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Novos conselheiros estaduais de saúde – Titulares: Sandra Issida Gonçalves (Associação Mineira do AVC), 

Patrícia Mendes Santos Quintiniano (AMDII), Aline Esteves Pacheco (AMAPEM), Eduardo de Araújo Souza 

(Morhan), Silvio Salvador Cotta (Morhan), Gislene Gonçalves dos Reis (Central de Movimentos Populares), 

Andréia Gonçalves dos Reis (UEMP), Paulo dos Reis Braga (Fórum Mineiro de Saúde Mental) e Abelange 

Ramalho da Silva (Coletivo Bil). Suplentes: Maryanne Rodrigues Ferreira (Abrale), Adolpho Von Randow N 

(Transvida), Cristina das Graças Godoy (Arela), Thiago da Silva Flores (Morhan), Raimunda Nonata Cândida 

(Morhan), Iris de Souza Almeida (Central de Movimentos Populares), Maria Lia Rosalvo (UEMP), Silvia Maria 

Soares Ferreira (Fórum Mineiro de Saúde Mental) e Fernanda Coelho (Coletivo Bil). 

 INFORME 
Informativo do Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais - Ano IV/ Abril 2016 - nº 40 

  

 

 

 

 

 

 

 

Novas entidades tomam posse no  

Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais 

O Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais promoveu, no dia 11 de abril, a eleição das novas 

entidades que irão compor o CES, no segmento de usuários. A homologação do resultado foi 

aprovada na Plenária, seguida pela posse dos novos conselheiros, que aconteceram na tarde do 

mesmo dia.  
 

A partir desta data, também integram o CESMG os representantes da União Estadual de Moradia 

Popular, do Morhan (Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase), da 

Central de Movimentos Populares (CMP), do Fórum Mineiro de Saúde Mental, do Coletivo Bill, da 

Associação Mineira do AVC, da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale), da 

Associação Mineira de Doenças Inflamatórias Intestinais (AMDII), da Transvida, da Associação 

Mineira de Esclerose Múltipla e da Associação Mineira de Esclerose Lateral Amiotrófica.  

Sejam bem vindos e sucesso no Controle Social! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Política de Atenção Primária – Na reunião ordinária 

de abril do CESMG também foi apresentada a Política 

de Atenção primária na Saúde para o Estado de Minas 

Gerais, pela diretora de Política e Atenção Primária à 

Saúde, Ana Paula Medrado, da Secretaria de Estado 

de Saúde.  
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28 de abril – Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho 

“Acidente” de Trabalho Ampliado – Somos todos atingidos 

O Conselho Estadual de Saúde foi um dos organizadores do evento promovido pelo Fórum Sindical e 

Popular de Minas Gerais, nos dias 26, 27 e 28 de maio nas cidades de Ouro Preto e Mariana. O foco 

das discussões foi o desastre da Barragem de Fundão, que destruiu o distrito de Bento Rodrigues, 

deixou 16 vítimas fatais e causou o fechamento de mais de 10 mil postos de trabalho, sem 

mencionar os danos ambientais à Bacia do Rio Doce. 

As atividades começaram com uma visita a Bento Rodrigues, 

acompanhada pelos conselheiros estaduais Renato Barros 

(SindSaúde) e Elânia Pereira (Coren-MG) e pela diretora de Saúde do 

Trabalhador da SES, Marta de Freitas, que verificaram in loco toda a 

dimensão do que aconteceu no dia 5 de novembro do ano passado. 

 
 

No dia seguinte, 27 de maio, aconteceu o Seminário Nacional de Saúde e Segurança do Trabalhador e da 

Trabalhadora: Desafios e Perspectivas, na Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). O evento reuniu os 

Conselhos Estadual e Nacional de Saúde, a Diretoria de Saúde do Trabalhador (SES/MG), a Comissão 

Intersetorial de Saúde do Trabalhador (CIST) estadual e nacional, entidades sindicais e pessoas atingidas pelo 

desastre causado pela Samarco, Vale e BHP Billiton. Em várias mesas, palestrantes apontavam fatos e 

números que subsidiaram as discussões sobre a incidência de acidentes do trabalho no país, apesar de serem 

unânimes em afirmar que o caso de Fundão seria considerado um crime.  
 

