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Introdução%
%

O! Núcleo! de! Relações! Internacionais! do! CONASS! é! responsável! pela!

interlocução! com! entidades! e! personalidades! da! área! da! saúde! no! exterior.!

Acompanha,!ainda,!a!execução!de!projetos!de!cooperação!em!andamento!e!busca!

novas!possibilidades!de! intercâmbio,!sobre! temas!de! interesse!da!gestão!estadual!

do!SUS!e!deste!como!um!todo.!

Desde! 2003,! o! CONASS! é! coRfundador! da! Conferência! Lusofrancófona!

da!SaúdeRCOLUFRAS,!uma!ONG!internacional!sediada!em!Montréal,!que!tem!como!

objetivo!a!promoção!do!conhecimento!em!saúde!nas!línguas!portuguesa!e!francesa,!

assim!como!a!promoção!do!uso!dessas!duas!línguas!nas!comunicações!científicas,!

técnicas! e! interinstitucionais! entre! os! povos! de! língua! portuguesa! e! de! língua!

francesa.!

Assim,! em! 2005,! a! COLUFRAS! realizou! seu! primeiro! Simpósio!

Internacional! em! Montréal,! no! mês! de! junho,! com! uma! grande! participação!

brasileira,! cuja! delegação! foi! composta! por! Secretários!Estaduais! e!Municipais! de!

Saúde,! além!de! representantes!da!academia!e!do!Ministério! da!Saúde.!Em!2007,!

por! ocasião! do! Congresso! da! ABRASCO,! em! Salvador,! aconteceu! o! II! Simpósio!

Internacional!da!COLUFRAS.!O!terceiro!ocorreeu!em!novembro!de!2010,!em!Campo!

GrandeRMS,! tendo!como! tema!central!a!avaliação!de!desempenho!dos!sistemas!e!

serviços!de!saúde.!Um!dos!palestrantes!convidados!foi!o!professor!Paulo!Ferrinho,!

diretor!do!Instituto!de!Higiene!e!Medicina!Tropical!da!Universidade!Nova!de!LisboaR

IHMT,!com!quem!o!CONASS!já!mantinha!contato!institucional!desde!2009,!quando!

um! dos! profissionais! daquela! instituição,! o! Dr.! Giuliano! Russo,! ! participou! do!

seminário!internacional!sobre!Assistência!Farmacêutica!realizado!pelo!CONASS!em!

Brasília,!no!mês!de!novembro!daquele!ano.!Merece!destaque,!ainda,!o!fato!de!que!a!

profa.!Zulmira!Hartz,!brasileira,!é!a!subdiretora!do!IHMT.!Com!o!conhecimento!que!

tem!do!que!é! o!CONASS!e! do! papel! que!este! desempenha!no! cenário! da! saúde!

pública! brasileira,! certamente! ela! terá! tido! um! papel! fundamental! no! processo! de!

aproximação!entre!as!duas!instituições.!

Assim,! no! mês! de! dezembro! passado,! o! professor! Paulo! Ferrinho!

apresentou! formalmente!à!Direção!de!Cooperação!da!Comunidade!dos!Países!de!

Língua!Portuguesa,!sediada!em!Lisboa,!a!proposta!de!que!o!CONASS!pudesse!vir!
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a! ser! um! Observador! Consultivo! daquele! organismo! internacional! que! congrega!

todos!os!países!de! língua!portuguesa.!Na!troca!de!mensagens!que!fizemos!com!o!

sr.!Manuel!Lapão,!Diretor!de!Cooperação!da!CPLP,!este!sugeriuRnos!a!possibilidade!

de! um! encontro! pessoal,! em! Lisboa,! para! apresentarmos! o! CONASS! à! CPLP! e!

discutirmos!os!possíveis!eixos!de!cooperação!que!poderiam!vir!a!ser!estabelecidos.!

Além!disso,!seria! importante!discutir!o! tema!e!buscar!o!apoio!do! representante!do!

Brasil!junto!à!CPLP,!embaixador!Pedro!Motta!Pinto!Coelho.!

ConstruiuRse,!assim,!uma!agenda!de!trabalho!que!incluiu,!além!da!visita!à!

CPLP! e! à! Representação! Permanente! do! Brasil! junto! à! CPLP,! duas! reuniões! de!

trabalho!no!próprio!IHMT,!uma!visita!ao!prof.!Jorge!Torgal,!presidente!do!InfarmedR!

Autoridade!Nacional!do!Medicamento!e!Produtos!de!Saúde!e,!também,!uma!visita!à!

Ministra!da!Saúde!de!Portugal,!Dra.!Ana!Maria!Jorge.!

