n f o r m a ç ã o ;  e 
Transparência na Gestão Pública, 
de modo que sejam viabilizadas as 
e s t r u t u r a s  o r g a n i z a c i o n a i s 
resolutivas e que a tomada de 
decisão dos gestores de saúde seja 
mais qualificada.

Ter trazido o Congresso para 
P a l m a s  t r o u x e  g r a n d e s 
opor tun idades ,  mas também 
imensas reponsabilidades. Tivemos 
aqui a oportunidade de defender de 
forma intransigente os direitos 
fundamentais dos cidadãos e 
c idadãs das regiões Norte e 
Nordeste, especialmente do Estado 
do Tocantins, com a clareza e a 
certeza de que temos essa missão 
na construção do Sistema de Saúde 
brasileiro.

Com a realização de mais este 
C o n g r e s s o ,  a p r i m o r a m o s  o 
p r o c e s s o  d e  d i s c u s s ã o  e 
qualificação da transparência e 
con t ro le  na ges tão do SUS. 
T r o c a m o s  e x p e r i ê n c i a s  e 
valorizamos as especificidades 
regionais do Norte e Nordeste. O 4º 
C o n g r e s s o  f o i  u m  e s p a ç o 
fomentador de mudanças, de 
provocações e que pela grande 
presença registrada mostrou o 
q u a n t o  o s  g e s t o r e s  e s t ã o 
compromissados e o quanto estão 
buscando a efetividade da saúde 
pública.

Am igos  (as ) ,  que  t enhamos 
disciplina para ouvirmos mais; 
coragem para questionar; divergir 
d o  m é t o d o ,  d a  f o r m a ,  d a 
intervenção, mas precisamos 
convergir no objetivo final, que é o 
atendimento pleno ao cidadão.
 

Mensagem do Presidente do
4° Congresso Norte e Nordeste

    A realização do 4º Congresso Norte 
Nordeste de Secretarias Municipais 
de  Saúde e  2º  Congresso de 
Secretarias Municipais de Saúde do 
Tocantins deixa um importante legado 
para todos nós: o de que somos 
missionários da saúde, somos 
autoridades sanitárias em nossos 
municípios. Muito nos orgulha a 
realização deste grandioso evento 
aqui em Palmas. Com humildade, 
preparamos nossa capital para 
recebê-los e acolhê-los neste rico 
espaço, onde predominou o debate 
inteligente e democrático.

Discutimos, avaliamos e propomos 
contribuições para fortalecer a 
Transparência na Gestão do SUS, 
bem como nos  pos i c i onamos 
enquanto regiões Norte e Nordeste 
acerca das políticas de saúde e sua 
construção e, por conseguinte dos 
rumos trilhados pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS) alicerçado nos seus 
princípios basilares.

A realização do congresso se deu em 
um cenário nacional de dúvidas e 
incertezas, onde mais do que nunca 
precisamos fortalecer o processo de 
transparência e controle na gestão do 
SUS. 

Nos vemos no próximo Congresso.
Vânio Rodrigues de Souza

Presidente do 4° Congresso Norte e Nordeste

Vista noturna da Capital mais jovem do Brasil
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Nascido com a Constituição de 1988, o jovem e 
promissor Estado do Tocantins  se destaca por ter 
cenários naturais belíssimos com grande potencial 
turístico, terras férteis e abundância em águas, que 
propicia a agricultura irrigada, com produção o ano 
todo. A cultura se revela diversidade com e 
manifestações culturais seculares. O jovem Estado se 
destaca também em avanços tecnológicos. 

Neste contexto, estão os rios Araguaia e Tocantins, 
ambientes naturais de grande importância 
socioambiental, como a Ilha do Bananal, maior ilha de 
água doce do mundo; o Jalapão, conhecido como o 
“deserto das águas” por abrigar ambiente típico de 
savana, mas com grande riqueza hídrica e o Cantão, 
que é o maior ecótono do planeta. 

Hoje, o Tocantins é o maior produtor de grãos da 
região Norte e a agropecuária, principal atividade 
econômica do Estado, é responsável por cerca de 
60% do seu Produto Interno Bruto (PIB) e ainda tem 
potencial para se desenvolver. Com a implantação do 
Plano de Desenvolvimento Agropecuário do Matopiba 
(região formada pelos Estados do Maranhão, 
Tocantins, Piauí e Bahia) se tornará uma das 
principais áreas do mundo em expansão na produção 
de grãos.

