
1 
 

 INFORME 
Informativo do Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais - Ano IV/ Março 2016 - nº 39 

  

 

Dia Mundial da Saúde – 7 de abril 

O Conselho Estadual de Saúde participou das atividades promovidas por movimentos sociais e 

sindicais na Praça Sete, no Centro de Belo Horizonte, em comemoração ao Dia Mundial da 

Saúde (7 de abril). Foram distribuídos materiais educativos pelos conselheiros e funcionários dos 

Conselhos – CESMG e Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, orientando a população 

para os riscos e a prevenção de doenças como as causadas pelo aedes aegypti e outras, como 

tuberculose e aids. 

 

 

 

 

 

 

 

Política Estadual de Promoção à Saúde é apresentada na Plenária do CESMG 

A apresentação da Política Estadual de 

Promoção à Saúde foi a pauta principal 

da Reunião Ordinária do CESMG de 

março, no dia 14. As explicações foram 

feitas pelas técnicas da Secretaria de 

Estado de Saúde de Minas Gerais, entre 

elas, a diretora de Promoção à Saúde, 

Daniela Souza Lima Campos (SES/MG.  

O CESMG contestou o encaminhamento 

para deliberação da Comissão Inter-

gestores Bipartite - CIB sem a prévia 

deliberação do Controle Social. O secretário de saúde afirmou que apenas seria 

apresentada a política na CIB. Foi criada uma comissão do Conselho e da SES-MG para 

analisar a proposta e, assim, apresentá-la novamente à Plenária; desta vez, com a inclusão 

do Controle Social no projeto. 

Foto: o secretário de Estado de Saúde, Fausto Pereira dos Santos, 

a diretora de Comunicação Lourdes Machado (CESMG, CRP-MG), 

o 2º secretário Renato Barros (CESMG, SindSaúde), o vice-

presidente Ederson Alves da Silva (CESMG, CUT-MG), o secretário 

geral Jurandir Ferreira (CESMG, CNBB) e o 3º secretário José do 

Carmo Fonseca (CESMG, SindHomg). 
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Programa Farmácia de Todos é lançado com anúncio de ampliação e 

qualificação da assistência farmacêutica no Estado 

O Programa "Farmácia de Todos" foi lançado no dia 16 de março, em um evento antes da 

reunião mensal da Comissão Intergestores Bipartite (CIB). O 3º Secretário do CESMG, 

José do Carmo Fonseca, representou o Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais nos 

dois eventos. A apresentação do novo programa foi feita pelo Superintendente de Assistência 

Farmacêutica, da Secretaria de Estado de Saúde, Homero Cláudio Rocha Souza Filho.  

Entre os principais pontos citados, 

Homero anunciou a ampliação do 

elenco de medicamentos de 145 para 

340 itens e a inauguração de 100 

farmácias no Estado ainda este ano. 

Também explicou que o programa 

pretende garantir o abastecimento de 

medicamentos, qualificar e estruturar 

a assistência farmacêutica na rede 

pública de saúde estadual. 

Representando a Mesa Diretora do 

CESMG, o 3º secretário José do Carmo Fonseca (SindHomg) disse que há uma 

preocupação com os recursos humanos alocados nesta área, como farmacêuticos e outros 

profissionais da saúde. Afirmou ainda que o Controle Social irá acompanhar, qualificar e 

sugerir melhorias ao novo programa: "Vamos unir e somar esforços para que tudo 

transcorra bem", concluiu. 

O secretário de Estado de Saúde, Fausto Pereira dos Santos, reafirmou o compromisso de 

dar continuidade ao processo de melhoria das unidades farmacêuticas no âmbito do SUS 

estadual. Também garantiu a introdução de anestésicos, antimicrobianos e fitoterápicos na 

cesta de medicamentos, "afinal, o maior gasto das famílias, atualmente, é em 

medicamentos quando falamos em saúde", comentou o secretário, que concluiu: "O papel do 

Estado é auxiliar a reduzir a inequidade, suprir as distorções e as dificuldades da população". 

Ainda no evento, o presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde Minas 

Gerais (COSEMS-MG), José Maurício Rezende, falou sobre a responsabilização do gestor 

municipal sobre a falta de medicamentos: "Quando faltam medicamentos, a população 

cobra diretamente ao prefeito e ao secretário municipal de saúde, não sabe que existe uma 

política tripartite. As farmácias no interior tem um papel muito importante. Algumas que 

existem hoje não possuem uma infraestrutura adequada e ainda falta um trabalho educativo 

com a população". 