A! sra.! Presidente! do! CONASS,! Dra.! Beatriz! Dobashi! solicitou! ao! Dr.!

Fernando! Cupertino,! responsável! pelas! Relações! Internacionais,! que! a!

acompanhasse!nesses!compromissos!oficiais.!

!

Atividades%desenvolvidas%
!A! partida! do!Brasil! deuRse! no! dia! 29! de! janeiro! de! 2011,! sábado,! com!

chegada!a!Lisboa!no!dia!30,!domingo,!pela!manhã.!Durante!o!dia,! fizemos!contato!

com!o!prof.!Paulo!Ferrinho!e!combinamos!tudo!para!o!encontro!na!sede!da!CPLP,!

no!dia!seguinte.!

%
Dia%31%de%janeiro%de%2011,%segundaJfeira.%

%
! Às!10h00!horas,!reunião!com!o!Sr.!Dr.!Manuel!Lapão,!Diretor!de!Cooperação!

da!Comunidade!dos!Países!de!Língua!Portuguesa!–!CPLP,!Rua!de!São!Caetano!no.!

32,!Tel.:!+351!21!392!85!60!R!Ext.!227.!

! Acompanhados!do!professor!Paulo!Ferrinho,!diretor!do!Instituto!de!Higiene!e!

Medicina!Tropical! da!Universidade!Nova!de!LisboaRIHMT,!participamos!de! reunião!

com!o!Diretor!da!Cooperação!da!Comunidade!dos!Países!de!Língua!Portuguesa! R!

CPLP,!Manuel!C.!Lapão,!que!teve!como!principal!objetivo!apresentar!o!CONASS!à!

direção!de! cooperação!da!CPLP!e! colocáRlo!à!disposição! como!potencial! parceiro!
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para!a!cooperação!com!os!países!de! língua!portuguesa,!especialmente!no!que!se!

refere!à!gestão!e!organização!de!sistemas!e!serviços!de!saúde.!

! Manuel! Lapão! e! Paulo! Ferrinho! manifestaram! profundo! interesse! em! ter! o!

CONASS!não! apenas! como!Observador!Consultivo,!mas! especialmente! como!um!

organismo! de! assessoramento! técnico! da! CPLP.! Segundo! eles,! o! fato! de! o!

CONASS!contar!com!um!rico!capital!humano,!especialmente!para!questões!relativas!

à!cooperação!na!área!da!gestão!de!sistemas!e!serviços!de!saúde,!tornaRo!um!forte!

parceiro! que! poderá! complementar! a! atuação! da! FIOCRUZ! e! do! IHMT,! cujo! foco!

maior!de!atuação!não!se!encontra!na!área!da!gestão.!

! Os!diretores!do!CLPP!e!do!IHMT!também!demonstraram!grande!interesse!em!

contar! com! o! conhecimento! do! CONASS! no! assessoramento! com! relação! à!

implementação! de! Escolas! de! Saúde! Pública! nos! países! africanos! de! língua!

portuguesa,!tendo!em!vista!a!experiência!brasileira.!A!implantação!dessas!estruturas!

de! formação!consta!do!Plano!Estratégico!de!Cooperação!em!SaúdeRPECS,!porém!

ainda! não! pôde! ser! desenvolvido! de! maneira! satisfatória,! na! opinião! desses!

dirigentes.!

!

% Dia%01%de%fevereiro%de%2011,%terçaJfeira%
!

! Às!09h00!horas,!reunião!com!o!Dr.!Jorge!Torgal,!presidente!do!INFARMEDR!

Autoridade!Nacional!do!Medicamento!e!Produtos!de!Saúde,! I.P.!Parque!da!Saúde!

de!Lisboa!–!Av.!do!Brasil,!53.!Telefone!351!21798!7100!

!

! Nessa! visita! foram! discutidos! os! interesses! potenciais! de! ambas! as! partes!

com!vistas! à! troca!de! informações,! de!documentação!e!de!experiência! no!que! se!

refere!à!assistência!farmacêutica,!avaliação!de!tecnologias!e!relacionamento!com!o!

setor!farmacêutico.!

!

! Às!14h00!horas,!reunião!com!o!Sr.!Dr.!Paulo!Ferrinho,!Diretor!do!Instituto!de!

Higiene!e!Medicina!Tropical!da!Universidade!Nova!de!Lisboa,!Rua!da!Junqueira!no.!

100,!Tel.:!+351!21!365!26!00!

!
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! No!encontro!foram!discutidos!minuciosamente!os!diferentes!aspectos!do!préR

programa! e! das! tarefas! necessárias! à! realização! do! IV! Simpósio! Internacional! da!

