
Fundação Estatal 
inicia negociação 
para parceria com 
órgão das Nações 

Unidas

Cooperação

Uma nova parceria começou 
a ser desenhada, na última 
semana, pela Fundação Estatal 
Saúde da Família (FESF-SUS), 
com o Fundo de População 
das Nações Unidas (UNFPA). A 
representante auxiliar do Fundo, 
Fernanda Lopes, acompanhada 
da o� cial de Programa – lotada 
em Salvador -, Ruth Pucheta e 
da assistente de Mídia, Midiã 
Santana, conheceram os projetos 
desenvolvidos pela FESF-SUS.

A visita técnica contou, em um 
primeiro momento, com as 
boas-vindas do diretor geral 
da Fundação, Carlos Alberto 
Trindade e com a apresentação da 
Fundação, que envolve história, 
características de metodologia 
e jurídicas, bem como 
serviços e ações executadas, 
acompanhadas de resultado. 
Durante a explanação feita por 
José Santana, secretário executivo 
da FESF, foram ressaltadas as 
ações prioritárias da instituição 
para este semestre, cujo foco são 
a execução dos programas de 
Residência de Medicina de Família 
e Comunidade e Multipro� ssional 
em Saúde, e o Projeto Baixo 
Sul, que foi desenvolvido com 
o objetivo de promover a 
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implantação da carreira regional do 
SUS para os municípios que integram 
o Baixo Sul da Bahia, salientando, 
principalmente, o desenvolvimento 
do trabalho e do trabalhador da saúde 
nesse território.

Fernanda Lopes - atuante na sede do 
UNFPA no Brasil, localizada em Brasília - 
se mostrou impressionada com o leque 
variado de ofertas que a Fundação 
detém e, principalmente, com os 
resultados alcançados em, apenas, cinco 
anos de existência. “A intersetorialidade 
das ações desenvolvidas por esta 
entidade baiana causa impacto e vejo 
claras possibilidades para realização 
de uma cooperação técnica”, garante a 
representante auxiliar.

Fernanda Freaza, gestora do Escritório de 
Projetos da Fundação, setor responsável 
pelo primeiro contato com o Fundo, 

destaca a “importância desse 
momento para a instituição, uma 
vez que a integração dos esforços 
conjuntos para a quali� cação dos 
serviços e projetos na área da saúde 
é fundamental”. Fernanda enfatiza, 
ainda, que “agora, a FESF-SUS 
deverá realizar uma avaliação dos 
temas e áreas prioritárias a serem 
abordadas na parceria, no intuito de 
viabilizar, o quanto antes, a parceria 
entre as entidades”.

UNFPA Brasil | Desde 1973, o 
UNFPA tem atuado no Brasil, 
colaborando com o governo e 
diversas organizações da sociedade 
civil, incluindo a academia e os 
movimentos sociais, na formulação 
e monitoramento de políticas e 
programas sobre população e 
desenvolvimento. O escritório do 
UNFPA no Brasil foi inaugurado em 

1985, em Brasília, com o 
objetivo de intensi� car as 
relações já existentes com 
o Brasil, especialmente por 
meio da cooperação da 
área de saúde reprodutiva. 
Em 2009, o UNFPA instalou 
o segundo escritório em 
Salvador (BA), onde os 
projetos da agência em nível 
estadual e municipal têm se 
intensi� cado e apresentado 
resultados de sucesso. 
O UNFPA compartilha o 
espaço da Casa da ONU na 
capital baiana, junto com 
outras agências das Nações 
Unidas.


