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Enfrentamento da Dengue, Zika Vírus e Chikungunya é 

pauta da primeira reunião do ano no CESMG 

A primeira reunião ordinária de 2016 do 

Conselho Estadual de Saúde de Minas 

Gerais, no dia 15 de fevereiro, teve como 

pauta principal a apresentação do Plano 

Estadual de Enfrentamento da Dengue, 

Chikungunya e Zika Vírus, feita por Rodrigo 

Fabiano do Carmo Said, da Superinten-

dência de Vigilância Epidemiológica, 

Ambiental e Saúde do Trabalhador da 

Secretaria de Estado de Saúde. O número crescente dos casos justifica a urgência da 

mobilização no combate ao mosquito aedes Aegypti. 

Rodrigo Said (foto) mostrou o cenário epidemiológico da dengue, com a previsão de mais de 88 

mil casos notificados de dengue em 2016. Somente nas seis primeiras semanas do ano já 

haviam sido notificados 62 mil casos.  Para executar as 

ações deste Plano - e do Plano Nacional de Enfrentamento 

da Microcefalia - foi liberado um incentivo financeiro de R$ 

36 milhões. O Plano Nacional de Enfrentamento da 

Microcefalia busca intensificar as ações preventivas entre 

os meses de dezembro de 2015 e junho de 2016, com 

visitas domiciliares, orientações, inspeções e tratamentos. 

Na abertura da reunião, foi feita uma homenagem ao psicólogo e professor Marcus Vinícius de 

Oliveira e Silva (Marcus Vínícius "Matraga"), falecido no dia 5 de fevereiro. Marcus Vinícius 

participou ativamente da consolidação da Psicologia com compromisso social no Brasil, foi um 

ativista incansável dos Direitos Humanos e um dos precursores da Luta Antimanicomial. Também 

foi um dos palestrantes da 8ª Conferência Estadual de Saúde de Minas Gerais. 
 

Encontro de Prefeitos - O Conselho Estadual de Saúde também esteve presente no Encontro 

de Prefeitos para tratar de ações de combate ao mosquito aedes Aegypti nos municípios do 

Estado de Minas Gerais.  

O evento foi no dia 25/02, no 

Minascentro, promovido pelo 

Comitê Estadual de Políticas de 

Enfrentamento da Dengue (com-

posto por 17 instituições), com a 

presença do governador Fernando 

Pimentel.  
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Gestores municipais assinam COAPES 
 

Na tarde do dia 3 de março houve a 

assinatura dos Contratos Organizativos de 

Ação Pública Ensino-Saúde (COAPES), na 

Cidade Administrativa, firmados entre 

municípios, Estado, instituições de 

ensino superior, Ministério da Saúde e 

Ministério da Educação. Os COAPES 

viabilizam a reordenação da oferta de 

cursos de graduação na área da saúde e 

de vagas de Residências em saúde. 
 

A mesa de abertura da solenidade foi composta pelo vice-presidente do CESMG, Ederson Alves da 

Silva, pelo secretário de Estado de Saúde, Fausto Pereira dos Santos, pela coordenadora geral de 

Expansão e Gestão em Educação em Saúde do Ministério da Educação, Érika Rodrigues de 

Almeida, pelo secretário de Gestão do Trabalho e em Educação em Saúde do Ministério da Saúde, 

Héider Aurélio Pinto, pela prefeita de Governador Valadares, Elisa Maria Costa e pela vice-

presidente do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais (Cosems), Kátia 

Barbalho. 
 

O vice-presidente do CES, Ederson Alves da Silva (CUT-MG), parabenizou a iniciativa, afirmando 

que “é fundamental a formação dos profissionais de saúde com qualidade, isso reflete na melhoria 

do atendimento aos nossos usuários da saúde pública”.  
 

A coordenadora do Ministério da Educação, Érika Almeida, disse que nos últimos meses tem se 

aprofundado o debate sobre a integração entre ensino e serviços, especialmente direcionados para 

a expansão das escolas médicas, acrescentando: “Temos novas diretrizes curriculares que 

fortalecem o modelo de atenção do Sistema Único de Saúde (SUS)”. 