Conferência! lusoRfrancófona!da!saúdeRCOLUFRAS,!em!Cabo!Verde,!em!novembro!

de! 2012.! O! tema! central! gravitará! em! torno! da! questão! dos! Recursos! Humanos,!

especialmente!dos!aspectos!ligados!à!sua!formação!permanente!e!às!estratégias!e!

processos!de!interiorização!dos!profissionais!de!saúde.!

! O!prof.!Ferrinho!mencionou,!ainda,!à!Dra.!Beatriz!Dobashi,! o! convite!que!o!

IHMT! havia! formulado! ao! Dr.! Fernando! Cupertino! para! atuar! como! professor!

convidado!no!I!Curso!Internacional!de!Especialização!em!Saúde!Pública,!a!realizarR

se!de!abril!a!dezembro!de!2011!em!Cabo!Verde,!destinado!a!médicos!dos!países!de!

língua!portuguesa!do!continente!africano!e!do!Timor!Leste.!A!ele!caberá!um!módulo!

sobre!a!organização!e!gestão!dos!serviços!de!saúde!(de!31!de!julho!a!6!de!agosto!

de!2011).!

!

! A!Dra.!Beatriz!Dobashi!assumiu!o!compromisso!de!enviar!alguns!exemplares!

das! principais! publicações! realizadas! pelo! CONASS! para! a! biblioteca! do! Centro!

Formador!de!Recursos!Humanos!da!CPLP,!em!Praia!(Cabo!Verde).!!

!

% Dia%02%de%fevereiro%de%2011,%quartaJfeira%
!

! Às!14h00!horas,!reunião!de!trabalho!na!subdiretoria!do!Instituto!de!Higiene!e!

Medicina!Tropical!de!Lisboa.!

! !

Nesse!encontro!com!a!profa.!Zulmira!Hartz,!subdiretora!do! IHTM,! foram!discutidos!

os! aspectos! mais! relevantes! e! necessários! aos! países! africanos! de! língua!

portuguesa!na!perspectiva!da!colaboração!do!CONASS.!CentrouRse!a!atenção!sobre!

a!contribuição!importante!que!poderia!ser!dada,!através!da!experiência!dos!estados!

brasileiros!com!suas!escolas!de!saúde!pública,!aos!países!que!desejam! implantar!

semelhantes!organizações.!Além!disso,! foram!elaborados!os!expedientes!a! serem!

entregues!à!Representação!do!Brasil!junto!à!CPLP,!bem!como!uma!nota!informativa!

endereçada! à! Dra.! Regina! Ungerer,! da! Organização! Mundial! de! Saúde,! em!

Genebra.!

!
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!

! Às!18h00!horas,!reunião!com!a!sra.!Ministra!de!Estado!da!Saúde!de!Portugal,!

Dra.!Ana!Maria!Jorge,!no!Ministério!da!Saúde.!

! Acompanhados! do! prof.! Paulo! Ferrinho,! foram! apresentadas! à! Ministra! as!

linhas! gerais! de! atuação! do! CONASS! e! foram! discutidos! problemas! comuns! que!

temos!enfrentado!na!gestão!dos! respectivos!sistemas!de!saúde.!Houve!ênfase!na!

discussão!da!política!de!reforço!da!Atenção!Primária!à!Saúde,!assim!como!sobre!o!

tema!da!Medicina!de!Família!e!Comunidade.!

!

% Dia%03%de%fevereiro%de%2011,%quintaJfeira%
!

! Às!12h00!horas,!encontro!com!o!embaixador!Pedro!Motta!P.Coelho,!na!sede!

da! Missa! do! Brasil! junto! à! CPLP(da! Liberdade,! 180RA,! 10º.! Andar),! seguido! de!

almoço! oferecido! pelo! sr.! embaixador.! Estiveram! presentes! o! ViceRReitor! da!

Universidade!Nova!de!Lisboa,!Professor! José!Esteves!Pereirap! o! diretor! do! IHMT,!

Prof.! Paulo! Ferrinho! e! sua! subdiretora,! Profa.! Zulmira! Hartz,! além! da! chefe! do!

gabinete!de!Cooperação,!Dra.!Deolinda!Cruz.!!!

!

! Nessa!reunião!tratouRse!de!expor!ao!embaixador!brasileiro!as!vantagens!para!

a! CPLP! em! contar! com! o! CONASS! como! organismo! capaz! de! aportar! uma!

importante!contribuição!aos!esforços!realizados!em!favor!da!melhoria!dos!níveis!de!

saúde!nos!países!africanos!de! língua!portuguesa.!Além!disso,! foiRlhe!entregue!um!

ofício! onde! o! CONASS! formalizou! a! solicitação! de! apoio! da! Representação!

