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UM ANO DE MUITO TRABALHO PELO SUS
DO RIO GRANDE DO NORTE
O Cosems-RN foi pautado por desafios e conquistas ao longo de 2017. O
Colegiado mostrou avanços significativos nos pleitos travados em prol dos
gestores e do Sistema Único de Saúde

(SUS) potiguar. Com muitas mentes
trabalhando algumas ideias foram postas em prática, sem contar que ao longo
de todo o ano a direção e a equipe técnica do Cosems estiveram presentes em

várias discussões, mesas, representações
e eventos; reafirmando, sempre, o compromisso da Instituição em fortalecer
o SUS e os demais gestores norte-rio-grandenses.
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PROJETO APOIADOR É
SUCESSO NO RN
Diretoria do Cosems-RN durante discussão dos avanços proporcionados pelo Projeto Rede Colaborativa de Fortalecimento da
Gestão Municipal do SUS no RN, em 14 de
setembro de 2017.
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DO CANAL SAÚDE PELO RN
Maria Eliza Garcia Soares e Debora Costa
durante audiência realizada na sede do Canal
Saúde, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, em Fevereiro de 2017, com a superintendente da Instituição, Márcia Correa e Castro.
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Um ano de muitas lutas,
desafios e conquistas
Debora Costa dos Santos
Presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Norte

D

esde que assumimos em 2015 a responsabilidade de representarmos os 167
secretários municipais de Saúde do Rio Grande
do Norte, sabíamos que o caminho que nos esperava seria longo, espinhoso e árduo, porém,
encaramos o desafio com a devida responsabilidade que o assunto sempre nos exigiu.
A semente que plantamos em 2015
e que zelamos com todo cuidado, carinho e
atenção, nos rendeu bons frutos em 2017,
quando fomos escolhidos novamente por
nossos pares para continuarmos desenvolvendo à frente do Cosems-RN um trabalho de
resultados.
Mesmo com a crise financeira que assola nosso país e, consequentemente, o Rio
Grande do Norte, conseguimos desenvolver,
dentro das limitações impostas pelo sistema
burocrático e falido que rege o Brasil, um
belo trabalho junto aos demais gestores potiguares.
Lutamos incansavelmente para que os
recursos da Farmácia e Atenção Básica sejam
definitivamente pagos pelo Governo do Estado. Batalhamos pela efetiva regionalização da
saúde. Cobramos nas instâncias competentes o cumprimento das pactuações realizadas
pelo Cosems–RN, principalmente, sobre a
Programação Pactuada e Integrada (PPI).
Uma de nossas grandes apostas é a implantação do Canal Saúde nas unidades de
saúde do Estado, através da parceria firmada
entre nosso Conselho e a Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz), para que a população potiguar possa ser conscientizada sobre as ações
positivas desenvolvidas no Sistema Único de
Saúde (SUS) em seus municípios.
Prosseguimos com nossos técnicos diariamente presentes na sede do Cosems; e com
o Projeto Apoiador Regional, com o intuito
de oferecermos orientações precisas e no menor tempo hábil a todos nossos colegas secretários.
Agora, mais de que nunca, incentivamos e viabilizamos a participação dos gestores

CANAL SAÚDE
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Cosems e Fiocruz iniciam projeto de
interiorização do Canal Saúde pelo RN
Por Ascom do Cosems-RN

em fóruns e congressos, a exemplo do V Congresso Norte Nordeste de Secretarias Municipais de Saúde, realizado em Porto Seguro/BA,
entre 03 e 06 de Maio deste ano; e do XXXIII
Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, realizado em Brasília/DF, entre
os dias 13 e 16 de Julho de 2017; pois temos
consciência da importância do processo de
capacitação contínua que os gestores devem
ser submetidos para melhor atender os pleitos
demandados por seus munícipes.
Continuamos dialogando com diversas instituições como a Universidade Federal
do Rio Grande do Norte (UFRN), a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), o
Conselho Nacional de Secretarias Municipais
de Saúde (Conasems), o Conselho Estadual
de Saúde (CES/RN), o Núcleo de Estudos em

Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (NESC/UFRN), o Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Rio Grande do
Norte (NEMS/RN) e a Federação dos Muni-

cípios do RN (FEMURN), dentre muitas
outras, com o intuito de estarmos sempre antenados ao processo legal e contínuo de construção do SUS.

