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I Café e Ideias omd c o
- sPresidente Abra ua

m a d bente ntes a oca
O Conselho se Secretarias Municipais de

Saúde do Estado do Tocantins – Cosems/TO reali-
zou o I Café de Ideias com o Presidente. Mais de 100
pessoas estiveram presentes no encontro que serviu
para trocar experiências entre os secretários de
Saúde dos municípios do estado. O presidente do
Cosems/TO, Vânio Rodrigues de Souza, proferiu a
palestra – , utilizouAbra sua mente antes da boca
vários exemplos para motivar os profissionais da
área, alertou, motivou e afirmou “antes de julgar uma
pessoa devemos conhecer melhor esta pessoa,
pois, podemos nos enganar ao fechar o nosso
comentário sobre ela”.

da Conceição Marinho todas as expectativas foram
superadas e agora é necessário enfrentar os desafi-
os “a gente sai daqui fortalecida pela troca de expe-
riências, os desafios são grandes, mas temos de
enfrent -los e tentar vencer os nossos gargalos”.á

De acordo com o secretário de saúde de
Piraquê, Jair Pereira Lima, o encontro serviu para
motivar todos “nós precisávamos deste momento
para expressar nossas experiências e ao mesmo
tempo nos motivamos com tantos relatos com várias
situações e desafios”.

A secretária de saúde de Gurupí, Suely
Aguiar, afirmou que a pasta da saúde é uma das
mais importantes de uma gestão, ela se diz confiante
em encontros desta natureza “ são encontros como
este que vai nos ajudar a encontrar saídas para as
nossas dificuldades, espero que outros eventos
sejam realizados”.

RodriguesO Presidente Vânio encerrou o
encontro agradecendo aos 109 secretários munici-
pais de saúde que se inscreveram e participaram de
um evento que teve o cuidado de ser preparado para
trocar experiências com aqueles que têm o compro-
misso de fazer o melhor para tornar o sistema único
de saúde – SUS mais eficiente para a população
tocantinense.

O presidente do
Cosems/MG, Mauro
Guimarães Junqueira,
participou do encontro
e destacou que os
secretários municipais
de saúde precisam ser
bastante criativos e
participativos para cobrar dos gestores públicos mais
ações na saúde “os prefeitos, acabam fazendo de
conta que a saúde não responsabilidade dosé
municípios e acabam deixando a saúde publica dos
municípios para segundo plano, mas os secretários
de saúde precisam cobrar mais ações dos seus
prefeitos”. Além disso, o Cosems/MG firmou um
convênio com o Cosems/TO, através de seus
Presidentes, onde o Cosems/MG ofertará cursos
mediados por tecnologias, por meio do Ensino a
Distância (E D), aos Técnicos e Secretáriosa
Municipais de Saúde do Tocantins.

Para a secretária de saúde do Município de
Tocantinópolis, na região do bico do papagaio, Maria
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Nestes últimos 180 dias o COSEMS/TO vivenciou momentos de
discussões enriquecedoras e debates propositivos para o fortalecimen-
to do nosso Sistema Único de Saúde (SUS) e a atual diretoria não tem
medido esforços para que os Secretários Municipais de Saúde do
Tocantins exerçam suas funções de forma eficaz e proativa na sua
execução, visando ações e serviços nos municípios – os verdadeiros
protagonistas desse processo – de excelência.

Mensagem do Presidente

Apesar da atual conjuntura que estamos passando, em meio á uma crise política e
financeira, os gestores tem se mantido firme á frente de suas pastas, fazendo aquilo que
sempre fizeram, O COSEMS/TO reconhece taisproduzindo saúde e cuidando de vidas.
esforços e se orgulha de ter membros tão engajados em prol desse quase “sacerdócio”.

Nesse período o COSEMS/TO, nos mais diversos fóruns - oficinas, reuniões,
debates, exerceu a suprema missão municipalista, razão maior de nossa existência. Nestes
seis meses de mandato da atual diretoria dentre as inúmeras ações implementadas, já temos
conquistas inéditas que fortalecem nossa instituição, e isso é fruto do compromisso de todos
que dela fazem parte.

Participação do Cosems/TO na Eleição da Diretoria do Conasems para o Biênio 2015/2017.

