PREMIAÇOES OBTIDAS PELA SAÚDE 2014/2015
Pesquisa nacional da Fundação Getúlio Vargas aponta o município de
Tupã em segundo lugar no ranking de Saúde

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) realizou um estudo inédito sobre o perfil da competitividade
brasileira que constatou que o Estado de São Paulo tem 25 das 40 microrregiões mais
competitivas do país. A pesquisa intitulada de “Perfil da Competitividade Brasileira” mostrou
que a cidade de Tupã está em segundo lugar no ranking de Saúde.
O estudo foi reproduzido no jornal inglês Financial Times que tem distribuição para mais de 1
milhão de pessoas no mundo.
O levantamento avaliou 558 microrregiões brasileiras. Os pesquisadores da FGV e do periódico
consideraram seis vetores principais: capital humano, qualidade de vida, instituições, ambiente
de negócios, mercados e recursos naturais e também 14 dimensões que impactam
diretamente na competitividade brasileira, entre elas, educação básica, educação superior e
profissional, infra-estrutura social, sustentabilidade, saúde, performance no setor público,
logística, sofisticação em negócios, inovação, tamanho do mercado, mercado de bens,
mercado de trabalho, recursos de energia renovável, agricultura e extrativismo.
O estudo, de acordo com o diretor da Fundação Getúlio Vargas Projetos, César Campos Cunha,
revelou um país muito regionalizado em setores competitivos, com ambientes e realidades
diferentes.
Saúde
Para avaliar o quesito saúde dessas microrregiões, a pesquisa abordou outras seis variáveis,

como: emprego, emprego por atividade, leitos hospitalares, expectativa de vida, mortalidade
infantil e avaliação da própria saúde (auto-declaração). Neste ranking, sete cidades do Estado
de São Paulo ficaram entre as 20 mais bem colocadas, entre elas o município de Barretos, que
aparece em primeiro lugar, e o município de Tupã classificado como segundo colocado.
Frente a ótima classificação do município de Tupã no estudo realizado pela FGV Projetos
outras premiações foram desencadeadas:

1. Prêmio Drº Osvaldo Cruz entregue durante o 2º fórum de gestores
de saúde

A secretária municipal de Saúde de Tupã, Rosângela de Souza Urel Gaspar, recebeu em junho o
prêmio “Dr. Osvaldo Cruz”, destinado aos 50 gestores destaques em liderança e
comprometidos no cumprimento das metas e na melhoria da qualidade da saúde pública
municipal.
A entrega do prêmio ocorreu durante o 2º Fórum Nacional de Gestores Municipais de Saúde,
de 14 a 17 de junho, em Gramado (RS).
Organizado pela empresa LGO Multieventos, o prêmio “Dr Osvaldo Cruz” teve como critérios
de avaliação itens como: projetos e obras desenvolvidas no município, destaque por meios de
comunicação, análise dos recursos de 15% de verba pública, índice de mortalidade infantil e
análise das medidas gerais de proteção à saúde.
Grandes líderes se destacam principalmente em momentos de crise como o qual estamos
vivendo a partir de um trabalho sério, perseverante e competente,"Fico lisonjeada pelo
prêmio de reconhecimento do trabalho árduo que todos os profissionais da saúde tem
desenvolvido" diz Rosângela, sabendo o quão difícil é administrar uma das pastas mais
importantes do governo municipal, juntamente com toda a equipe da Secretaria de Saúde de
Tupã, conseguindo alcançar metas, implementar ações e projetos.

2. Prêmio Drº Carlos Chagas 2015 recebido durante o Congresso
brasileiro de saúde pública municipal

A Secretaria de Saúde de Tupã também foi contemplada com o Prêmio Dr. Carlos Chagas 2015
em sua décima segunda edição, prêmio este concedido em reconhecimento as ações
realizadas que trouxeram melhoria à saúde pública do Município, assim como a
implementação das metas de gestão que contribuíram para elevar a qualidade dos serviços.
A entrega do prêmio aos 30 melhores Secretários Municipais de Saúde do Brasil foi
precedido pelo Congresso de Gestores, em sua 12ª Edição, que também discutiu temas
pertinentes à saúde pública e ao SUS, com palestras, debates, fórum de troca ideias. O
Congresso ocorreu de 24 a 27 de setembro de 2015 na Bahia e mais uma vez a gestora
municipal de Saúde de Tupã, Rosângela de Souza Urel Gaspar, desponta pela persistência,
determinação, trabalho e esforço resultando neste prêmio de reconhecimento.
A premiação deu-se com base em análises respeitando vários critérios e indicadores do
município, como:
• Projetos, obras e aquisições municipais na área da Saúde;
• Programação Anual de Ações do Plano Municipal de Saúde (PAS);
• Média positiva de metas alcançadas;
• Articulação com outros órgãos municipais, estaduais e federais e entidades da iniciativa
privada para o desenvolvimento de programas conjuntos;
• Promoção de campanhas de esclarecimento, objetivando a preservação da saúde da
população;
De Acordo com a Secretária, este prêmio representa a materialização do reconhecimento dos
bons resultados obtidos e representa a atuação de todos os servidores da saúde do
Município Tupã.

3. Comenda "Grand Gestor Municipal do Brasil 2016" que será
entregue durante o 4º seminário brasileiro de gestores públicos

municipais.

"É com grande satisfação que recebi a notícia de estar na lista oficial dos gestores
municipais homenageados que no ano de 2015 melhor aplicaram seus recursos para a
melhoria dos serviços a comunidade do município", diz Rosângela de Souza Urel
Gaspar, secretária municipal de saúde de Tupã.

A comenda "Grand gestor municipal do Brasil 2016" irá acontecer durante o 4º
seminário brasileiro de gestores públicos municipais, período de 24 a 26 de janeiro de
2016 em Salvador - BA.

O Congresso tem como finalidade maior de unir forças no sentido de aumentar a sua
representatividade e poder, para negociar e definir políticas, estratégias, prioridades e
formas de entendimento. A intenção do organizador do congresso está na construção
das temáticas e atividades e objetiva a efetivação de um encontro forte e capaz de
influenciar os rumos das políticas municipais, além da troca de experiências para a
melhoria e fortalecimento da gestão.

