
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO 1º QUADRIMESTRE DE 2019 

PRELIMINAR 

 

JANEIRO 

 06/01 

Na primeira semana do mês de janeiro, o COSEMS/RS reúne-se com a 

Secretária de Estado da Saúde do Rio Grande do Sul, para definir as 

pautas de prioritárias no âmbito da saúde para o primeiro quadrimestre 

do governo estadual. 

https://www.cosemsrs.org.br/single-post/2019/01/06/Reuni%C3%A3o-com-

secret%C3%A1ria-Arita-Bergmann 

 

 07/01 

Mobilização dos gestores municipais através da equipe de Apoiadores 

Regionais, para aumento da cobertura de acompanhamento e 

monitoramento dos indicadores do Programa Bolsa Família 
https://www.cosemsrs.org.br/single-post/2019/01/07/Registro-de-

informa%C3%A7%C3%B5es-de-acompanhamento-no-BFA-prorrogado-at%C3%A9-14-

de-janeiro-de-2019 

 

 10/01 

Publicação do Regulamento da Mostra de Experiências Exitosas do Rio 

Grande do Sul – 2019, elaborado em conjunto com o CONASEMS em 3 

meses de trabalho e constante aprimoramento. 
https://www.cosemsrs.org.br/single-post/2019/01/10/Regulamento-para-Mostra-de-

Experi%C3%AAncias-Exitosas-no-31%C2%BA-Congresso-do-COSEMSRS-

ser%C3%A1-divulgado-dia-140119 

 

 15/01 

COSEMS/RS realiza agenda com a Secretária de Estado da Saúde, 

para análise e manifestação da SES/RS quanto aos valores pendentes 

de pagamentos aos municípios, prestadores e fornecedores. 
https://www.cosemsrs.org.br/single-post/2019/01/15/COSEMSRS-realiza-terceiro-

encontro-oficial-com-secret%C3%A1ria-estadual-da-sa%C3%BAde-Arita-Bergmann 

 

 16/01 

Mobilização da equipe de Apoiadores Regionais do COSEMS/RS para 

adesão de novas escolas dos municípios ao Programa Saúde na Escola 

– PSE. 
https://www.cosemsrs.org.br/single-post/2019/01/16/Gestor-tem-at%C3%A9-1502-

para-indicar-escolas-para-o-PSE 
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 22/01 

Alerta e intensificação do apoio à gestão municipal, para cumprimento 

do prazo na transmissão de dados do 6º bimestre de 2018 do SIOPS. 
https://www.cosemsrs.org.br/single-post/2019/01/22/GESTORES-PRAZO-PARA-

ENVIO-DE-DADOS-AO-SIOPS-ENCERRA-EM-300119 

 

 23/01 

1ª SETEC da CIB de 2019 acontece e conta com novas habilitações 

para qualificação e ampliação de rede cegonha materno e infantil. 
https://www.cosemsrs.org.br/single-post/2019/01/23/CONFIRA-A-PAUTA-DA-

REUNI%C3%83O-DA-SETEC-REALIZADA-HOJE-23-DE-JANEIRO-DE-2019 

 

 23/01 

Realizada assembleia geral extraordinária para discussão de pautas 

relativas a saúde com os municípios e a Secretária de Estado da Saúde 

do Rio Grande do Sul. Além disso, ocorreu na assembleia geral, a 

aprovação do novo estatuto do COSEMS/RS. 

Pautas da SETEC/CIB:  
https://www.cosemsrs.org.br/single-post/2019/01/23/ASSEMBLEIA-GERAL-

EXTRAORDIN%C3%81RIA-DO-COSEMSRS-CONTA-COM-A-PRESEN%C3%87A-

DA-SECRET%C3%81RIA-ARITA-BERGMANN 

Acesso ao Estatuto:  
https://docs.wixstatic.com/ugd/4d1743_ed0f8556e34e4e38b589750f699665f0.pdf 

 

 24/01 

Saúde pública do RS em pauta, Governo do estado assume o montante 

da dívida no âmbito da saúde deixada por gestões anteriores e reúne-se 

com as principais instituições de representação da saúde no estado para 

definição da agenda de propostas. 
https://www.cosemsrs.org.br/single-post/2019/01/24/GOVERNO-DO-RS-DEVE-R-900-

MILH%C3%95ES-A-HOSPITAIS-E-PREFEITURAS-1 

 

 24/01 

COSEMS/RS é precursor e realiza a entrega da agenda de propostas a 

gestão da SES/RS, onde elenca prioridades e soluções de 

encaminhamentos para questões reincidentes na rede assistencial do 

Rio Grande do Sul. 
https://www.cosemsrs.org.br/single-post/2019/01/24/CONSELHO-APRESENTA-

PRIORIDADES-NA-SA%C3%9ADE 

 