Participação de representantes de todas as
regiões de saúde no XXXI Congresso Nacional
de Secretarias Municipais de Saúde

No Congresso CONASEMS em
Brasília deste ano, por meio de parceria firmada
com a Secretaria de Estado da Saúde
(SESAU/TO) – de forma inédita – levamos
aproximadamente 50 pessoas, entre secretári-
os de saúde e técnicos municipais, com um
investimento da ordem de R$ 90 mil. Acredito
que o maior investimento que podemos
fazer é em pessoas, e nosso compromisso
está no bojo de proporcionar trocas de expe-
riências, saberes diversos, replicabilidade de
experiências exitosas e networking, uma vez
que, tais ações são ricas para o empoderamen-
to dos gestores e nas suas atividades nos
municípios.

Tenho o orgulho de ter sido convidado e

eleito na diretoria do CONASEMS para o biênio 2015/2017, como Diretor Extraordinário das
Populações Ribeirinhas e Indígenas (Adjunto), e assim poder levar nossa mensagem,
nossas particularidades e demandas com voz ativa nas discussões em nível nacional.
Outra parceria importante que destaco firmada com a SESAU/TO foi à cessão de um Veículo
com Motorista para nossa instituição, que em muito tem contribuído para as atividades do
órgão. Torno público nosso agradecimento pela compreensão e cooperação do Secretário
de Estado da Saúde, Sr. Samuel Bonilha em prol dos gestores tocantinenses.

Nesta segunda edição do Informativo de 2015, abordamos as diversas ações que
fomos parceiros na construção do sistema que lutamos na realidade para concretizar o por
nós sonhado.
Viva o COSEMS/TO! Viva o SUS!

Vânio Rodrigues de Souza
Presidente

COSEMS TOCANTINS

Informativo



Tocantins é premiado na mostra
Brasil aqui tem SUS

Desde 2003 o CONASEMS –
Conselho Nacional de Secretarias
Municipais de Saúde - abre espaço em
seus congressos nacionais para a
mostra de experiências de sucesso,
resultado do trabalho das secretarias
municipais de saúde de todo o Brasil.
Sem dúvida, uma demonstração viva da
gestão e do empenho de tantos gesto-
res e trabalhadores da saúde, de tantas
comunidades, instituições e entidades
na construção e implementação do
SUS em todo país.

A Mostra se dá por meio da
apresentação de pôsteres e vídeos, e
até por representação caracterizada
por atores, numa dinâmica que vai da
exposição de pôsteres às Rodas de
Conversa; dos olhares interessados
dos participantes às discussões intera-
gidas pelas perguntas em torno das
temáticas; dos vídeos que apresentam
suas realidades e diversidades nos
contextos dos trabalhos aos mostruári-
os de artesanatos, de fotos, e até de
sorteios de materiais utilizados em
experiências que encantam os partici-
pantes.

O principal objetivo da Mostra é

permitir o intercâmbio e a divulgação de
projetos e propostas viáveis que
possam estimular e fortalecer a busca
de soluções na implementação do
sistema local de saúde. E 2015 foi palco
para a 12ª Mostra Brasil aqui tem SUS e
mais uma vez os municípios puderam
contar histórias verdadeiras do SUS
que dá certo.

E o Tocantins, através da
Secretaria Municipal de Saúde de
Tocantinópolis, foi premiado como
melhor trabalho da Região Norte na
temática “Atenção Básica”. As Autoras
Maria da Conceição Marinho F. Rêgo e
Samara Távora Milhomem de Sousa
dialogaram na roda de conversa sobre o
tema: Ações Integradas de Atenção a
Saúde Indígena no Município de
Tocantinópolis-To. Ainda do município
de Tocantinópólis, o Tocantins também
foi premiado como melhor exposição de
pôster, com o trabalho “Devolvendo
Sorrisos” de autoria de Crist ina
Rodrigues de Sousa e Jefter Chaves
Luz Mendes.

N o s s a s m a i s h o n r o s a s
congratulações a toda equipe da
SEMUS de Tocantinópolis.