O secretário do Ministério da Saúde, Héider Aurélio Pinto, ressaltou que a formação profissional na 

saúde é um dos eixos do programa Mais Médicos, focada na formação integral que prepare este 

profissional para atuar na atenção básica. E informou que Minas Gerais é o Estado com maior 

número de contratos (COAPES) assinados no país. 
 

Fausto Pereira dos Santos, secretário de Saúde de Minas Gerais, explicou que os COAPES são a 

expressão de um dos processos mais complexos da gestão, que é a articulação. “É um processo 

contínuo de construção, já que desenhar um processo é relativamente fácil; mas colocá-lo em 

prática no cotidiano é um desafio”, afirmou o secretário. 
 

Na solenidade, houve a assinatura dos contratos firmados com os municípios de Ouro Preto, 

Caratinga, Muriaé, Governador Valadares, Mariana, São João Del Rei, Ipatinga e Belo Horizonte. 

 

 

 

 

COPANOR - A prestação de contas da Copanor foi 

pauta da reunião no dia 23 de fevereiro no CESMG, 

com a Mesa Diretora, e que contou também com a 

presença de representantes da Secretaria de Estado 

de Saúde de Minas Gerais. 

 
 

  



3 
 

 
Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador abre atividades do ano 

 
Aconteceu no dia 22 de fevereiro a primeira reunião da Comissão Intersetorial de Saúde do 

Trabalhador (CIST) deste ano, com a participação de várias entidades. A apresentação do 

contexto relacionado à saúde do trabalhador em Minas Gerais foi feita pela Diretora de Saúde 

do Trabalhador e Coordenadora do CEREST Estadual, Marta de Freitas, da Secretaria de 

Estado de Saúde. Entre as diretrizes do Plano de Ação para a ST, Marta destacou a 

descentralização regional e a participação do controle social.  
 

Lembrou que as ações de saúde nesta área devem ser curativas, preventivas, de promoção e 

de reabilitação. A CIST reuniu representantes da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG), da Força Sindical, da Nova Central Sindical, da Federação dos Trabalhadores em 

Agricultura de Minas Gerais (Fetaemg), da Central dos Trabalhadores do Brasil (CTB), da 

Central Única dos Trabalhadores (CUT), do Conselho Regional de Psicologia, do Conselho de 

Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais (COSEMS), do Conselho Regional de 

Enfermagem, da Fademg, da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), e do 

CEREST de Betim. 
 

 
Grupo de trabalho analisa o RAG 2014 
 

 

O Grupo de Trabalho de Avaliação dos Instrumentos de Gestão do 

SUS se reuniu, nos dias 29 de fevereiro e 1º de março, para analisar do 

Relatório Anual de Gestão (RAG) 2014. Representantes da Secretaria 

de Estado de Saúde participaram das atividades, para esclarecer 

dúvidas levantadas pelo Grupo e outras pautas, como a Assistência 

Farmacêutica. O grupo contou com a presença de Ederson Alves da 

Silva (vice-presidente, CUT-MG), Jurandir Ferreira (secretário-geral 

CESMG, CNBB), Sandra Oliveira da Silva (SindSaúde-MG), José 

Pereira de Souza (Fademg), Claudete Liz de Almeida (FAP), Maria Nazária de Souza Arruda (FAP), Filipe Galgani 

Gomes (Superintendência de Planejamento e Finanças - SES/MG), Homero Cláudio Rocha Souza Filho 

(Superintendência de Assistência Farmacêutica - SES/MG), Renata (Assist. Farmacêutica), Camila Moreira de Castro 

(assessora de Gabinete SES/MG) e Mariana Santos (SES/MG). 
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CESMG convoca entidades de usuários para recomposição 

Foi publicada no dia 16 de fevereiro, no Diário Oficial de Minas Gerais, a Resolução 

CESMG Nº 002/2015, que aprova o Regimento Eleitoral para composição de dez 

vagas para representantes de Entidades e de Movimentos Sociais e Populares de 

usuários do Sistema Único da Saúde, de âmbito Estadual, ou seja, que queiram ser 

membros do Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais.  

O prazo se encerra no dia 16 de março. 

 

 

 

Comissão Estadual de Reforma 
Psiquiátrica discute plano estadual 
 

A Comissão Estadual de Reforma Psiquiátrica 
(CERP) se reuniu no dia 1º de março no CESMG 
tendo como pauta a revisão do atual Regimento 
Interno desta Comissão, para propor sua 

atualização.  