O vice-presidente do CESMG, Ederson Alves (CUT-MG) mediou a mesa “Acidentes de Trabalho: 

Somos todos atingidos”. Ele afirmou que as propostas 

aprovadas na 4ª Conferência Estadual de Saúde do 

Trabalhador e da Trabalhadora, realizada em 2014, 

devem ser colocadas em prática. Ederson também 

citou a recomposição da CIST Estadual, que está 

cumprindo uma agenda mensal de reuniões. “Também 

iremos cobrar dos municípios que ativem suas CIST’s, 

cumprindo o que está determinado em lei”, anunciou o 

vice-presidente. 
 

Renato Barros, que esteve no distrito, pontuou que não foram feitos exames médicos nas pessoas de 

Bento Rodrigues para se saber o impacto em sua saúde. “Precisamos de respostas enquanto 

cidadãos”, enfatizou. E lembrou que as condições de trabalho atuais vêm aumentando o nível de 

adoecimento dos trabalhadores. 
 

O evento terminou no dia 28, com uma Audiência Pública no 

Centro de Convenções de Mariana, realizado pela Assembleia 

Legislativa de Minas Gerais, tendo como convidados os conselhos 

de saúde, as entidades sindicais e a comunidade de Bento 

Rodrigues. 

 

 

Capacitação de conselheiros de saúde 
O Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais, em parceria com a Escola de Saúde Pública de Minas 

Gerais (ESP-MG) promoverá, entre os dias 11 e 13 de maio, uma turma diagnóstico, no formato de oficina, 

para mapear as necessidades de qualificação dos Conselhos Municipais de Saúde no Estado.  

Esta é a primeira etapa na construção de uma política de educação permanente, dentro de um projeto 

pedagógico que considera as realidades e especificidades locais de todos os municípios mineiros. Foram 

40 vagas oferecidas, distribuídas paritariamente e priorizando contemplar todas as regiões de saúde.  
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O CESMG promoveu, no dia 12 de 

abril, um encontro para debater sobre o 

Plano Nacional de Enfrentamento 

à Microcefalia, sob o viés do 

Controle Social. As informações 

técnicas foram passadas por Ana 

Rita Trajano, da equipe de apoia-

dores do Ministério da Saúde para 

Minas Gerais, e Maria Turci, 

superintendente de Atenção Primária 

à Saúde, da Secretaria de Estado de 

Saúde de Minas Gerais. As discus-

sões foram conduzidas pela diretora 

de Comunicação do CESMG, 

Lourdes Machado (CRP-MG). 

 ------------------------------------------------- 

A diretora de Comunicação, Lourdes Machado (CRP-
MG) representou o CESMG na posse das novas 
conselheiros e novos conselheiros municipais de 
Saúde de Diamantina, no dia 13 de abril, no auditório 
do Centro Administrativo da Prefeitura Municipal. A 
posse teve a presença do prefeito Paulo Célio e da 
secretária municipal de Saúde, Cinara Lemos Meira 
Souza. Ao todo, foram empossados 32 conselheiras e 
conselheiros, que irão atuar no biênio 2016/17. Lourdes 
também foi palestrante, falando sobre "Controle Social 
e o SUS". 

 

------------------------------------------------- 

 

Na última sexta-feira, dia 15 de abril, 

aconteceu o II Encontro Mineiro de 

Saúde Mental de Crianças e Adoles-

centes, promovido pela Secretaria de 

Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-

MG), com apoio do Conselho Estadual 

de Saúde e do Conselho de Secretarias 

Municipais de Saúde (COSEMS – MG). 

O objetivo do encontro foi promover 

discussões para o fortalecimento da 

Política de Saúde Mental de crianças e adolescentes no Estado de Minas Gerais.  

