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Secretaria de Saúde de Osório é exemplo de gestão em evento no 

IFRS 

Informatização da Secretária Municipal de Saúde e Pró-Mamá serão temas de um painel 

 

A Secretaria de Saúde de Osório é referencia nacional no atendimento e em projetos 

desenvolvidos pelo município, voltados para o bem estar da comunidade, muitas vezes aliados a 

utilização de ferramentas tecnológicas. 

Por isso, a participação de representantes da pasta em eventos em todo País, é registrada. E 

graças a esses excelentes resultados, na terça-feira (12/6), o Secretário de Saúde, Emerson 

Magni estará representando a pasta na Semana Acadêmica do curso de Tecnologia em Processos 

Gerenciais e Análise e Desenvolvimento de Sistemas, no Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) – Campus Osório. 

O Secretário participará de “Mesa Temática” como representante do tema “Serviços Públicos”. 

Na pauta, entre outros assuntos, será destaque a Informatização da Secretária Municipal de 

Saúde, exemplo para municípios de todo o Brasil e, ainda, o Programa Pró-Mama, que 

desenvolve agora, em parceria com o IFRS, um aplicativo especial para gestantes e mães. 

“Acredito que as tecnológicas nos proporcionam hoje uma alternativa para agilizar e reduzir 

custos, se bem aplicadas, na Administração Pública. Graças à informatização da Saúde, temos 

um acesso mais ágil de todos os dados de nossos usuários e economizamos em diversos 

setores”, ressaltou Magni. 

Além disso, ele registra que com o acesso, cada vez maior da população, a internet, criar 

aplicativos, como o do Pró-Mama, podem ser formas de orientar os usuários de forma simples e 

rápida. “As mães terão acesso a uma gama enorme de informações. Neste programa já 

utilizamos, como em outras iniciativas, diversas plataformas, dentre as quais um canal no 

YouTube e redes sociais. O aplicativo, que conta com o apoio essencial dos alunos do IFRS, 

queremos dar um passo à frente”, explicou o secretário que pensa em estender essa possibilidade 

a outros projetos executados pela Secretaria de Saúde. 

Finalizando, Magni, agradeceu a oportunidade de poder repassar sua experiência para os 

estudantes e para a comunidade de Osório, lembrando que o trabalho feito por ele e por toda sua 

equipe, com o incentivo e apoio do prefeito Eduardo Abrahão, tem o objetivo maior de 



beneficiar o município: “estamos honrados e gratos de poder falar do trabalho desenvolvido na 

Secretária, sempre pensando no bem estar dos osorienses”. 

A Semana Acadêmica de TPG e ADS – Éticas na Informação, Tecnologia e seus Impactos nas 

Relações de Trabalho e no Desenvolvimento da Região, acontece entre os dias 12 e 13 de junho, 

das 19h às 22h40min, na sede do IFRS, no auditório do Bloco A. 

 

 