O Estado conta com grandes obras estruturantes, já 
concluídas e ou em andamento, que estão fazendo do 
Tocantins um centro logístico de fundamental 
importância para o desenvolvimento do País. Obras 
como a Ferrovia Norte-Sul, a hidrovia Araguaia-
Tocantins, o Ecoporto Praia Norte, o Terminal de 
Cargas (Teca) do Aeroporto de Palmas, a ampla 
malha asfáltica e as hidrelétricas que fornecem 
energia suficiente para abastecer o Estado e exportar 
seu excedente, são exemplos de infraestrutura que 
atraem empresários nacionais e internacionais 
interessados em investir no Estado. O Tocantins tem 
139 municípios que somam 1.383.445 habitantes, 

segundo o censo de 2010 do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). Desse total, 78,81% 
da população, o que corresponde a 1.090.241 
pessoas, vivem na zona urbana e 21,19%, 
representando 293.212 pessoas, habitam a zona 
rural. 
Outro grande potencial do Estado com impacto 
socioeconômico sustentável é o turismo.  O Tocantins 
reúne atrativos para todos os segmentos turísticos: 
uma natureza com rios, cachoeiras, lagos, praias, 
serras, cânions, cavernas, grande diversidade de 
fauna e flora; rica cultura com essência preservada de 
povos tradicionais; culinária que valoriza produtos 
locais e a tradição cultural que contribuíram com a 
formação da ident idade cul tura l  do  povo 
tocantinense; arquitetura que mescla o tradicional e 
moderno; artesanato que destaca culturas ancestrais 
e as festividades e tradições influenciados pela fé do 
seu povo. 

Atrativos turísticos

Serras e lagos - que integram os municípios de 
Lajeado, Palmas, Paraíso do Tocantins e Porto 
Nacional. Conhecer a região serrana e o lago é uma 
oportunidade de desfrutar de variados segmentos do 
turismo, incluindo ecoturismo e aventura, negócios e 
eventos, sol e praia, esportes náuticos, religioso, 
histórico-cultural, bem como a pesca esportiva. Por 
tudo isso, inclua este destino na sua programação de 
viagens. 

Jalapão - Destino já conhecido pelos apaixonados 
pelo ecoturismo e turismo de aventura, a região 
encanta por suas águas abundantes, chapadões e 
serras com clima de savana, além da paisagem de 
cerrado, com direito a dunas alaranjadas, rios 
encachoeirados, nascentes e impressionantes 
formações rochosas.

Ilha do Bananal - Com área de cerca de 25 mil km², a 
Ilha do Bananal é considerada a maior ilha fluvial do 
mundo, localizada no Tocantins entre dois grandes 
rios, que são o Javaés e o Araguaia, é onde estão 
localizadas as aldeias indígenas das etnias Javaés e 
Karajá, sendo que estes produzem entre outros tipos 
de artesanato, as bonecas Rtxòkò, certificadas pelo 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(Iphan) como patrimônio cultural do Brasil. Um dos 
grandes atrativos para turistas de todo Brasil é a 
emoção da pesca esportiva, podendo-se fisgar 
grandes exemplares de piraras, pirarucus, surubins e 
caranhas, entre outros. 

Emerson Silva

Tocantins, um Estado de potenciais e oportunidades

      O Tocantins está honrado por sediar em Palmas este importante 4º 
Congresso Norte Nordeste de Secretarias Municipais de Saúde e o 2º 
Congresso de Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins.

Este é o espaço de debate que vai possibilitar ampliar o 
congraçamento e aproximar o entendimento das lideranças e equipes 
gestoras do Sistema Único de Saúde.

Aqui vamos debater estratégias, trocar experiências, ampliar 
conhecimentos e aperfeiçoar o enfrentamento para superar os 
obstáculos e valorizar as especificidades da saúde nas regiões Norte e 
Nordeste.

O tema “Transparência na gestão do SUS e as especificidades nas 
regiões Norte e Nordeste” traz possibilidades e oportuniza discussões, 
avaliações e propostas para fortalecer o sistema e as políticas de 
saúde.

Vamos poder desfrutar de uma extensa programação incluindo mesas 
redondas, oficinas na área da saúde, rodas de conversa, exposições 
de experiências de sucesso realizadas no Tocantins e em outros 
estados do Norte e Nordeste.

O Tocantins espera os participantes dos quinze estados das regiões 
Norte e ordeste de portas abertas para compartilhar as dificuldades 
enfrentadas pelos municípios e propor caminhos para aprimorar 
nossos serviços oferecidos a população.