Permanente! do! Brasil! junto! à! CPLP! ao! pleito! de! vir! a! se! tornar! um! Observador!

Consultivo! e! assessor! técnico! daquele! organismo! internacional.! O! senhor!

embaixador!manifestou! seu! entusiasmo! pela! ideia! e! comprometeuRse! a! adotar! as!

providências!necessárias!para!dar!andamento!ao!assunto.!

!

! Às!23h00!horas,!embarque!para!o!Brasil.!

!

!

!

!
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ANEXO%1%
!

SUMÁRIO%DA%REUNIÃO%COM%O%SR.%MANUEL%C.%LAPÃO,%DIRETOR%DE%COOPERAÇÃO%
DA%COMUNIDADE%DOS%PAÍSES%DE%LÍNGUA%PORTUGUESAJCPLP%

!

Data:!31!de!janeiro!de!2011!

Participantes:! Dra.! Beatriz! Dobashi,! presidente! do!CONASSp! prof.! Paulo! Ferrinho,!

diretor!do!Instituto!de!Higiene!e!Medicina!Tropical!da!Universidade!Nova!de!Lisboa!e!

prof.!Fernando!Cupertino,!Assessor!para!Relações!Internacionais!do!CONASS.!

!

O! objetivo! principal! da! reunião! foi! o! de! apresentar! o! Conselho! Nacional! de!

Secretários! de! Saúde! do! BrasilR! CONASS! à! Direção! de! Cooperação! da! CPLP,!

colocandoRo! à! disposição! dessa! instituição! como! potencial! parceiro! para! a!

cooperação!com!os!países!de!língua!portuguesa,!especialmente!no!que!se!refere!à!

gestão!e!à!organização!de!sistemas!e!serviços!de!saúde.!

O!Dr.!Manuel! Lapão! evocou! o! fato! de! que! já! se! encontra! estruturado! um!Centro!

Formador! de! Recursos! Humanos! em! Cabo! Verde! e! que! as! questões! afetas! à!

formação!de!gestores!de!saúde!é!algo!que!interessa!à!CPLP!e!aos!países!africanos.!

Recomendou! que! seja! dada! ciência! formal! ao! Ministério! da! Saúde! do! Brasil,! na!

pessoa! do!MinistroRConselheiro! Eduardo! Botelho! Barbosap! ao! Dr.! Paulo! Buss,! da!

Fiocruz!e!à!sra!Alessandra!Ambrósio,!da!Agência!Brasileira!de!CooperaçãoRABC!da!

pretensão!do!CONASS!em!credenciarRse!como!órgão!de!assessoramento!técnico!da!

CPLP,! a! exemplo! do! que! já! fazem! a! Fiocruz! e! o! Instituto! de! Higiene! e!Medicina!

Tropical!de!Lisboa,!uma!vez!que!sua!expertise!em!matéria!de!gestão!de!sistema!e!

serviços! de! saúde! constituiRse! numa! mais! valia! às! reconhecidas! competências!

dessas! instituições! ,! mais! voltadas,! fundamentalmente,! à! pesquisa! e! à! formação.!

Vale! ressaltar! que,! para! tanto,! o! CONASS! terá! à!mão! o! rico! capital! humano! e! a!

experiência! da! rede! de! Escolas! de! Saúde! Pública! pertencente! às! Secretarias!

Estaduais!de!Saúde.!

Salientou! ainda! o! Dr.! Lapão! que! no! final! do! próximo! mês! de! março,! na! GuinéR

Bissau,! haverá! uma! reunião! coordenada! pela! Fiocruz! e! pelo! IHMT(Rede! de!

Institutos!de!Saúde!Pública),!na!condição!de!assessores!técnicos!da!CPLP,!à!qual!
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o! CONASS! poderia! já! participar,! caso! venha! a! ser! aceito! nessa! condição.! Para!

tanto,!solicitação!formal!será!endereçada!ao!senhor!Embaixador!Pedro!Motta!Pinto!

Coelho,!representante!do!Brasil! junto!à!CPLP,!assim!como!ao!Dr.!Paulo!Buss!e!ao!

Dr.!Paulo!Ferrinho,!da!Fiocruz!e!do!IHMT,!respectivamente.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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ANEXO%2%
Cópia%do%expediente%endereçado%ao%embaixador%Pedro%Motta%Pinto%Coelho,%da%

Representação%Permanente%do%Brasil%junto%à%CPLP%
%

Lisboa,!03!de!fevereiro!de!2011.!

!

A!Sua!Excelência!o!Senhor!

Embaixador!Pedro!Motta!Pinto!Coelho!

Missão!Diplomática!do!Brasil!junto!à!CPLP!

Av.!da!Liberdade,!180RA,10º!andar,!1250R146!!