TEMÁTICAS Nº TRABALHOS APRESENTADOS

1 - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA

2 - ATENÇÃO BÁSICA
3 - GESTÃO DA SAÚDE

4 - GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE
5 - PARTICIPAÇÃO NA COMUNIDADE
TOTAL DE EXPERIÊNCIAS INSCRITAS:   233
TOTAL DE AUTORES E CO-AUTORES:   713
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OS NÚMEROS DA 12ª MOSTRA BRASIL AQUI TEM SUS
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EXPEDIENTE:

Conselho de Secretarias

Municipais de Saúde do

Estado do Tocantins

104 Norte, Av LO-02,

Lote 19, Ed. Homaidan,

sala 301, Palmas-TO,

CEP: 77.006-022

Fone: 63 3218-1782/1017

Sinvaldo dos Santos Moraes

Secretário Executivo

Luciana de Sousa M. Gomes

Coordenação Adm./Financeira

Wolney Jácomo de Sousa

Coordenação de Assessoria Técnica

Carlos Alberto Zandoná

Divana Lopes Bezerra

Mikael parecido PeixotoA

Técnicos

COLABORADORES:

Estamos na Web!
Visite-nos em:

www.cosemsto.org.br

cosemssociais@gmail.com

Tiragem:

500 exemplares
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Conferências Municipais de Saúde Saúde pública de qualidade-
Dpara cuidar bem das pessoas: ireito do povo brasileiro!!

O tema da Conferência de
Saúde de 2015 incorpora diferen-
tes significados. Saúde pública
como direito de cidadania. Saúde
pública de qualidade, visando à
superação das desigualdades,
entre diferentes populações e
regiões, à organização e à huma-
nização nos serviços de saúde de
modo a atender as necessidades
dos usuários e ampliar o acesso.
Cuidar bem das pessoas median-
te a realização e a valorização do
trabalho mult iprofissional e
interdisciplinar, a transformação
das práticas de saúde, bem como
a superação de iniquidades que
afetam de forma diferenciada a
população brasileira, a exemplo
do racismo, intolerância às
diversidades, violências, dentre
outros. Reafirmando, assim, a
saúde como direito fundamental
do povo brasileiro, pilar estrutu-
rante da cidadania e do desenvol-
vimento da nação.

Neste sentido é importante
nós gestores da saúde dentro do
contexto da realização da 15ª
Conferência Nacional de Saúde,
buscar a contemplação e a
objetividade de 04 Eixos funda-
mentais:
• Garantir o direito universal à

saúde; fazendo valer a
universalização do cartão
SUS;

• As desigualdades sociais e
territoriais; pois as disparida-
des regionais são imensas
nesse Brasil afora e até
mesmo aqui no Tocantins; as
regiões de saúde não se
comunicam; falta ofertas de
serviços; de profissionais; de
planejamento que atendam
as necessidades regionais; a
regulação dos serviços;

• Ampliar e defender o SUS
público, de qualidade e para
todos; organização e oferta
dos serviços; fortalecimento
da participação popular e

controle social;
• Financiamento suficiente

para a Saúde; os entes
federados (estado e união)
cumprirem com o rateio
conforme a Lei 141; o valor
percapta repassado fundo a
fundo é vergonhoso para
custeio dos serviços, como os
serviços básicos: Atenção
Básica e Vigilância em Saúde;

• Precisamos avançar nesses
eixos, que estão diretamente
l igados às “Gestões do
Sistema”, a fim de fazer com
que a população se aproprie e
acredite mais no Sistema
Único de Saúde. De fato é um
grande desafio , ma is é
preciso fazer com que o
sistema responda às expecta-
tivas das pessoas para que
elas possam confiar no SUS.
Acreditamos muito neste

espaço, neste momento que
estamos vivendo!! Os municípios
são os grandes responsáveis pela
operacionalização e oferta dos
serviços, mais não avançaremos
sem a participação dos demais
entes federados, é preciso fazer
uma reflexão sobre o tipo de
progresso que se quer, mas
também o tipo de democracia, e
de sua qualidade.É preciso
prestar atenção nessas questões:
• Não se faz saúde sem os seus

insumos!
• Não se faz saúde sem recur-

sos!
• Não se faz saúde sem a oferta

de serviços!
O COSEMS/TO, aposta e

acredita nos resultados das
Etapas Municipais de Saúde, da
8ª Conferência Estadual de Saúde
do Tocantins e na grande mobili-
zação nacional em torno da 15ª
Conferência Nacional de Saúde
para mobilizar e ampliar a politiza-
ção da sociedade quanto ao
direito universal à saúde e ao
dever do Estado.
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