 

Saúde Mental em Uberaba - Lourdes Machado (diretora de 

Comunicação CESMG, CRP-MG) foi palestrante no evento 

preparatório do Congresso Regional de Psicologia - COREP-MG - 

"A Clínica e a política antimanicomial. Saúde Mental: Política 

Pública de Inclusão", no anfiteatro da Fundação de Ensino e 

Pesquisa de Uberaba (FUNEPU), da Universidade Federal do 

Triângulo Mineiro, no dia 25 de fevereiro.   

Entre os palestrantes e convidados, Jurandir Ferreira (secretário-geral do CESMG, CNBB), Jorge Bichuetti 

(diretor clínico do CAPS Maria Boneca - Fundação Gregorio F. Baremblitt), Eduardo Sousa Gotti (movimento 

estudantil), Daniel Adão (usuário do CAPS Maria Boneca), Solange Buch (presidente do Conselho Municipal 

de Segurança Alimentar e Nutrição - COMSEA), Luísa Santos (UFTM), Odila Braga (CRP-MG), Camila Bahia 

Leite (CAPS Maria Boneca), Genilda Brito (conselheira municipal de saúde) e Sérgio Henrique Marçal 

(coordenador da Saúde Mental de Uberaba). 

 

 

A Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) está oferecendo curso à distância de 

Controle Social. É gratuito e a carga horária é de 20 horas. O curso será realizado via internet, 

utilizando a plataforma Moodle disponível na Escola Virtual Enap, tanto para apresentação do 

conteúdo quanto para cumprimento das atividades avaliativas. É autoinstrucional. Não há presença 

do tutor para tirar dúvidas de conteúdo, nem a interação com outros participantes.  

As inscrições para a próxima turma (03/05 à 23/05) já estão abertas no site:  

http://www.enap.gov.br/web/pt.br/sobrecurso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescu

rsosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2797 

 
 

http://www.enap.gov.br/web/pt.br/sobrecurso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2797
http://www.enap.gov.br/web/pt.br/sobrecurso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2797
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05/02 - Conselheiro municipal de Saúde de Juiz 

de Fora, Bismarck Grossi. 

03/03 – A nova presidente do Conselho 

Municipal de Saúde de Divinópolis, Doralice 

Barbosa. 

CESMG recebe representantes da Comissão de Aprovados no 
concurso da SES/MG 2014 
 

A Mesa Diretora do CESMG recebeu, no 

dia 8 de março, representantes da 

Comissão de Aprovados no Concurso da 

SES/MG de 2014: Lúcia Barcelos 

(SindSaúde-MG), Ramon Costa Cruz e 

Bárbara Quintela Zanette (aprovados no 

cargo de Especialista em Políticas de 

Gestão da Saúde). A Comissão irá fazer 

um levantamento de toda documentação 

encaminhada até este momento às secretarias reivindicando a nomeação, para que o CESMG 

dê continuidade e reforce esta reinvindicação. 

O Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais tem cobrado e acompanhado todos os fatos 

relacionados à não nomeação dos candidatos aprovados no concurso da Secretaria de Estado 

de Saúde de Minas Gerais realizado em 2014. Em setembro do ano passado, o Conselho 

encaminhou ofício ao secretário de Saúde considerando que haviam sido publicadas poucas 

nomeações até aquela data.  

Em resposta, a SES informou que as nomeações ocorreriam em etapas e que as próximas 

dependeriam da aprovação da Câmara de Orçamento e Finanças do Estado (COF); desta 

forma, a Secretaria não poderia prever o prazo de futuras convocações. No caso dos 

candidatos que concorreram a cargos de nível médio, a SES acrescentou que não havia 

contratos temporários a serem substituídos. 

O CESMG reitera que esta pauta permanece constante nos debates deste Conselho, que 

apoia e se coloca à disposição dos concursados que pleiteiam sua nomeação após aprovação 

justa e legítima. 

 

Visitas ao CESMG 
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Mantenha atualizado o cadastro de seu Conselho Municipal de Saúde no 
CADCES-MG. Assim, seu CMS sempre estará recebendo informações sobre o 
Controle Social mineiro. Informações: (31) 3215-7235. 

 

 

CESMG no Facebook: https://goo.gl/U1X7Pj 
 

 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 

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