Apesar de toda nossa luta e esforços, sabemos que muito ainda deve ser feito, temos
muito que progredir. Em nossas propostas de
avanço, buscaremos viabilizar a realização do
curso “Estou gestor e agora?”; implantar banco de dados com informações de gestores e
ex-gestores com o intuito de oferecermos subsídios para a defesa destes; fortalecer as Comissões Intergestores Regionais (CIRs); conscientizar cada vez mais os prefeitos potiguares
sobre a importância de seus secretários de saúde e a participação destes em reuniões, fóruns,
congressos e eventos ligados ao SUS; e realizar
novas edições dos Diálogos Temáticos.
Por fim, continuaremos defendendo o
ponto de vista de que cada secretário municipal de saúde é único e que, devido a esta
singularidade, cada gestor precisa de um olhar
diferenciado, de acordo com suas necessidades específicas.

Endereço: Av. Ayrton Senna, 380, Lj-01, Capim Macio, Natal/RN. CEP: 59080-100
Telefone: (84) 3222.8996
E-mails: cosemsrn@cosemsrn.org.br

Instrutora Nicole Leão em capacitação com
integrantes de municípios da 7ª região de saúde.
(Foto: Secom de São Gonçalo do Amarante).

A

o longo de duas semanas, entre os
dias 16 e 27 de Outubro, integrantes
do Canal Saúde, emissora pertencente à
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), com
sede na cidade do Rio de Janeiro/RJ, estiveram no Estado do Rio Grande do Norte
realizando oficinas de comunicação junto
a funcionários das Unidades Regionais de
Saúde Pública (Ursaps), secretarias de saúde e assessorias de comunicação de todos os
municípios potiguares.
A iniciativa consiste no projeto piloto de interiorização do Canal Saúde, idealizado pelo Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do RN (Cosems-RN) e
Fiocruz, visando a divulgação positiva, em
rede nacional de televisão, das ações desenvolvidas no Sistema Único de Saúde (SUS)
pelos municípios potiguares.

“A parceria entre Cosems e Fiocruz
visando à instalação do Canal Saúde no RN
teve início em 2015 e foi se concretizando
ao longo de dois anos, mediante visitas nossas feitas à sede da Fundação Oswaldo Cruz
e a levantamentos realizados em meio aos
gestores potiguares, que verificou o nível
de interesse para recebimento do Canal”,
frisou a presidente do Cosems-RN, Debora Costa. Ainda de acordo com Debora, a
vinda do Canal Saúde será muito benéfica
ao SUS norte-rio-grandense, pois, apesar
dos vários problemas, o Sistema Único de
Saúde potiguar tem vários projetos bons e
muita coisa que dá certo, e esse lado positivo do SUS também precisa ser conhecido
pelos potiguares e por todo país.
Na visão da 1ª vice-presidente do
Cosems-RN, Maria Eliza Garcia Soares,
que também foi uma das idealizadores desta parceria, a iniciativa beneficiará direta-

mente as gestões locais, devido ao maior
enfoque dado às ações positivas desenvolvidas na saúde pública dos municípios,
acarretando uma maior conscientização da
população sobre o funcionamento do SUS.
Para a coordenadora de mobilização
do Canal Saúde, Nicole Leão, as oficinas
desenvolvidas tiveram o objetivo de orientar os profissionais a sintonizarem o Canal
nos aparelhos de TV existentes nas unidades de saúde e fazer com que as equipes dos
municípios produzam conteúdo para ser
transmitido em cadeia nacional, na grade
do programa “Meu SUS é Assim”.
Além de Nicole Leão, outras integrantes do Canal Saúde como Márcia Fixel,
Mônica Mourão e Ana Cristina Figueira,
também estiveram no RN ministrando as
oficinas que produziram quase 20 vídeos
em todas as oito regiões de saúde do Estado.
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Um ano de muito trabalho pelo SUS
do Rio Grande do Norte
Por Ascom do Cosems-RN

O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do
Norte (Cosems-RN) foi pautado
por desafios, avanços e conquistas
ao longo de 2017. Conduzido pelos

Atendimento aos gestores municipais na
sede do Cosems-RN, em Natal
(Foto: Arquivo do Cosems-RN).