O CESMG foi representado pela diretora de Comunicação, Lourdes Machado (CRP-MG), que, em 

sua fala na abertura do evento, ressaltou que "atualmente existem dois grandes desafios na área: a 

extinção dos leitos psiquiátricos ainda existentes e a definição de saúde mental como política pública 

e estatal, recusando qualquer financiamento a instituições privadas e a políticas segregadoras e 

excludentes como forma de tratamento". O evento foi na Universidade Fumec, em Belo Horizonte. 

Foto: Marcus Ferreira. 
 

      ------------------------------------------------- 

https://www.facebook.com/874782372603729/photos/pcb.1013541175394514/1013539102061388/?type=3
https://www.facebook.com/874782372603729/photos/pcb.1013541175394514/1013539102061388/?type=3
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18 de abril, reunião do grupo de trabalho  

de avaliação da Política da SES/MG para a 

Atenção Primária em Minas Gerais. 
 

 

 
 

 

      ------------------------------------------------- 

 

 
 
O vice-presidente Ederson Alves (CUT-MG) recebeu, 

no dia 19 de abril, referências técnicas em Controle 

Social da Superintendência Regional de Saúde 

(SRS) de Teófilo Otoni: Clausi de Oliveira (também 

conselheira em Pedra Azul), Flamorion Alves 

Fonseca e Bruno Costa Serra. 

 

 
 

 

      ------------------------------------------------- 

 
 
 
O Grupo de Trabalho de Avaliação dos 

Instrumentos de Gestão se reuniu no dia 19 de 

abril, para mais uma etapa de avaliação do 

Relatório Anual de Gestão (RAG) 2014, com 

as explicações dos técnicos da Secretaria de 

Estado de Saúde. 

 
 
 

 
      ------------------------------------------------- 

 
 
A Mesa Diretora do CESMG - Ederson Alves (vice-

presidente, CUT-MG), Renato Barros (2º secretário, 

SindSaúde) e José do Carmo Fonseca (3º secretário, 

SindHomg), se reuniu, no dia 20 de abril, com as 

representantes da Secretaria de Estado de Saúde: 

Camila Castro, Vilma Sá Costa e Aída Sant'Ana para 

discutirem sobre o Projeto de Lei do Conselho Estadual 

de Saúde de Minas Gerais. 
 

  

  

     

------------------------------------------------- 

 

 

https://www.facebook.com/874782372603729/photos/a.874788599269773.1073741828.874782372603729/1013617115386920/?type=3
https://www.facebook.com/874782372603729/photos/a.874788599269773.1073741828.874782372603729/1013617115386920/?type=3
https://www.facebook.com/874782372603729/photos/a.874788599269773.1073741828.874782372603729/1014241958657769/?type=3
https://www.facebook.com/874782372603729/photos/a.874788599269773.1073741828.874782372603729/1014241958657769/?type=3
https://www.facebook.com/874782372603729/photos/a.874788599269773.1073741828.874782372603729/1014744368607528/?type=3
https://www.facebook.com/874782372603729/photos/a.874788599269773.1073741828.874782372603729/1014744368607528/?type=3
https://www.facebook.com/874782372603729/photos/pcb.1014243705324261/1014243391990959/?type=3
https://www.facebook.com/874782372603729/photos/pcb.1014243705324261/1014243391990959/?type=3
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No dia 12 de abril, o vice-presidente Ederson Alves (CUT-MG) esteve em Gonzaga para falar sobre o 
controle social aos conselheiros municipais de saúde. 

 

 ----------------------------- 

 

A Federação dos Trabalhadores na Agricultura 

do Estado de Minas Gerais - FETAEMG convidou 

o vice-presidente Ederson Alves a participar no 

dia 29 de abril do Encontro Estadual da Terceira 

Idade, etapa que antecede a 2ª Plenária Nacional 

dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais da 

Terceira Idade e Idosos/as – Tecendo Histórias e 

Valorizando Saberes, nos dias 13 a 16 de Junho 

de 2016. Na foto, a diretora de Políticas Sociais e 

Previdência Social da Fetaemg, e também 

conselheira estadual de saúde, Maria Alves. 