LISBOARPORTUGAL!

!

Senhor!Embaixador,!

!

No! dia! 31! de! janeiro! último,! em! reunião! com! o! senhor!Diretor! de!Cooperação! da!

CPLP,!Manuel!Clarote!Lapão,!e!em!presença!do!senhor!Professor!Paulo!Ferrinho,!

Diretor!do!Instituto!de!Higiene!e!Medicina!Tropical!da!Universidade!Nova!de!Lisboa,!

discutimos!sobre!a!possibilidade!e!a!conveniência!de!que!este!Conselho!Nacional!de!

Secretários!de!Saúde!–!CONASS,!integrado!por!todos!os!26!Secretários!de!Estado!

da! Saúde! e! por! aquele! do! Distrito! Federal,! viesse! a! se! tornar! um! organismo! de!

assessoramento! técnico! da! CPLP,! especialmente! para! as! questões! relativas! à!

cooperação!na!área!da!gestão!de!sistemas!e!serviços!de!saúde,!para!o!que!poderá!

contar!com!o!rico!capital!humano!e!a!experiência!!de!que!dispõe!o!próprio!CONASS!

através!da!rede!de!Escolas!de!Saúde!Pública!das!Secretarias!Estaduais!de!Saúde!

do!Brasil.!

!

Tal!pretensão!tem!já!o!apoio!explícito!do!Instituto!de!Higiene!e!Medicina!Tropical!da!

Universidade! Nova! de! Lisboa! e! certamente! contará,! também,! com! aquele! da!

Fiocruz,! que! imediatamente! buscaremos! e! com! a! qual! temos! um! convênio! de!

cooperação! nesse! sentido,! assinado! no! ano! passado.! Também! o! Ministério! da!

Saúde!do!Brasil!será!devidamente!cientificado!do!assunto.!

!
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!

!

!

Assim! sendo,! solicitamos! o! imprescindível! apoio! de! Vossa! Excelência! para! que!

nosso!desejo!de!colaborar!com!os!países!de! língua!portuguesa,!por! intermédio!da!

CPLP,!possa!ser!materializado!em!breve!espaço!de!tempo.!

!

Certa! de! sua! especial! atenção,! colhemos! da! oportunidade! para! reiterarRlhe! os!

protestos!da!mais!elevada!estima!e!admiração.!

!

!

!

!

%
% % % % % Beatriz%F.%Dobashi%
% % % % % %%%%%%Presidente 

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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ANEXO%3%
Cópia%do%expediente%endereçado%ao%Dr.%Paulo%Buss,%FIOCRUZ.%

!

Brasília,!10!!de!fevereiro!de!2011.!

!

Ilustríssimo!Senhor!

Dr.!Paulo!M.!Buss!

DD.!Coordenador!do!Centro!de!Relações!Internacionais!em!Saúde!!

FIOCRUZ!

Rio!de!JaneiroRRJ!

!

Senhor!Coordenador,!

!

No! dia! 31! de! janeiro! último,! em! reunião! com! o! senhor!Diretor! de!Cooperação! da!

CPLP,!Manuel!Clarote!Lapão,!e!em!presença!do!senhor!Professor!Paulo!Ferrinho,!

Diretor!do!Instituto!de!Higiene!e!Medicina!Tropical!da!Universidade!Nova!de!Lisboa,!

discutimos!sobre!a!possibilidade!e!a!conveniência!de!que!este!Conselho!Nacional!de!

Secretários!de!Saúde!–!CONASS,!integrado!por!todos!os!26!Secretários!de!Estado!

da! Saúde! e! por! aquele! do! Distrito! Federal,! viesse! a! se! tornar! um! organismo! de!

assessoramento! técnico! da! CPLP,! especialmente! para! as! questões! relativas! à!

cooperação!na!área!da!gestão!de!sistemas!e!serviços!de!saúde,!para!o!que!poderá!

contar!com!o!rico!capital!humano!e!a!experiência!!de!que!dispõe!o!próprio!CONASS,!

através!da!rede!de!Escolas!de!Saúde!Pública!das!Secretarias!Estaduais!de!Saúde!

do!Brasil.!

!

Tal! pretensão,! que! já! tem! o! apoio! explícito! do! Instituto! de! Higiene! e! Medicina!

Tropical! da! Universidade! Nova! de! Lisboa! necessita! contar,! também,! com! o!

imprescindível! endosso! da! FIOCRUZ,! com! quem! temos! um! termo! de! cooperação!

nesse! mesmo! sentido,! assinado! no! ano! passado.! Também! a! Assessoria!

Internacional! do! Ministério! da! Saúde! do! Brasil! será! devidamente! cientificado! do!

assunto.!