Registro ainda o esforço do incansável Vanio Rodrigues, presidente do 
Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins 
(COSEMS/TO) e de sua dedicada equipe, e reforço que nossa força 
será tão maior quanto nossa união, pois somente somando forças o 
SUS, através dos profissionais e gestores locais, se fortalecerá em 
benefício único e exclusivo da sociedade.

Que Deus os abençoe!

Aproveitem Tocantins e um excelente Congresso. 

Marcos Musafir 
Secretário de Saúde do Tocantins
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SEJA BEM VINDO!TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO DO SUS
E AS ESPECIALIDADES NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE.

Mensagem do Secretário de Estado da Saúde do Tocantins

Laiany Alves

Escritório Regional para as Américas da

Organização Mundial da Saúde
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Congresso permite trocas de experiências
necessárias para melhorar o SUS
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     Um momento de se discutir os problemas e 
avanços do Sistema Único de Saúde (SUS), dividindo 
experiências que podem levar cada estado 
participante a mudar paradigmas em processos e 
ações de promoção da saúde pública. Este é o perfil 
do 4º Congresso Norte e Nordeste de Secretarias 
Municipais de Saúde e 2º Congresso de Secretarias 
Municipais de Saúde do Tocantins, que teve abertura 
oficial na noite desta segunda, 18, e segue até quarta-
feira, 20, no Centro de Convenções Parque do Povo 
com tema: "Transparência na Gestão do SUS e as 
Especificidades nas Regiões Norte e Nordeste".
 
Dentre os assuntos a serem debatidos estão a 
governança e regionalização em saúde; escuta e 
participação social; o direito à saúde e diversidade e 
transparência na Gestão Pública, o que para o 
secretário executivo do Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde (Conass), Jurandi Frutuoso, é 
essencial . "O congresso dissemina informações de 
maneira homogênea que a atual conjuntura da saúde 
pública do Brasil, com a instabilidade política, precisa. 
Os problemas do SUS não são poucos e este 
congresso permite que cada secretário encontre 
novas estratégias para e os desafios para sair com um 
SUS mais fortalecido", afirmou.
 
Segundo o secretário de Estado da Saúde do 
Tocantins, Marcos Musafir, o congresso traz a 
importância da transparência no SUS e de se 
fortalecer o sistema de saúde. "A partir deste evento, 
sem dúvida, poderemos ter novos conhecimentos que 
nos permitam ofertar à população uma saúde cada 
vez melhor. 

Aqui serão congregadas experiências inovadoras e 

conhecimentos que nos permitirão encontrar 
soluções e avançar em uma melhor prestação de 
serviços dentro do Sistema Único de Saúde", 
destacou.
 
O presidente do Conselho de Secretarias Municipais 
de Saúde do Estado do Tocantins (Cosems), Vânio 
Rodrigues de Souza, falou de suas expectativas em 
relação ao evento. "Nos sentimos muito honrados, 
enquanto tocantinenses, em sediar um evento desta 
importância, que é o maior congresso regional do 
país, e esperamos que as discussões que aqui 
ocorram possam contribuir para que as políticas 
públicas de saúde aconteçam na vida dos munícipes 
daqueles que aqui estão. Faremos um avanço a partir 
de uma autoanálise de como temos nos portado, para 
a partir daí termos ações futuras que corroborem com 
um melhor sistema de saúde".
 

Para a promotora de justiça, Maria Roseli de Almeida 
Pery, "a transparência é o caminho para o 
aprimoramento da gestão. Sabemos dos desafios dos 
secretários municipais para cumprir este processo, 
com a alimentação do sistema de transparência do 
SUS, com os devidos instrumentos que a legislação 
exige. Este é o caminho para um olhar diferenciado 
por parte do Ministério da Saúde nas especificidades 
das regiões Norte e Nordeste, que dentre outras 
problemáticas enfrentam desafios na área da 
v ig i lânc ia,  no enfrentamento das doenças 
negligenciadas. Recebemos o evento com otimismo, 
pois todos que part icipam dele terão mais 
conhecimento ao sair daqui e ao retornar aos seus 
estados terão condições de dar sua contribuição para 
a melhoria da saúde pública".

