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Ofício Externo n°  21/2021-FUNESA

Aracaju, 3 de fevereiro de 2021.
Vossa Excelência,
Anderson Lessa Siqueira
Presidente do Conselho Regional de Odontologia de Sergipe
R. Vila Cristina, 589 - São José, Aracaju - SE, 49015-000.

Assunto:  Carta de Agradecimento ao CRO/SE - 10 anos dos CEOs Estaduais

Senhor Presidente,

Considerando  os  Centros  de  Especialidades  Odontológicas  de  gestão  Estadual,  geridos  pela 

Secretaria de Estado da Saúde (SES) através da Fundação Estadual de Saúde (FUNESA);

Considerando que os CEO´s representam uma das frentes de atuação do ‘Brasil  Sorridente’, 

programa do Ministério da Saúde e fazem parte da estratégia de Reforma Sanitária e Gerencial do 

Sistema  Único  de  Saúde  (SUS),  implementada  pelo  Governo  de  Sergipe,  há  10  anos,  com 

objetivo de garantir  o  acesso da população ao tratamento especializado em seus respectivos 

territórios regionalizados;

Considerando  que  esse  serviço  é  uma conquista  para  a  população  sergipana,  que  tem sido 

beneficiada, ao logos desses 10 anos de implementação do programa no Estado, com a oferta de 

serviços odontológicos especializados de qualidade;

Considerando  que  um  conjunto  de  atores  e  instituições  foram  direta  ou  indiretamente 

responsáveis, junto ao governo do Estado, pelo sucesso do programa;

Gostaria, em nome desta Fundação, de agradecer e reconhecer o eficiente e incansável trabalho 

desempenhado  pelo  Conselho  Regional  de  Odontologia  de  Sergipe,  representado  por  todos 

aqueles  que  de  forma  direta  ou  indireta,  imbuídos  do  espírito  de  equipe,  asseguraram  o 

permanente  fortalecimento  da  Política  Estadual  de  Saúde  Bucal  durante  os  10  anos  de 

funcionamento  dos  Centros  de  Especialidades  Odontológicas  Estaduais  (CEOs)  sob  gestão 

estadual.
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Assim,  ratificamos a nossa gratidão por todo apoio recebido e aproveitamos o momento para 

também compartilhar o sucesso alcançado ao longo desses 10 anos.

Na  oportunidade,  e  em reconhecimento  à  atuação  do  Conselho  Regional  de  Odontologia  de 

Sergipe, encaminhamos uma singela lembrança, alusiva à comemoração dos 10 anos dos CEO´s.

Desta  forma,  renovamos  os  votos  de  estima  e  consideração  e  esperamos  continuar  com  a 

importante contribuição do CRO para a permanente implementação dos CEOs.

Atenciosamente,

LAVINIA ARAGAO TRIGO DE LOUREIRO
Diretor(a) Geral
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