!



!

!

!!|!NOTA!TÉCNICA!|!02|!2011!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Brasília,!10!de!fevereiro!de!2011.!

!

12!

!

Ainda! em! Lisboa,! formulamos! idêntido! pedido! de! apoio! ao! senhor! Embaixador!!

Pedro!Motta!Pinto!Coelho,!representante!do!Brasil!junto!à!CPLP.!

!

Assim!sendo,!solicitamos!o!imprescindível!apoio!de!Vossa!Senhoria!para!que!nosso!

desejo!de!colaborar!com!os!países!de!língua!portuguesa,!por! intermédio!da!CPLP,!

possa!ser!materializado!em!breve!espaço!de!tempo,!uma!vez!que!foi!manifestado!o!

interesse,! tanto! pela! Direção! de! Cooperação! da! CPLP,! quanto! do! Instituto! de!

Higiene!e!Medicina!Tropical!de!Lisboa,!de!que!o!CONASS!pudesse!já!participar!da!

reunião!de! lançamento!da!Rede!de! Institutos!Nacionais!de!Saúde!no!próximo!mês!

de!março,!na!GuinéRBissau.!

!

Certa! de! sua! especial! atenção,! colhemos! da! oportunidade! para! reiterarRlhe! os!

protestos!da!mais!elevada!estima!e!admiração.!

!

!

!

!

%
% % % % % Beatriz%F.%Dobashi%
% % % % % %%%%%%Presidente 

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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ANEXO%4%
Cópia%do%expediente%endereçado%ao%Ministério%da%Saúde%do%Brasil%

!

Brasília,!10!!de!fevereiro!de!2011.!

!

Ilustríssimo!Senhor!

Embaixador!Eduardo!Botelho!Barbosa!

DD.!Assessor!para!Assuntos!Internacionais!do!Ministério!da!Saúde!!

BrasíliaRDF!

!

Senhor!Embaixador,!

!

No! dia! 31! de! janeiro! último,! em! Lisboa,! em! reunião! com! o! senhor! Diretor! de!

Cooperação!da!CPLP,!Manuel!Clarote!Lapão,!e!em!presença!do!senhor!Professor!

Paulo!Ferrinho,!Diretor!do!Instituto!de!Higiene!e!Medicina!Tropical!da!Universidade!

Nova! de! Lisboa,! discutimos! sobre! a! possibilidade! e! a! conveniência! de! que! este!

Conselho!Nacional!de!Secretários!de!Saúde!–!CONASS,!integrado!por!todos!os!26!

Secretários!de!Estado!da!Saúde!e!por!aquele!do!Distrito!Federal,!viesse!a!se!tornar!

um! organismo! de! assessoramento! técnico! da! CPLP,! especialmente! para! as!

questões! relativas! à! cooperação! na! área! da! gestão! de! sistemas! e! serviços! de!

saúde,!para!o!que!poderá!contar!com!o!rico!capital!humano!e!a!experiência!!de!que!

dispõe! o! próprio! CONASS,! através! da! rede! de! Escolas! de! Saúde! Pública! das!

Secretarias!Estaduais!de!Saúde!do!Brasil.!

!

Tal! pretensão,! que! já! tem! o! apoio! explícito! do! Instituto! de! Higiene! e! Medicina!

Tropical! da! Universidade! Nova! de! Lisboa! e! espera! contar,! também,! com! o!

imprescindível! endosso! da! FIOCRUZ,! com! quem! temos! um! termo! de! cooperação!

nesse!mesmo!sentido,!assinado!no!ano!passado.!Nesse!sentido,!expediente! foi! já!

endereçado!ao!Dr.!Paulo!Buss,!coordenador!de!Relações!Internacionais!em!Saúde!

daquela!fundação.!

!



!
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Ainda!em!Lisboa,! formulamos! idêntido!pedido!ao!senhor!Embaixador! !Pedro!Motta!

Pinto! Coelho,! representante! do! Brasil! junto! à! CPLP,! que! reconheceu,! diante! das!

exposições! que! lhe! foram! feitas,! a! pertinência! da! solicitação! e! as! vantagens! que!

poderão!advir!para!a!CPLP!e!para!os!países!que!a!compõem.!

!

Assim! sendo,! gostaríamos! de! contar! com! a! aquiescência! e! com! o! ! apoio! do!

Ministério! da! Saúde,! na! pessoa! de! Vossa! Senhoria,! para! que! nosso! desejo! de!

colaborar!com!os!países!de!língua!portuguesa,!por! intermédio!da!CPLP,!possa!ser!

materializado! em! breve! espaço! de! tempo,! uma! vez! que! nos! foi! manifestado! o!

interesse,! tanto! pela! Direção! de! Cooperação! da! CPLP,! quanto! do! Instituto! de!