A coordenadora do Departamento de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde, 

Noemia Tavares, disse que programas como este potencializam e qualificam as ações na 

área de Assistência Farmacêutica no SUS. E ainda revelou que alguns parâmetros clínicos 

e assistenciais utilizados pelo Ministério da Saúde são de Minas Gerais. 

Após o lançamento do Programa Farmácia de Todos, teve início a reunião mensal da 

Comissão Intergestores Bipartite (CIB), que prosseguiu com uma extensa pauta. 
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SES/MG apresenta relatório de gestão em audiência pública na ALMG 

 
A Comissão de Saúde da Assembleia 
Legislativa de MG promoveu, no dia 4 de 
abril, uma audiência pública para que a 
Secretaria de Estado de Saúde apresentas-
se o Relatório de Gestão referente ao último 
quadrimestre de 2015. O vice-presidente do 
CESMG, Ederson Alves (CUT-MG) 
representou o Controle Social na discussão. 
O secretário de Estado de Saúde, Fausto 
Pereira dos Santos, demonstrou que 
cumpriu o gasto mínimo de 12% (mais 
exatamente, 12,3%) na saúde no ano 
passado e comentou as dificuldades 
enfrentadas pela gestão diante da crise 
financeira e o limite prudencial da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

  

Em sua fala, Ederson destacou que, naquele 
momento, a missão mais relevante era 
cobrar para que sejam garantidos os 
serviços de qualidade para os usuários do 
Sistema Único de Saúde (SUS). Ele também 
defendeu a entrega dos hospitais regionais: 
"serviços prometidos tem que ser 
cumpridos" e condições de atendimento 
adequadas aos trabalhadores e usuários da 
rede pública de saúde. "Não estamos aqui 
apenas para aprovar contas. Vamos 
acompanhar e fiscalizar todo o processo 
também", concluiu. 
 

Outros pontos foram citados durante a 
audiência, como a nomeação dos 
concursados aprovados em 2014 e 
denúncias sobre a situação dos hospitais 
"colônia" da Fundação Hospitalar do Estado 
de Minas Gerais (Fhemig). 
 

A audiência foi presidida pelo deputado 
Arlen Santiago. Também estavam presentes 
os deputados Carlos Pimenta, Dr. Jean 
Freire, Durval Ângelo, Antônio Jorge e 
Antônio Carlos Arantes. A apresentação da 
SES-MG foi feita pela assessora de 
planejamento Poliana Lopes. 

 
 

CESMG acompanha visita da Comissão de Saúde ao Hospital Alberto Cavalcanti 
 

O Conselho Estadual de Saúde - 
representado pelo vice-presidente Ederson 
Alves (CUT-MG) - acompanhou, na tarde 
do dia 4 de abril, a convite da Comissão de 
Saúde da Assembleia Legislativa, a visita 
ao Hospital Alberto Cavalcanti, da Rede 
Fhemig.  
Os deputados Arlen Santiago e Dr. Jean 
Freire foram checar as denúncias feitas 
pelos trabalhadores da unidade, que 
reclamam, principalmente, da falta de 
diálogo com a administração central da 
Fhemig.  
Também foram mostrados equipamentos 
parados (como tomógrafo, mamógrafo e 

acelerador linear), problemas na estrutura do prédio (infiltrações, falta de ventilação) e a 
sobrecarga no atendimento, muitas vezes causada pela falta de reposição de funcionários. 
  

Os visitantes foram recebidos pelo gerente assistencial Adriano Pivoto e pelo chefe da Oncologia, 
Alberto Wainstein, do hospital. Também participaram a visita os representantes do SindSaúde 
Lúcia Barcelos e Renato Barros (também da Mesa Diretora do CESMG), e da Asthemg, Marcelino 
Jonas dos Santos.  
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Encontro para discutir o Plano Nacional 

de Enfrentamento à Microcefalia sob o 

viés do Controle Social  

O envolvimento do Controle Social na 

mobilização da sociedade em torno de temas 

relevantes à saúde pública é uma das premissas 

dos Conselhos de Saúde. O maior desafio deste 

momento é o enfrentamento ao mosquito aedes 

aegypti, que transmite as doenças: dengue, 

chinkungunya e zika vírus. Esta última (zika) está 

relacionada aos casos de recém-nascidos com 

microcefalia no país. Para potencializar as ações 

de prevenção, combate e tratamento, os conselhos precisam se informar e buscar formas de 

contribuição. 
  

O Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais irá realizar um Encontro para discutir o Plano 

Nacional de Enfrentamento à Microcefalia, sob o viés do Controle Social, no próximo dia 12 de 

abril, de 9 às 12 horas, no auditório do 8º andar da Rua Rio de Janeiro, 471 - Centro, Belo 

Horizonte. É fundamental que os municípios que já apresentaram casos das doenças 

relacionadas estejam presentes nesta discussão. 