Presença do presidente do Conselho
Nacional de Secretarias Municipais de
Saúde (Conasems), Mauro Guimarães
Junqueira, durante acolhimento anual dos
secretários municipais de saúde, realizado
em 21 de Fevereiro, em Natal
(Foto: Arquivo do Cosems-RN).

secretários municipais de saúde de
São José do Seridó, Debora Costa
dos Santos (presidente), de Doutor Severiano, Maria Eliza Garcia
Soares (1ª vice-presidente), de São

Audiência sobre regionalização da saúde,
realizada em 06 de Fevereiro, na sede da
Associação dos Municípios do Seridó
Oriental (AMSO), em Currais Novos
(Foto: Arquivo do Cosems-RN).

Participação nas discussões do Seminário
de Avaliação do PMAQ no RN, realizado
em 30 de março, em Natal
(Foto: Arquivo do Cosems-RN).

Representando o Conasems, Cosems discutiu atualização da Rename durante audiência
realizada em 05 de abril, em Brasília/DF (Foto: Arquivo do Cosems-RN).

Participação nas discussões sobre Atenção Básica no RN, durante reunião do Conselho
Estadual de Saúde (CES), em 05 de maio (Foto: Arquivo do Cosems-RN).

Paulo do Potengi, Dailva Bezerra da Silva (2ª vice-presidente), de
São Gonçalo do Amarante, Jalmir
Simões da Costa (secretário-geral)
e de Extremoz, Angela Braz (secre-

Participação no 4º Seminário de Saúde Pública do Potengi, realizado no município de São
Paulo do Potengi, em 17 de Fevereiro (Foto: Arquivo do Cosems-RN).

Abertura dos trabalhos do VIII Ciclo de Atualização Científica da Grande Natal,
em 06 de abril (Foto: Arquivo do Cosems-RN).

Posse da nova diretoria do Cosems-RN, realizada em Natal, no dia 19 de abril
(Foto: Arquivo do Cosems-RN).

Realização da Oficina Aplicativa para
Construção dos Instrumentos de Gestão,
entre 08 e 31 de Maio, nos municípios
sede das regiões de saúde
(Imagem: Arquivo do Cosems-RN).

Experiências exitosas de São Paulo do
Potengi e Major Sales foram premiadas
durante o 5º Congresso Norte Nordeste de
Secretarias Municipais de Saúde, realizado
em Porto Seguro/BA, entre 03 e 06 de
Maio (Foto: Arquivo do Cosems-RN).

tária de articulação interinstitucional), o Colegiado mostrou avanços
significativos nos pleitos travados
em prol dos gestores e do Sistema
Único de Saúde (SUS) potiguar.

Participação nas discussões em torno dos
ACE e ACS durante os trabalhos iniciais
do Abrascão 2017, realizado em
Natal no mês de Maio
(Foto: Arquivo do Cosems-RN).

Com muitas mentes trabalhando
algumas ideias foram postas em
prática, sem contar que ao longo de
todo o ano a direção e a equipe técnica do Cosems estiveram presentes

Encerramento do Projeto Nascer com
Dignidade, realizado em 29 de Maio, em
Natal (Foto: Arquivo do Cosems-RN).
Abertura da 1ª Conferência Estadual de Saúde das Mulheres,
realizada no dia 10 de Julho, em Natal (Foto: Arquivo do Cosems-RN).

Apoio na participação dos gestores durante o XXXIII Congresso Nacional de Secretarias Municipais
de Saúde, realizado em Brasília/DF, entre 12 e 15 de Julho (Foto: Arquivo do Cosems-RN).