Acesso ao Saúde que Queremos: 
https://docs.wixstatic.com/ugd/4d1743_f9d25dd7b3db4af8bae2ad06edc262bf.pdf 

 

 29/01 

COSEMS/RS dá início a mobilização de inscrições dos municípios no 

curso promovido pelo CONASEMS, Aedes na Mira – Enfrentando 

Arboviroses. 
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https://www.cosemsrs.org.br/single-post/2019/01/29/AEDES-NA-MIRA-NOVO-CICLO-

DE-CAPACITA%C3%87%C3%83O-EST%C3%81-COM-VAGAS-ABERTAS 

 

 30/01 

COSEMS/RS e CONASEMS realizam a primeira oficina de diretrizes de 

escrita e preparação para Mostra de Experiências Exitosas de 2019. 
https://www.cosemsrs.org.br/single-post/2019/01/30/OFICINA-

ORIENTA%C3%87%C3%83O-DIRETRIZES-NA-ESCOLA-DE-SA%C3%9ADE-

P%C3%9ABLICA-DO-RS 

 

 31/01 

COSEMS/RS e SES/RS publicam resolução CIB/RS que autoriza a 

transferência de 4.512.567,01 em recursos aos municípios prioritários 

para o combate do Aedes Aegypti pelo alto índice de infestação em 

2018. 
https://www.cosemsrs.org.br/single-post/2019/01/31/SESRS-E-COSEMSRS-

VIABILIZAM-MAIS-RECURSOS-PARA-COMBATE-AO-MOSQUITO-AEDES-AEGYPTI 

 

 

FEVEREIRO 

 

 11/02 

COSEMS/RS e CONASEMS, através do HAOC, publicam edital de 

seleção de apoiadores regionais, para reposição de vagas de 

provimento imediato e cadastro reserva. 

https://www.cosemsrs.org.br/single-post/2019/02/06/PARTICIPE-DO-PROCESSO-

SELETIVO-PARA-APOIADORES-DO-COSEMSRS 

 

 15/02 

COSEMS/RS E FIOCRUZ celebram protocolo de intenções para 

Cooperação Técnico-científica. 
https://www.cosemsrs.org.br/single-post/2019/02/15/COSEMSRS-E-FIOCRUZ-

CELEMBRAM-PROTOCOLO-DE-INTEN%C3%87%C3%95ES-PARA-EXERC%C3%8DCIO-DE-

COOPERA%C3%87%C3%83O-T%C3%89CNICO-CIENT%C3%8DFICA 

 

 18/02 

COSEMS/RS lança 1º edital de seleção para composição de vagas na 

equipe de Assessoria Técnica. 

https://www.cosemsrs.org.br/single-post/2019/02/18/PARTICIPE-DO-PROCESSO-

SELETIVO-PARA-ASSESSORIA-T%C3%89CNICA-DO-COSEMSRS 
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 20/02 

Assembleia Legislativa do RS – ALRS, dá destaque em mídia própria 

para o Congresso de Saúde Pública do RS e Feira de Soluções para 

Saúde. 

https://www.cosemsrs.org.br/single-post/2019/02/20/31%C2%BA-CONGRESSO-DO-

COSEMSRS-%C3%89-PAUTA-DO-ASSEMBLEIA-ENTREVISTA 

 26/06 

COSEMS/RS e FIOCRUZ lançam o canal de inscrição para experiências 

inovadoras em saúde no Rio Grande do Sul 

https://www.cosemsrs.org.br/noticias-1 

 

MARÇO 

 

 01/03 

Presidente do COSEMS/RS participa de evento promovido pela 

AAPECAN – Associação de Apoio a Pessoas com Câncer para 

apresentar dados da rede de oncologia do RS. 

https://www.cosemsrs.org.br/single-post/2019/03/01/Diego-Esp%C3%ADndola-fala-

sobre-a-rede-p%C3%BAblica-de-oncologia-no-RS 

 

 11/03 

Cidade sede da representação regional da Região Bons Ventos, Osório 

inaugura Centro de Reabilitação Física, Auditiva e Visual. 

https://www.cosemsrs.org.br/single-post/2019/03/11/LITORAL-NORTE-TER%C3%81-

CENTRO-DE-REABILITA%C3%87%C3%83O-F%C3%8DSICA-AUDITIVA-E-VISUAL 

 

 14/03 

Nas reuniões de SETEC e CIB de março, acontece o lançamento e 

publicação do Guia de Pré-natal na Atenção Básica/Primária à Saúde, 

sendo está, uma iniciativa do COSEMS/RS e da SES/RS, para 

qualificação do processo de trabalho nos municípios. 

https://www.cosemsrs.org.br/single-post/2019/02/20/31%C2%BA-CONGRESSO-DO-COSEMSRS-%C3%89-PAUTA-DO-ASSEMBLEIA-ENTREVISTA
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https://www.cosemsrs.org.br/single-post/2019/03/14/REUNI%C3%95ES-SETEC-E-CIB-