Emerson Silva

Presidente
Vânio Rodrigues de Souza – COSEMS/TO
  

Coordenação Geral
 
Otoniel Almeida dos Santos - COSEMS/AC
Ubiratam Moreira - COSEMS/AL
Januário Carneiro da Cunha Neto - COSEMS/AM
Maria de Jesus – COSEMS /AP
Stela Souza - COSEMS/BA
Josete Malheiro Tavares - COSEMS/CE
Vinícius de Araújo - COSEMS/MA
Charles César Tocantins Sirena - COSEMS/PA
Soraya Galdino de Araújo Lucena - COSEMS/PB
Saulo Bezerra Xavier - COSEMS/PE
Leopoldina Cipriano Feitosa - COSEMS/PI
Débora Costa dos Santos - COSEMS/RN
Afonso Emerick Dutra - COSEMS/RO
Ivanilde Ferreira de Oliveira - COSEMS/RR
Saulo Menezes Calazans Eloy dos Santos Filho - 
COSEMS/SE
 

Coordenação Administrativa
 
Irineuda Cosmo Leite Palma – Diretora Financeira do 
COSEMS/TO
Juliano Ribeiro Souza – Diretor Administrativo do 
COSEMS/TO
Maria da Conceição Marinho de Farias Rêgo – Vice 
Presidente do COSEMS/TO
Whisllay M. Bastos – Secretário Municipal de Saúde de 
Palmas /TO

 
Coordenação Executiva

 
Ângela Maria Pessoa de Oliveira – Representante da 
Região Norte
Salviano Augusto de Almeida Mariz – Representante da 
Região Nordeste
Sinvaldo dos Santos Moraes – Secretário Executivo do 
COSEMS/TO

 
Comissão Científica e Editorial

 
Erlaene Tedesco Conedo S. Emílio – Técnica da 
Vigilância em Saúde da SESAU/TO
Fabrício Alves Segura – Diretor de Regionalização do 
COSEMS/TO
Fernando A. Gomes Leles – Consultor Nacional OPAS
Liliana Rosicler Teixeira Nunes Fava - Superintendente 
da Vigilância Estadual de Saúde
Marudiney Brasil César Rodrigues – Diretora da Atenção 
Primária SESAU/TO
Olivia Lucena de Medeiros – Apoiadora DAB - Tocantins
Valéria Viero Aquino de Barros – Técnica NEP - 
SESAU/TO
Wolney Jácomo de Sousa – Coordenador Técnico 
COSEMS/TO
 

Comissão de Relatoria
 
Carlos Alberto Zandoná – Técnico do COSEMS/TO
Clésio Alves da Silva – Conselho Fiscal COSEMS/TO
José Nelson Brito da Silva – Conselho Fiscal 
COSEMS/TO
Pedro Luís Gomes – Diretor Adjunto de Regionalização 
COSEMS/TO
 

Comunicação e Divulgação
 
Maria Conceição Nunes Brito - Diretora Adjunta de 
Comunicação COSEMS/TO
Mariah Soares – Assessora de Comunicação 
COSEMS/TO
Otávio Caetano Jácome – Secretário Municipal de Saúde 
de Darcinópolis- TO
Representante ASCOM/SESAU – TO
Ricardo Silva Madruga – Secretário Municipal de Saúde 
de Wanderlândia - TO
Suel i  Santos de Souza Aguiar – Diretora de 
Comunicação COSEMS/TO
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O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da 
Saúde, Antônio Carlos Figueiredo Nardi, destacou a 
importância dos gestores em conhecer o SUS e se 
comprometer com o fortalecimento do sistema. "As 
canetas mais pesadas precisam saber aquilo que é o 
SUS e o que é o dar tudo para todos e isso é o que 
realmente temos que discutir para enriquecer a 
gestão, com busca de financiamentos adequados e 
qualificação das equipes técnicas. Por tudo isso, um 
congresso como este é de uma grandeza inigualável 
para garantir que o SUS, este sistema nosso, que 
construímos para nosso povo, seja fortalecido e que a 
região Norte e Nordeste seja atendida dentro de suas 
demandas específicas", afirmou.
 
Mostra
Durante o evento aconteceram também a II Mostra 
Norte e Nordeste de Experiências na Atenção Básica: 
As Especificidades nas Regiões Norte e Nordeste, e II 
Mostra de Experiências Municipais de Saúde do 
Tocantins: A vigilância em Saúde no Tocantins. Essas 
duas atividades objetivaram difundir as diversas 
ações e experiências que envolvem profissionais e 
gestores de saúde.
 