Cosems-RN discute PICS e PEPICS em
encontro que antecedeu o I Congresso
nacional de PICS e o III Encontro
Nordestino de PICS, ambos realizados em
Natal, entre os dias 12 e 14 de Outubro
(Foto: Arquivo do Cosems-RN).

em várias discussões, mesas, representações e eventos; reafirmando,
sempre, o compromisso da Instituição em fortalecer o SUS e os demais gestores norte-rio-grandenses.

Participação na 1ª Conferência Estadual de
Vigilância em Saúde, realizada em Natal,
entre os dias 23 e 25 de Outubro
(Foto: Arquivo do Cosems-RN).

Reunião ordinária da Comissão
Intergestores Bipartite (CIB),
realizada em 14 de Novembro,
em Natal (Foto: Arquivo do
Cosems-RN).

Com presença do Cosems, CRO realiza
I Encontro de Políticas Públicas de Saúde
Bucal do RN, em 10 de agosto, em Natal
(Foto: Arquivo do Cosems-RN).

Participação nas discussões da 1ª Conferência
Regional de Vigilância em Saúde da Região
Metropolitana de Natal, realizada em 26 de
Setembro (Foto: Arquivo do Cosems-RN).

Municípios discutem pactuação de serviços
no Rio Grande do Norte durante fórum
da PPI , realizado em Natal, no dia 25 de
Outubro (Foto: Arquivo do Cosems-RN).

Reunião ordinária do Cosems-RN, realizada
em 14 de Novembro, em Natal
(Foto: Arquivo do Cosems-RN).

Participação nos encontros da Comissão
Intergestores Triparte (CIT), em Brasília
(Foto: Arquivo do Cosems-RN).

Discussão assídua em torno do TAC
dos hospitais regionais e intermédio na
construção de propostas viáveis para
mudança de perfil dos hospitais afetados
(Foto: Arquivo do Cosems-RN).
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Parcerias que fortalecem a gestão
municipal do SUS no RN

A

formação e manutenção de parcerias sempre foi o carro chefe do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande (Cosems-RN).
Dentre essas parcerias, que são de suma importância para a contínua construção do Sistema Único de Saúde (SUS) no RN, a Secretaria de
Estado da Saúde Pública (Sesap), o Conselho Estadual de Saúde (CES/RN), a Federação dos Municípios do RN (FEMURN), o Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (NESC/UFRN) e o Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Rio
Grande do Norte (NEMS/RN) foram parceiros primordiais do Cosems-RN em 2017 e continuarão sendo em 2018.

QUAL A PROPOSTA DE APOIO DO
NEMS AOS MUNICÍPIOS DO RN E QUAIS
ÁREAS PRIORITÁRIAS?

Projeto Apoiador é
sucesso no RN
Alexandra Régio
Coordenadora de apoio do Projeto Rede Colaborativa de Fortalecimento da Gestão Municipal no SUS

U

ma iniciativa do Conselho Nacional
de Secretarias Municipais de Saúde
(Conasems) em parceria com o Hospital
Alemão Oswaldo Cruz (HAOC), através
do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS), o Projeto Rede Colaborativa para Fortalecimento da Gestão
Municipal do SUS surgiu através de uma
experiência exitosa posta em prática há
quase 10 anos pelo Conselho de Secretarias
Municipais de Saúde de Minas Gerais (Cosems-MG).
Desde sua implantação no Rio Grande do Norte, no mês de maio deste ano, o
Projeto Apoiador transformou a realidade
das oito regiões de saúde do Estado, principalmente, devido à proximidade das apoiadoras Walmira Guedes (1ª, 3ª e 7ª regiões),
Sueleide Araújo (4 e 5ª regiões) e Nikellyne
Monteiro (2ª, 6ª e 8ª regiões), e da coordenadora do Projeto no RN, Alexandra Régio, junto aos gestores municipais.
Com o início do processo de acompanhamento, ficou perceptível a falta de
domínio de informações básicas por parte
dos secretários municipais, que, até então,
apresentavam um variado leque de dúvidas
nas diversas áreas que compõem a gestão do
Sistema Único de Saúde (SUS). Naquele
momento, muitos dos secretários iniciavam
suas jornadas e necessitavam de uma assistência mais próxima que os tirassem de suas
zona de conforto.