DE-MAR%C3%87O2019 

 

 25/03 

SES/RS lança infográfico para acesso de dados que mensuram as 

dimensões da Atenção Básica/Primária à Saúde no RS. 

https://infogram.com/ocean-sand-1hzj4o59jepo2pw 

 

 28/03 

Presidência do COSEMS/RS participa da discussão de regionalização 

em CONARES Temático. 
https://www.cosemsrs.org.br/single-post/2019/03/28/DIEGO-ESP%C3%8DNDOLA-

PARTICIPA-DE-REUNI%C3%83O-DO-CONARES-EM-BRAS%C3%8DLIA 

 

 

ABRIL 

 

 01/04 

COSEMS/RS mobiliza gestores e profissionais de saúde para aderirem a 

Especialização de Gestão de Políticas de Saúde Informadas por 

Evidências, promovido através de PROADI-SUS em parceria com o 

Sírio-Libanês. 

https://www.cosemsrs.org.br/single-post/2019/04/01/ATEN%C3%87%C3%83O-

PRAZO-PRORROGADO-PARA-INSCRI%C3%87%C3%83O 

 

 10/04 

Porto Alegre sedia a abertura oficial da campanha de vacinação contra 

gripe em 2019, e conta com a participação do presidente do 

COSEMS/RS e dos municípios. 

COSEMS/RS dá início a mobilização de vacinação em todos os 2.598 

serviços de saúde da AB/APS, convocando os grupos prioritários a 

comparecerem nos serviços. 

https://www.cosemsrs.org.br/single-post/2019/03/14/REUNI%C3%95ES-SETEC-E-CIB-DE-MAR%C3%87O2019
https://www.cosemsrs.org.br/single-post/2019/03/14/REUNI%C3%95ES-SETEC-E-CIB-DE-MAR%C3%87O2019
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https://www.cosemsrs.org.br/single-post/2019/04/10/CAMPANHA-NACIONAL-DE-

VACINA%C3%87%C3%83O-CONTRA-A-GRIPE-%C3%89-LAN%C3%87ADA-EM-PORTO-

ALEGRE 

 

 10/04 

Confira na integra as pactuações e os informa da SETEC/CIB do mês de 

abril. 

https://www.cosemsrs.org.br/single-post/2019/04/10/CONFIRA-AS-

RESOLU%C3%87%C3%95ES-DA-SETEC-E-CIBRS-DE-ABRIL2019 

 

 22, 23, 24 e 25 

COSEMS/RS em parceria com a Secretaria Estadual da Saúde e 

FIOCRUZ, realizam o 31º Congresso das Secretarias Municipais de 

Saúde do RS e a Feira de Soluções para Saúde do RS, resultando na 

Semana: Uma Só Saúde, que contou com a participação de 1.589 

pessoas, sendo este, o maior evento de saúde pública já promovido no 

Rio Grande do Sul, e que reuniu todos os atores envolvidos execução do 

SUS, usuários, gestores, trabalhadores, acadêmicos, pesquisadores, 

cientistas e parceiros da execução de políticas públicas intersetoriais. 

https://www.cosemsrs.org.br/galeria 

 

 30/04 

Presidente do COSEMS/RS emite agradecimento aos participantes da 

Semana Uma Só Saúde. 

https://www.cosemsrs.org.br/single-post/2019/04/30/AGRADECIMENTO-DO-

PRESIDENTE-DIEGO-ESP%C3%8DNDOLA 

 

COSEMS/RS manifesta apoio ao XIV Mental Tchê, o maior evento do 

RS que simboliza a luta antimanicomial e a instituição da política de 

saúde mental no Rio Grande do Sul. 

https://www.cosemsrs.org.br/single-post/2019/05/02/VEM-A%C3%8D-O-XIV-

MENTAL-TCH%C3%8A 
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https://www.cosemsrs.org.br/single-post/2019/04/10/CONFIRA-AS-RESOLU%C3%87%C3%95ES-DA-SETEC-E-CIBRS-DE-ABRIL2019
https://www.cosemsrs.org.br/galeria
https://www.cosemsrs.org.br/single-post/2019/04/30/AGRADECIMENTO-DO-PRESIDENTE-DIEGO-ESP%C3%8DNDOLA
https://www.cosemsrs.org.br/single-post/2019/04/30/AGRADECIMENTO-DO-PRESIDENTE-DIEGO-ESP%C3%8DNDOLA
https://www.cosemsrs.org.br/single-post/2019/05/02/VEM-A%C3%8D-O-XIV-MENTAL-TCH%C3%8A
https://www.cosemsrs.org.br/single-post/2019/05/02/VEM-A%C3%8D-O-XIV-MENTAL-TCH%C3%8A

