NOTA INFORMATIVA 001/2019
O COSEMS-PB saúda os novos e antigos gestores da saúde para o ano de 2019 e informa que conta
com uma equipe de apoiadoras institucionais descentralizadas nas regiões de saúde e equipe de assessoria
técnica no escritório em João Pessoa, à disposição dos gestores municipais de saúde.
Equipe de Apoio Institucional
Coordenador: Anderson Dias
1ª Macrorregião de Saúde
1º e 14ª regiões de Saúde - MICHELLE TARGINO FERNANDES RIBEIRO 02ª e 12ª regiões de saúde - HARLANNE HERCULANO MARINHO
2ª Macrorregião de Saúde
03ª, 15ª e 16ª Regiões de Saúde - NARA POLLYANNA DAMACENO NUNES
04ª e 05ª Regiões de Saúde - MARIA LÚCIA LEAL CABRAL
3ª Macrorregião de Saúde
06ª, 07ª, 11ª Regiões de Saúde - EUGÊNIA BATISTA DOS SANTOS
08ª, 09ª, 10ª, 13ª – Regiões de Saúde - WILMA CRISTINA DE ASSIS NÓBREGA
Assessoria Técnica
ANDERSON SALES DIAS
ANNA KATARINA LIMA PINHEIRO DE GALIZA
MICHELLE TARGINO FERNANDES RIBEIRO
Nossa equipe de apoiadoras são o primeiro contato para dúvidas dos gestores, por estarem mais
próximas dos mesmos, o contato pode ser realizado via Whatsapp de segunda a sexta-feira, onde as mesmas
estarão de prontidão para dirimir todas as dúvidas. Caso haja necessidade, os gestores podem acionar nossa
assessoria técnica para dissolver as dúvidas que permaneçam. Todas as dúvidas e demandas direcionadas à
assessoria técnica devem ser enviadas EXCLUSIVAMENTE pelo e-mail cosemspb@cosemspb.org e serão
respondidas pelo mesmo canal no horário comercial, das 8h às 12h e das 13h às 17h, no prazo máximo de 5
dias úteis.
O COSEMS-PB dispõe de um grupo Whatsapp criado para que os gestores possam trocar
informações, conhecimentos, experiências, dentre outros, bem como receber informes do próprio COSEMSPB e o site http://cosemspb.org com informações relevantes para os gestores.
Desejamos um ótimo 2019 e colocamo-nos à disposição de todos.
João Pessoa, 03 de janeiro de 2019.

Atenciosamente,