Após estes meses de pleno funcionamento, já é notória uma maior participação dos secretários nos espaços de gestão
do SUS, principalmente, nas Comissões
Intergestores Regionais (CIRs), fato que
ocasionou avanços positivos na construção
e qualificação dos instrumentos de gestão e
no planejamento ascendente do SUS. De
acordo com o trabalho que vem sendo desenvolvido e a confiança depositada pelos
gestores no Projeto, conseguimos relevantes progressos.
Em abril deste ano apenas 29 municípios estavam com o Plano Anual de Saúde (PAS) e 46 com o Relatório Anual de
Gestão (RAG) prontos. Diante desse quadro preocupante e sabendo que os municípios poderiam sofrer auditorias e suspen-

Equipe debate avanços do Projeto Apoiador no RN. Da
esquerda pra direita: apoiadoras Walmira Guedes, Sueleide
Araújo, Nikellyne Monteiro e a coordenadora do Projeto no
RN, Alexandra Régio (Foto: Solane Costa).

sões dos repasses fundo a fundo (art. 37, IV
da Portaria GM 204/2007), intensificamos
o trabalho de monitoramento destes instrumentos, para que os gestores não fossem
penalizados. Devido a este trabalho, conseguimos um grande avanço. A situação dos
instrumentos de gestão dos municípios potiguares mudou: dos 167 municípios, 61 já
se encontram com o PAS 2017 e 154 com
o RAG 2016 prontos.
Com a continuidade do Projeto
Apoiador por mais um triênio, conforme
já foi anunciado pelo presidente do Conasems, Mauro Junqueira, conseguiremos
alcançar resultados mais significativos nos
próximos anos, tendo em vista os avanços
promovidos pela estratégia do apoio nestes
primeiros meses da iniciativa no RN.

Fonte: Arquivo do Cosems/RN

Foto: Assessoria de Imprensa NEMS/RN

FERNANDO AMARAL: A visão de apoio do NEMS/
RN é ser referência técnica para os municípios em relação
aos instrumentos de gestão com foco na regionalização e
apoio às redes de atenção básica.

laboratório - um dos mais modernos da região - de anatomohistopatologia, para atender a todos os municípios do
Estado. Gostaríamos de já ter concluído a regionalização
da saúde em todo o Rio Grande do Norte, porém o processo foi iniciado apenas no Seridó. Sobre nossas perspectivas
para 2018, estamos pleiteando a realização de concurso
público. Desde 2010 o Estado não realiza concurso na
área da saúde. Como medida emergencial, estamos solicitando o processo seletivo para 553 entre médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem, etc.

O QUE O CES/RN ESPERA DA GESTÃO
DOS MUNICÍPIOS DO RN E DE QUE
FORMA OS GESTORES PODEM CONTAR
COM AS CONTRIBUIÇÕES DESTE
CONSELHO?

QUAIS OS PRINCIPAIS AVANÇOS DO
GOVERNO DO ESTADO NO SUS?

QUAIS OS COMPROMISSOS DA
FEMURN NA ÁREA DA SAÚDE PÚBLICA
PARA OS MUNICÍPIOS POTIGUARES?

Foto: Assessoria de Imprensa da FEMURN

BENES LEOCÁDIO: A FEMURN vai continuar
apoiando as políticas públicas que já estão pactuadas e
lutar pela regularidade dos repasses aos municípios. Em
2017, a FEMURN teve uma forte atuação no apoio às
ações da saúde pública em prol dos municípios, inclusive
participando ativamente das discussões sobre a repactuação proposta pelo Governo do Estado, Ministério Público
e Tribunal de Contas do Estado. No próximo ano, além
do apoio que já construímos e nos propomos a dar continuidade, queremos continuar como mediadores no que
for preciso.

QUAIS AS CONTRIBUIÇÕES DO NESC
PARA OS MUNICÍPIOS DO RN?