Higiene!e!Medicina!Tropical!de!Lisboa,!de!que!o!CONASS!pudesse!já!participar!da!

reunião!de! lançamento!da!Rede!de! Institutos!Nacionais!de!Saúde!no!próximo!mês!

de!março,!na!GuinéRBissau.!

!

Certa! de! sua! especial! atenção,! colhemos! da! oportunidade! para! reiterarRlhe! os!

protestos!da!mais!elevada!estima!e!admiração.!

!

!

!

!

%
% % % %%%%%%Fernando%P.%Cupertino%de%Barros%

Responsável%pelas%Relações%Internacionais%do%CONASS 

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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ANEXO%5%
Cópia%do%expediente%endereçado%à%Agência%Brasileira%de%CooperaçãoJABC%
%
Brasília,!10!!de!fevereiro!de!2011.!

!

Ilustríssimo!Senhor!

Ministro!Marco!Farani!

DD.!Diretor!da!Agência!Brasileira!de!CooperaçãoRABC!

BrasíliaRDF!

!

Senhor!Diretor,!

!

No! dia! 31! de! janeiro! último,! em! Lisboa,! em! reunião! com! o! senhor! Diretor! de!

Cooperação!da!CPLP,!Manuel!Clarote!Lapão,!e!em!presença!do!senhor!Professor!

Paulo!Ferrinho,!Diretor!do!Instituto!de!Higiene!e!Medicina!Tropical!da!Universidade!

Nova! de! Lisboa,! discutimos! sobre! a! possibilidade! e! a! conveniência! de! que! este!

Conselho!Nacional!de!Secretários!de!Saúde!–!CONASS,!integrado!por!todos!os!26!

Secretários!de!Estado!da!Saúde!e!por!aquele!do!Distrito!Federal,!viesse!a!se!tornar!

um! organismo! de! assessoramento! técnico! da! CPLP,! especialmente! para! as!

questões! relativas! à! cooperação! na! área! da! gestão! de! sistemas! e! serviços! de!

saúde,!para!o!que!poderá!contar!com!o!rico!capital!humano!e!a!experiência!!de!que!

dispõe! o! próprio! CONASS,! através! da! rede! de! Escolas! de! Saúde! Pública! das!

Secretarias!Estaduais!de!Saúde!do!Brasil.!

!

Tal! pretensão,! que! já! tem! o! apoio! explícito! do! Instituto! de! Higiene! e! Medicina!

Tropical! da! Universidade! Nova! de! Lisboa! e! espera! contar,! também,! com! o!

imprescindível! endosso! da! FIOCRUZ,! com! quem! temos! um! termo! de! cooperação!

nesse!mesmo!sentido,!assinado!no!ano!passado.!Nesse!sentido,!expediente! foi! já!

endereçado!ao!Dr.!Paulo!Buss,!coordenador!de!Relações!Internacionais!em!Saúde!

daquela!fundação,!assim!como!ao!senhor!Embaixador!Eduardo!Botelho!Barbosa,!da!

Assessoria!de!Relações!Internacionais!do!Ministério!da!Saúde.!

!



!
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Ainda!em!Lisboa,! formulamos! idêntido!pedido!ao!senhor!Embaixador! !Pedro!Motta!

Pinto! Coelho,! representante! do! Brasil! junto! à! CPLP,! que! reconheceu,! diante! das!

exposições! que! lhe! foram! feitas,! a! pertinência! da! solicitação! e! as! vantagens! que!

poderão!advir!para!a!CPLP!e!para!os!países!que!a!compõem.!

!

Assim!sendo,!gostaríamos!de!contar!com!a!aquiescência!e!com!o!!apoio!da!Agência!

Brasileira! de! Cooperação! para! que! nosso! desejo! de! colaborar! com! os! países! de!

língua! portuguesa,! por! intermédio! da! CPLP,! possa! ser! materializado! em! breve!

espaço!de!tempo,!uma!vez!que!nos!foi!manifestado!o!interesse,!tanto!pela!Direção!

de! Cooperação! da! CPLP,! quanto! do! Instituto! de! Higiene! e! Medicina! Tropical! de!

Lisboa,!de!que!o!CONASS!pudesse!já!participar!da!reunião!de!lançamento!da!Rede!

de!Institutos!Nacionais!de!Saúde!no!próximo!mês!de!março,!na!GuinéRBissau.!

!

Certa! de! sua! especial! atenção,! colhemos! da! oportunidade! para! reiterarRlhe! os!

protestos!da!mais!elevada!estima!e!admiração.!

!

!

!

!