 
----------------------------- 

 

Reunião da Comissão Estadual de Reforma   

Psiquiátrica no dia 3 de maio: 
 

            A CERP emitiu parecer favorável à Política Estadual de 

Saúde Mental, a ser encaminhado para apreciação da Mesa 

Diretora e da Plenária do CES. Como inclusão de pauta, a 

Comissão também discutiu e reprovou a desarticulação do 

Programa de Atenção ao Paciente Judiciário (PAI-PJ) nas 

comarcas do interior. Também foi apresentada a programação 

do desfile político do Dia Nacional da Luta Antimanicomial – 18 

de maio, este ano com o tema “Eles passarão, nós passarinho” 

(mais na página 6). 
 

     ------------------------------------------------- 
 

Nesta segunda-feira, dia 2 de maio, os novos 

conselheiros municipais de saúde de Salinas 

foram empossados pelo prefeito Joaquim Neres 

Xavier Dias, eleitos no dia 9 de março para o 

mandato 2016-2018. A nova Mesa Diretora está 

composta pelo presidente Mauro Lúcio Dias, pelo 

vice-presidente Hermínio Brito de Oliveira, pela 

1º secretária Maria Doreni Miranda Rodrigues e 

pelo 2º secretário, Pastor Givanildo Peisini. 

Boa sorte e que venham grandes conquistas ao 

Controle Social de Salinas! 

 

https://www.facebook.com/874782372603729/photos/pcb.1020490911366207/1020488281366470/?type=3
https://www.facebook.com/874782372603729/photos/pcb.1020490911366207/1020488281366470/?type=3
https://www.facebook.com/874782372603729/photos/pcb.1020501261365172/1020501158031849/?type=3
https://www.facebook.com/874782372603729/photos/pcb.1020501261365172/1020501158031849/?type=3
https://www.facebook.com/874782372603729/photos/pcb.1023333271081971/1023333041081994/?type=3
https://www.facebook.com/874782372603729/photos/pcb.1023333271081971/1023333037748661/?type=3
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DIA NACIONAL DA LUTA ANTIMANICOMIAL  
18 DE MAIO 2016 
ELES PASSARÃO, NÓS PASSARINHO. 

 
“O velho mundo agoniza e o novo mundo tarda a nascer e,  

nesse claro-escuro, irrompem os monstros”  

A. Gramsci 

 

O nosso percorrer as ruas em defesa da vida em liberdade 

no formato de “escola de samba” começou em 1997.  O 

impasse entre o ser ou não ser um carnaval levou à 

solução de que esse evento é uma manifestação do 

pensamento livre e crítico sobre os desmandos do poder. 

Já naquele ano convocamos as pessoas para cantar e 

encantar BH e desde então encantar, desfilar, organizar, 

comemorar, batucar, encontrar, abraçar, resistir, inspirar, 

sonhar, apostar, enlaçar, denunciar, politizar, 

contextualizar, pensar, ousar, delirar e criar, viraram 

palavras da ação conjugadas por muitos no tempo 

passado, no presente do tempo e no futuro. 

A Escola de Samba Liberdade Ainda Que Tam Tam 

reafirma  e sustenta o que traz em sua bandeira e não 

negocia os valores e princípios inscritos em seu nome. Por ser diversa da ditadura e das certezas 

prontas, por desvairar e ser livre, ela baliza, sustenta e aponta o colorido da vida produzido pela 

inventividade para revolucionar o morno acinzentado do cotidiano de uma cidade, de um serviço, de 

uma prática. Nesse Dezoito de Maio 2016 a Liberdade Ainda que Tam Tam traz o enredo “ELES 

PASSARÃO, NÓS PASSARINHO”, inspirado no poeta Mário Quintana que convoca a leveza e o  

reposturamento ante a aridez desse tempo agora. Cada ala traz em sua proposta a reinvenção 

reflexiva sobre outros fazeres não tecnocratas. 