Foto: arquivo CES/RN
Foto: Assessoria de Imprensa SESAP/RN

DR GEORGE ANTUNES: Em nossa gestão viabilizamos o Termo de Cooperação entre Entes Públicos (TCEP)
firmado com Mossoró, que está permitindo atender três
regiões de saúde, alcançando 65 municípios, nas áreas de
cirurgia geral e oncológica, ortopedia, cirurgia cardíaca e
neurocirurgia, com investimento do Governo Estadual na
ordem de R$ 11,5 milhões. Também contratamos mais 20
Leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) na rede
privada. Instalamos um tomógrafo no Hospital Tarcísio
Maia e assinamos a ordem de serviço para construção de
uma UTI com 20 Leitos. No Hospital de Caicó, iniciamos a construção de uma UTI com 10 Leitos, reformamos e ampliamos o pronto atendimento, adquirimos um
tomógrafo, e reformamos e equipamos a lavanderia. No
Hospital de Currais Novos, ampliamos a UTI adulto para
10 leitos e construímos 10 leitos de UTI neonatal. Já no
hospital de Pau dos Ferros, ampliamos os 10 leitos das
UTIs existentes, reformamos e ampliamos o pronto atendimento e construímos o banco de leite. Outro avanço de
nossa gestão se deu com a assinatura do TCEP com Natal,
garantindo o acesso a todos os serviços de alta complexidade aos municípios do interior, com investimento do
Governo do Estado na ordem de R$ 56 milhões. Reformamos e ampliamos o pronto atendimento de sete unidades
de saúde no interior do Estado. Por fim, construímos o

MAYARA ACIPRESTE: O CES/RN vem desenvolvendo ao longo dos últimos dois anos o que entende ser uma
estratégia para que alguns problemas observados no âmbito do SUS no RN sejam trabalhados: a atuação conjunta
entre gestores e conselhos de saúde. Incentivamos que nossos
conselhos - até porque fazem parte das gestões, são órgãos
integrantes das mesmas - se aproximem das gestões para
atuar de forma crítica e construtiva. Crítica, por serem
órgãos fiscalizadores da execução das políticas de saúde,
porém, de maneira construtiva, atentando para realidade de cada município. Considerando que tanto as gestões
quanto os conselhos de saúde tem por objetivo a assistência
de qualidade, com respeito ao usuário e valorização dos
profissionais de saúde, a atuação de maneira isolada, sem
que sejam consideradas tanto pelos gestores quanto pelos
conselhos, as contribuições que ambos podem e devem
apresentar, é contraproducente e trabalha na contramão
do fortalecimento do SUS. Assim, é importante que o papel dos conselhos de saúde seja valorizado pelos gestores,
não devendo ser visto como um inimigo, mas como um
ator protagonista no cenário da política de saúde municipal, que deve receber todo apoio das SMS para bem desenvolver suas atribuições. E por sua vez, também cabe aos
Conselhos Municipais, a atuação responsável, colocando a
política de saúde e a assistência aos usuários do SUS, em
primeiro lugar. São atores que devem atuar, cada um em
seu âmbito, mas de forma conjunta e colaborativa.

Foto: arquivo Cosems/RN

CIPRIANO MAIA: O Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva (NESC) da Universidade Federal do Rio Grande
do Norte (UFRN) tem um papel histórico por contribuir
na formação de profissionais no campo da saúde coletiva
e contribuir pra melhoria da gestão no âmbito do Sistema
Único de Saúde (SUS). Neste sentido, a parceria entre o
NESC com o Cosems e com outros órgãos que tem compromisso com o SUS, tem o objetivo de potencializar esforços
e influenciar a qualificação da atenção e dos processos de
planejamento de gestão do SUS e, assim, fazer com que
a agenda desta importante política pública que é o SUS,
com a garantia do cidadão ao direito da saúde, possa resistir às tentativas de desmonte do atual momento e avançar
nos desafios que temos para enfrentar no sentido de qualificar o Sistema, de melhorar seu desempenho e resultados.
Pra isso, a parceria e cooperação entre os entes e destes com
a UFRN, inclusive para contribuir com a formação de
profissionais que estejam alinhados com estes princípios e
diretrizes é uma iniciativa decisiva. Esperamos que em
2018 nós possamos avançar nesse processo de cooperação,
produzindo projetos e iniciativas que venham a fortalecer
o sistema e a atuação cooperativa de todos os entes.

