
Estatal Saúde da Família. “O objetivo 
principal desse novo ciclo é dar sequência 
ao trabalho que já foi desenvolvido e essa 
recondução traz, simultaneamente, a 
necessidade de uma avaliação do que já foi 
concretizado e dos rumos que tomamos. 
Importantes passos foram dados, como 
o casamento entre planejamento e ação, 
possibilitando, desta forma, a expansão 
dos serviços ofertados pela FESF.”, observa 
o diretor geral.
  O Conselho é formado por 14 
integrantes, secretários municipais de 
saúde, representantes da Secretaria da 
Saúde do Estado (Sesab), do governo 
estadual, dos Trabalhadores da FESF, 
do Conselho Estadual de Saúde e das 
Universidades Públicas da Bahia. O grupo 
tem a responsabilidade de estabelecer as 
metas e definir a forma de execução das 
ações no âmbito da Fundação. Um dos 
representantes, Cristiano Soster, diretor 
da Atenção Básica da Secretaria da Saúde 
do Estado da Bahia, destacou importantes 
pontos sobre os quais se debruçou a 
Fundação, com Carlão na diretoria geral. 
“Nestes anos, a Fundação se consolidou 
como um importante instrumento de 
gestão para o SUS, através do apoio 
e execução de ações de educação 
permanente; relacionadas ao programa 
Mais Médicos; de inovação na gestão, 
por meio da implantação do Apoio 
Institucional; da ampliação do serviço 
de Internação Domiciliar, estruturante 
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 Na 14ª Reunião Extraordinária 
do Conselho Curador (COC) da 
Fundação Estatal Saúde da Família 
(FESF-SUS), realizada na tarde desta 
terça-feira (09/12), no auditório da 
sede da FESF-SUS, os integrantes do 
Conselho avaliaram, positivamente, 
o desenvolvimento da FESF e sua 
contribuição para o SUS da Bahia 
e votaram pela recondução do 
médico sanitarista Carlos Alberto 
Trindade, como diretor geral da 
Fundação, por mais três anos. Carlão, 
como é carinhosamente conhecido 
o gestor, é o diretor que mais tempo 
permaneceu na função – completará 
três anos à frente do cargo, em 13 de 
janeiro de 2015.
    O presidente do COC, Fabiano 
Ribeiro, que também foi reconduzido 
para liderar o grupo pelo mesmo 
período que Carlos Alberto – três 
anos, brincou que “ninguém foi 
ousado o suficiente em indicar 
outro nome que não fosse o de 
Carlão, tendo em vista o importante 
trabalho desenvolvido por ele ao 
longo do primeiro mandato como 
principal dirigente da FESF-SUS”.
          Emocionado, Carlão, que também 
é presidente da Associação Nacional 
de Fundações Estatais de Saúde, 
relembrou um pouco dos desafios 
enfrentados ao longo desses anos 
como diretor geral da Fundação 

14ª Reunião Extraordinária do Conselho Curador da FESF-SUS

para toda uma rede; bem como o 
fortalecimento carreira no SUS, dentre 
outras”. 
        José Santana, secretário executivo 
da FESF, fala sobre a importância 
da manutenção do diretor geral à 
frente do cargo: “Carlão é um gestor 
nato. Ele congrega uma energia 
militante incansável, norteada 
sempre pelos princípios e valores da 
reforma sanitária, a uma capacidade 
singular de liderança e construção de 
consensos. O resultado é um clima 
institucional muito bom e uma equipe 
focada e empenhada na idealização e 
realização dos projetos que alavancam 
esta instituição e fazem avançar o SUS 
na Bahia e no Brasil”.

Desafios | Novos projetos deverão 
ser executados, ainda no primeiro 
trimestre, pela FESF-SUS, com o apoio 
de parceiros. Dentre eles, figuram 
o Projeto Baixo Sul, cujo objetivo 
principal é fomentar a implantação 
da carreira regional do SUS para os 
municípios que compõe o Baixo Sul 
baiano, enfatizando, primordialmente, 
o desenvolvimento do trabalho e do 
trabalhador da saúde na região e o 
Programa de Residência Médica e 
Multiprofissional em Saúde da Família 
e Comunidade, que visa à formação de 
profissionais para atuação na Atenção 
Primária à Saúde.
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