Público alvo 
O 4º Congresso tem como público-alvo, gestores 
municipais de saúde, técnicos da gestão municipal, 
profissionais técnicos e administrativos da área da 
saúde e comunidades científicas e acadêmicas. 
V i s i t e m  n o s s o  s i t e : 
www.4congressonortenordeste.com.br. (Aldenes 
Lima/Governo do Tocantins)
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Gestores municipais de saúde fazem avaliação
positiva do curso De repente gestor

Mais de 100 secretários municipais de 
saúde e técnicos de vários de municípios  
tocantinenses participaram do curso “De 
repente...gestor”, ocorrido domingo, 17 e 
egunda, 18.  Destinado a secretários 
municipais de saúde, preferencialmente 
novatos na área e técnicos de saúde, o 
evento aconteceu dentro da programação 
do 4º Congresso Norte e Nordeste de 
Secretarias Municipais de Saúde e 2º 
Congresso de Secretarias Municipais de 
Saúde do Tocantins, que encerram nesta 
quarta.
Realizado pelo Conselho de Secretarias 
Municipais de  Saúde do Tocantins 
(Cosems/TO),  o curso o curso aconteceu 
pela primeira vez no Estado e foi 
ministrado pelas consultoras do Conselho 
de Secretarias Municipais de Saúde de 
Minas Gerais (Cosems/MG), Paola 
Soares Motta, Magalli Rodrigues de Brito 
Araújo e Cristiane Aparecida Costa 
Tavares. 
O secretário de saúde do município de 
Cristalândia(TO), Gildo Luiz Oliveira, que 
participou do curso, esclareceu dúvidas 
sobre temas, como o Fundo de Saúde. “O 
curso foi ótimo. Subsidiou nós gestores a 
respeito de vários aspectos”, disse.
A secretária de saúde de Alvorada (TO), 

Sidinéia Pereira Alves, fez vár ios 
questionamentos. “Às vezes cometemos 
erros por falta de conhecimento, como 
pagamento de despesas e elaboração de 
contratos”, pontuou

Expectativa
Para Paola, uma das palestrantes, o 
evento superou as expectativas. “Muito 
participativo com questões valiosas dos 
participantes”, avaliou. Com o objetivo de 
apr imora r  o  desenvo lv imen to  de 
habilidades para a tomada de decisões, o 
evento teve também como finalidade, 
despertar os gestores “para novos 
compromissos e responsabilidades 
assumidos, visando contribuir para a 
eficácia e eficiência do SUS”.

Temas
Dentre os assuntos, foram abordados 
temas como: “Onde estou e quais são as 
minhas responsabilidades?; Com qual 
recurso financeiro posso contar para a 
área da saúde do meu município? ; Como 
se organizam as políticas de saúde do 
SUS?; Quais são os instrumentos de 
gestão do SUS e da gestão orçamentária? 
. (Ascom/Cosems/TO).

Foto:Márcio Lins
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Para a palestrante
Paola Soares Mota, o evento

superou as expectativas.
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Vânio Rodrigues, Presidente do 4° Congresso Norte e Nordeste 

Marcos Musafir, Secretário de Estado da Saúde do Tocantins

Promotora de Justiça, Maria Roseli PeryAntônio Carlos Nardi – Sec. de Vig. em Saúde do Ministério da Saúde
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4° Congresso em Foco

Boas vindas no cadastramento
Nos estandes, um pouco da cultura

de cada Estado participante

Orquestra Sanfônica
Graciosa de Palmas

Abertura Oficial no
Centro de Convenções

Espaço organizado e climatizado Jurandir Frutuoso
Presidente do Conass

Cid Roberto B. Pimentel
Ass. da Secretaria de Ciência, Tecnologia

e Insumos Estratégicos do MS

Antônio Carlos Nardi – Sec. de Vig. em
Saúde do Ministério da Saúde
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Marcos Musafir – Secretário de Estado
da Saúde do Tocantins

Geordeci Menezes Souza – Membro da Mesa
Diretora do Conselho Nacional de Saúde

Iolete Arruda – 2ª vice-presidente
do Conasems

Jantar de confraternização:
mais trocas de ideias

4° Congresso em Foco

Conselho Nacional de Representantes Estaduais
de Saúde (Conares) se reuniu para tratar

da conjuntura da saúde pública

Tenda Paulo Freire: 
Discussões sobre  Educação popular

e saúde em defesa do SUS e da democracia

Presidentes dos Cosems
demonstram sua união

Fernando Lélis – Representanteda
Organização Panamericana de Saúde (OPAS)