JORNAL do COSEMS
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Feliz Natal
e um 2018
muitas realizações

M

ais um ano de muitas lutas e desafios chega ao fim. O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Norte (Cosems-RN)
acredita que por maiores que tenham sido as dificuldades vividas ao longo de 2017, este ano foi marcante e inesquecível na vida de muitos,
principalmente, pelo compromisso assumido de gerir a saúde pública em seus respectivos municípios. Torcemos que 2018 seja um ano repleto
de muita paz, saúde, determinação e vitórias na vida de cada um dos 167 secretários municipais de saúde do Estado. A seguir, seguem os votos
de boas festas dos integrantes da diretoria, conselho fiscal e vice-presidências regionais do Cosems-RN.

“

Que nossos corações possam encontrar os reais
sentidos do amor, paz, felicidade e união através
das boas experiências que vivemos ao longo do ano.
Que nosso senhor Jesus Cristo nos abençoe com um
feliz natal e um próspero ano novo. Que 2018 seja
um ano de mais avanços e conquistas para todos
nós, secretários municipais de saúde do Rio Grande
do Norte. Boas festas!” - Debora Costa dos Santos
(Presidente)

“

É Natal! Tempo propício para agradecermos a
Deus, para ampliarmos os laços fraternos, para
renovarmos nossos corações. Tempo especial, sobretudo, para celebrarmos o nascimento de Jesus e,
por conseguinte, buscarmos a renovação das nossas
ações danosas à vida, tendo como parâmetro o amor.
Que o espírito natalino traga, portanto, a gratuidade
do gesto, a fé inabalável, o acerto do sentimento e
paz, muita paz para todos nós. Boas festas e um feliz
2018!” - Maria Eliza Garcia Soares (1ª Vice-Presidente)

“

Natal é época de renascimento, de renovar os
sonhos e metas para o ano que já se anuncia,
também de celebrar todas as conquistas vividas e os
objetivos alcançados; é tempo de reafirmar parcerias
e olhar para frente com determinação e otimismo,
levando consigo todas lições que aprendemos. Desejamos a todos um feliz natal e um ano novo muito
próspero!” - Dailva Bezerra da Silva (2ª Vice-Presidente)

“

Mais uma vez o espírito de Natal chega para
abrandar os nossos dias, trazendo alegria às nossas vidas, famílias e amigos. Somos gratos e felizes
por termos vivido mais este ano, e por termos tido a
oportunidade de aprendermos e crescermos. O nosso pedido especial para o próximo ano que se inicia
é que tenhamos bons sentimentos para que encham
os nossos corações com o amor sublime do Natal,
e, permaneçam sempre em nossas vidas. Que todos
tenham um natal muito feliz e um ano novo pleno
de realizações em abundância! Muito sucesso, paz,
amor e saúde para nós todos.” - Jalmir Simões da
Costa (Secretário Geral)

“

Que as bênçãos de Jesus possam, neste natal e no
ano vindouro, restaurar e iluminar corações, para
que possamos todos refletir para a humanidade a
centelha de amor divino que vive em cada um de

nós!” - Angela Braz (Secretária de Articulação Interinstitucional e Vice-presidente suplente da 7ª
região de saúde)

“

Mais um ano de muito trabalho e grandes resultados se encerra, abrindo caminho para mais sonhos
serem realizados. Que o espírito de Natal renove as
nossas energias para o ano que vai nascer. Desejo aos
secretários municipais de saúde do Estado um feliz
natal e um ano novo com muitas realizações e sucesso. Boas festas!” - Lucianny Edja Guerra Massena
(1º Membro titular do Conselho Fiscal)