%
% % % %%%%%%Fernando%P.%Cupertino%de%Barros%

Responsável%pelas%Relações%Internacionais%do%CONASS 

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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ANEXO%6%
Cópia%do%expediente%endereçado%ao%Ministério%de%Relações%Exteriores%do%

Brasil%
%

!

Brasília,!10!!de!fevereiro!de!2011.!

!

Ilustríssimo!Senhor!

MinistroRConselheiro!Nedilson!Ricardo!Jorge!

Coordenação!Geral!da!CPLP,!Departamento!da!África!

Ministério!das!Relações!Exteriores!

BrasíliaRDF!

!

Prezado!Senhor,!

!

No! dia! 31! de! janeiro! último,! em! Lisboa,! em! reunião! com! o! senhor! Diretor! de!

Cooperação!da!CPLP,!Manuel!Clarote!Lapão,!e!em!presença!do!senhor!Professor!

Paulo!Ferrinho,!Diretor!do!Instituto!de!Higiene!e!Medicina!Tropical!da!Universidade!

Nova! de! Lisboa,! discutimos! sobre! a! possibilidade! e! a! conveniência! de! que! este!

Conselho!Nacional!de!Secretários!de!Saúde!–!CONASS,!integrado!por!todos!os!26!

Secretários!de!Estado!da!Saúde!e!por!aquele!do!Distrito!Federal,!viesse!a!se!tornar!

um!dos!Observadores!Consultivos! daquela! organização,! além!de! se! prestar! a! um!

papel! de! assessoramento! técnico! da! CPLP,! especialmente! para! as! questões!

relativas!à!cooperação!na!área!da!gestão!de!sistemas!e!serviços!de!saúde,!para!o!

que! poderá! contar! com! o! rico! capital! humano! e! a! experiência! ! de! que! dispõe! o!

próprio! CONASS,! através! da! rede! de! Escolas! de! Saúde! Pública! das! Secretarias!

Estaduais!de!Saúde!do!Brasil.!

!

Tal! pretensão,! que! já! tem! o! apoio! explícito! do! Instituto! de! Higiene! e! Medicina!

Tropical! da! Universidade! Nova! de! Lisboa! e! espera! contar,! também,! com! o!

imprescindível! endosso! da! FIOCRUZ,! com! quem! temos! um! termo! de! cooperação!

nesse!mesmo!sentido,!assinado!no!ano!passado.!Nesse!sentido,!expediente!foi!já!
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endereçado!ao!Dr.!Paulo!Buss,!coordenador!de!Relações!Internacionais!em!Saúde!

daquela!fundação,!assim!como!ao!senhor!Embaixador!Eduardo!Botelho!Barbosa,!da!

Assessoria!de!Relações!Internacionais!do!Ministério!da!Saúde.!Cientificamos,!ainda,!

o!MinistroRConselheiro!Marco!Farani,!diretor!da!ABC.!

!

Ainda!em!Lisboa,! formulamos! idêntido!pedido!ao!senhor!Embaixador! !Pedro!Motta!

Pinto! Coelho,! representante! do! Brasil! junto! à! CPLP,! que! reconheceu,! diante! das!

exposições! que! lhe! foram! feitas,! a! pertinência! da! solicitação! e! as! vantagens! que!

poderão!advir!para!a!CPLP!e!para!os!países!que!a!compõem.!

!

Assim! sendo,! gostaríamos! de! contar! com! o! apoio! do! Ministério! de! Relações!

Exteriores!do!Brasil! para!que!nosso!desejo!de! colaborar! com!os!países!de! língua!

portuguesa,! por! intermédio! da! CPLP! e! na! qualidade! de! Observador! Consultivo,!

possa! ser! materializado! em! breve! espaço! de! tempo,! uma! vez! que! nos! foi!

manifestado! o! interesse,! tanto! pela! Direção! de! Cooperação! da! CPLP,! quanto! do!

Instituto!de!Higiene!e!Medicina!Tropical!de!Lisboa,!de!que!o!CONASS!pudesse! já!

participar!da! reunião!de! lançamento!da!Rede!de! Institutos!Nacionais!de!Saúde!no!

próximo!mês!de!março,!na!GuinéRBissau.!

!

Certa! de! sua! especial! atenção,! colhemos! da! oportunidade! para! reiterarRlhe! os!

protestos!da!mais!elevada!estima!e!admiração.!

!

!

!

!

%
Beatriz%Figueiredo%Dobashi%

Presidente 

%
!

!

!

!
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ANEXO%7%
Cópia%do%expediente%endereçado%à%Dra.%Beatriz%Dobashi%pelo%embaixador%

Pedro%Motta%Pinto%Coelho%

!