A infância, como o tempo do brincar, do experimentar, do criar e ser criança, vaticina: “Não me prenda 

em seus trilhos”. Outro ponto nessa construção é o convite à revisão das formas de tratar que não 

sustentam a radical idade do cuidar em liberdade e a frase que anuncia a necessidade de “mais 

serviços e menos grades” explicita a ética que nos orienta. Dando outro laço nessa tessitura aparece 

na afirmação de que desalienar é preciso e então revisitar a história para frear teorias e conceitos do 

tempo em que as luzes ofuscavam o saber da loucura sobre si mesma. Os desalienistas trabalham na 

criação de outras formas de linguagem para retomar o diálogo  entre razão e loucura onde a ação de 

delirar a liberdade  possa  ser uma saída para passar a dor e para caber o amor em uma sociedade 

sem silencius. 

A manifestação do Dezoito 2016 apresenta esse valente coletivo nesse ousado desfile diante dos 

curingas que assombram nossa sociedade, diante dos inimigos da liberdade no poder, os “fantasmas 

de Gothan”. Nesta cena, Dom Quixote e os errantes enlaçam o nosso desejo de ocupar 

corajosamente a cena pública, as ruas e praças, nossos lugares de direito para um grito  que expresse 

nossa indignação, nossa saudade,  nosso amor e compromisso de seguirmos em frente. Com a força 

da insígnia que nos anima a nossa homenagem ao doce, bárbaro e instigante guerreiro 

antimanicomial. 

Por uma Sociedade sem manicômios! 

Marcus Vinícius Presente, Agora e Sempre! 
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Mantenha atualizado o cadastro de seu Conselho Municipal de Saúde no CADCES-
MG. Assim, seu CMS sempre receberá informações sobre o Controle Social mineiro.    

   Informações: (31) 3215-7235. 
 

 

 

Acompanhe o CESMG no Facebook, mais fotos e informações atualizadas: 

https://www.facebook.com/Conselho-Estadual-de-Saúde-de-Minas-Gerais-Cesmg 

 
 

 

 

 

 

 

 Expediente: 

 

O INFORME CES-MG é uma publicação do Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais, editado por sua 
Assessoria de Comunicação. É permitida a reprodução de matérias, desde que citada a fonte. O artigo assinado é de 
responsabilidade do autor e não expressa, necessariamente, a opinião da instituição. Esta publicação pertence ao Controle 
Social do Estado de Minas Gerais. Por isso, aceita contribuições que acrescentem informações relevantes ao exercício de 

nossas atividades – qualificando, cada vez mais, nosso trabalho e, consequentemente, a saúde pública mineira. Artigos, 
notícias e demais colaborações podem ser encaminhadas nos contatos citados neste expediente. 

 

Mesa Diretora CES-MG:                                                Assessoria de Comunicação 

Presidente: Fausto Pereira dos Santos  (SES/MG)                                                   Jornalista responsável: 

Vice-presidente: Ederson Alves da Silva (CUT-MG)               Michèlle de Toledo Guirlanda – Mtb 5045 

Secretário-geral: Jurandir Ferreira (CNBB)     

1º Secretário: Júlio Cézar Pereira de Souza (FAMEMG)                              Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais 

2º Secretário: Renato de Almeida Barros (SINDSAÚDE-MG)                      Rua Rio de Janeiro, 471 – 10º andar - Centro 

3º Secretário: José do Carmo Fonseca  (SINDHOMG)                                         Belo Horizonte/ MG – CEP 30.160-040 

1ª Diretora de Comunicação e Informação do SUS:             Telefones: (31) 3215-7209/ 7210/ 7208 Fax: (31) 3215-7468 

Lourdes Aparecida Machado (CRP-MG)               e-mail: ces@saude.mg.gov.br  

                                                       Facebook:/ https://goo.gl/U1X7Pj 

       O Conselho Estadual de Saúde de Minas 

Gerais parabeniza todas as mães,  

usuárias, trabalhadoras e gestoras do 

 Sistema Único de Saúde. 

mailto:ces@saude.mg.gov.br
https://goo.gl/U1X7Pj