“

Mais um ano chega ao fim. Mais uma vez o espírito de natal chega pra suavizar os nossos dias e
trazer brilho e alegria às nossas vidas. Somos gratos
e felizes por termos vivido mais este ano e por termos tido a oportunidade de aprender a crescer como
profissionais e pessoas. Tenham um natal muito feliz
e um ano novo pleno de realizações. Muito sucesso,
paz, amor e saúde a todos!” - Maria Auxiliadora
S. Sena (2º Membro titular do Conselho Fiscal
e Vice-presidente titular da 8ª região de saúde)

“

O amor e carinho são maiores que qualquer distância. Essa é a verdadeira magia do natal. Boas
festas e um feliz 2018!” - Jania Maria Freire (2º
Membro suplente do Conselho Fiscal)

“

Depois de um ano de muito trabalho e dedicação,
chegou a hora de nos reunirmos para dividirmos as
expectativas e comemorarmos mais uma etapa vencida. Boas festas!” - Benjamin Bento Araújo Neto (Vice-presidente titular da 2ª região de saúde)

“

É com sentimento de satisfação e gratidão - por
todos que estiveram conosco este ano - que desejamos um feliz natal e que as luzes de 2018 brilhem
e nos renovem, trazendo a todos novos desafios, novos projetos e muita determinação para continuarmos juntos!” - Sâmara Briget (Vice-presidente
titular da 3ª região de saúde)

“

O verdadeiro espírito do natal encontra-se presente em todas as boas ações que fizemos durante
nossa vida. Que tenhamos um feliz natal e um 2018
cheio de entusiasmo e realizações pra que possamos
buscar dias melhores para nossos municípios. Boas
festas!” - Saint Clair Alves (Vice-presidente suplente da 3ª região de saúde)

“

Que a beleza do natal se reflita nos corações,
transformando as festas em celebrações para uma
vida mais feliz e harmônica. Que a passagem deste
ano renove e revigore em todos nós a esperança de
saúde, prosperidade, bem-estar e felicidade!” - Lídia
Maria Dantas (Vice-presidente suplente da 4ª região de saúde)

“

Mais um ano de muito trabalho e grandes resultados se encerra, abrindo caminho para mais sonhos serem realizados. Que Jesus Cristo renove as
nossas energias para o ano que vai nascer. Desejo a
todos um feliz natal e um ano novo com muitas realizações e sucesso!” - José Rocha Neto (Vice-presidente titular da 5ª região de saúde)

“

Natal é época de festejar o amor, prosperidade e
paz. Que esses sentimentos estejam presentes
em nossas vidas e, em especial, na árdua missão
de lutar por um SUS cada vez melhor. Desejo
aos colegas secretários municipais de saúde que
compõem o Cosems-RN, um ano novo repleto de
realizações e que possamos celebrar boas novas no
ano vindouro.” - Angela Wilma Rocha (Vice-presidente titular da 6ª região de saúde)

“

Natal é tempo de agradecer a Deus por todas as
bênçãos recebidas e conquistas, mas, principalmente, é tempo de agradecer pela vida. Que o clima
de natal renove em todos os corações esses sentimentos e que possamos juntos construir um mundo melhor, um mundo renovado, repleto de união,
amor, partilha e fraternidade. Feliz natal e um ano
novo cheio de paz e amor para todos!” - Maria do
Socorro Araújo Cunha (Vice-presidente suplente
da 6ª região de saúde)

“

Que as bênçãos do natal perpetuem em nossos
corações, que seja brilhante de alegria e iluminado no amor. Que 2018 seja de muita prosperidade, paz e sucesso para todos secretários de saúde do
RN.” - Gysleyne Medeiros da Silva (Vice-presidente titular da 7ª região de saúde)

“

Que o ano de 2018 seja de oportunidades e realizações acima de tudo. Que a paz de Cristo seja
o juiz em nossos corações, visto que fomos chamados para vivermos em paz, como membros de um só
corpo. Boas festas!” - Sâmia Costa (Vice-presidente suplente da 8ª região de saúde)