 

PLANO DE ENFRENTAMENTO À MICROCEFALIA 

Trata-se de uma grande mobilização nacional envolvendo diferentes ministérios e órgãos do 

governo federal, em parceria com estados e municípios, para conter novos casos de microcefalia 

relacionados ao vírus Zika. O plano é dividido em três eixos de ação: Mobilização e Combate ao 

Mosquito; Atendimento às Pessoas; e Desenvolvimento Tecnológico, Educação e Pesquisa. 

Essas medidas emergenciais serão colocadas em prática para intensificar as ações de combate 

ao mosquito. 

 

II Encontro Mineiro de Saúde Mental de 

Crianças e Adolescentes 

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais com 

apoio do Conselho Estadual de Saúde e do COSEMS-

MG, realizará o II Encontro Mineiro de Saúde Mental de 

Crianças e Adolescentes no dia 15 de abril, de 8 às 

18:30.  

O encontro irá fomentar as discussões para o 

fortalecimento da Política de Saúde Mental de crianças 

e adolescentes no Estado de Minas Gerais. O público 

do evento são as trabalhadoras e os trabalhadores do 

Sistema Único de Saúde dos diversos dispositivos da 

Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), usuárias, 

usuários e familiares, membros do controle social e 

gestoras e gestores do SUS. O evento será realizado 

no auditório da Universidade FUMEC (Rua Cobre nº 

200, Bairro Cruzeiro, Belo Horizonte). 
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Projeto de Lei CESMG - A Mesa Diretora se reuniu, no dia 31 

de março, com técnicos da Secretaria de Estado de Saúde 

para retomar as discussões sobre o projeto de lei do 

Conselho Estadual de Saúde de MG. Na foto: Ederson Alves 

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

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

SindHomg) e, pela SES/MG, Camila Moreira de Castro, Aída 

Sant'Ana e Vilma Sá Costa. 

 

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

No dia 29 de março, um grupo de trabalho se reuniu no CESMG 

para analisar a Política Estadual de Promoção à Saúde, que foi 

apresentada na Plenária do dia 14 (vide capa) e que será incluída 

em uma pauta posterior para deliberação. 

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

 

A Comissão Intersetorial de Saúde da Trabalhadora e do Trabalhador (CIST) tem se reunido para 

analisar a proposta de Política de Saúde do Trabalhador para Minas Gerais, que será levada ao 

Plenário do CESMG.  

No dia 28, a diretora de Saúde do Trabalhador (SES/MG), 

Marta de Freitas, e Kennedy Crepalde Ribeiro (DSAT- 

SES/MG) responderam às perguntas feitas pelos membros da 

CIST. 

Estiveram presentes representantes da Universidade Federal 

de Minas Gerais (UFMG), do Conselho de Secretarias 

Municipais de Saúde de MG (COSEMS), da Força Sindical, da 

Nova Central Sindical, da Federação dos Trabalhadores na 

Agricultura do Estado de Minas Gerais (FETAEMG), do Centro de Referência de Saúde do 

Trabalhador (Cerest) de Contagem, e do SindSaúde. A CIST se reuniu novamente em abril, 

cumprindo o cronograma mensal de reuniões. 
 

Na foto ao lado: Ederson Alves (vice-presidente do CESMG, CUT-MG), Lourdes Machado (diretora 

de Comunicação do CES, CRP-MG), Marta de Freitas e Kennedy Crepalde Ribeiro (DSAT - 

SES/MG). 
 

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

A proposta pedagógica do curso de Qualificação para 

Conselheiros Municipais de Saúde de Minas Gerais foi 

apresentada por técnicas da Escola de Saúde Pública de 

Minas Gerais (ESP-MG) no dia 23/03, para o vice-

presidente Ederson Alves (CUT-MG) e o 1º secretário Júlio 

Cézar Pereira de Souza (Famemg).  

Na foto, pela ESP, estão a superintendente de Educação, Ludmila 

Rocha, a coordenadora do Núcleo Gestão em Saúde, Lavínia 

Oliveira, as analistas Érica Menezes dos Reis e Marcele Campos, e 

a secretária executiva do CES, Eleciânia Cruz. 
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O secretário geral Jurandir Ferreira (CNBB) representou o 

CESMG na reunião dos municípios integrantes das 

Superintendências Regionais de Saúde e de Ensino de 

Uberaba com o Comitê Gestor de Políticas de 

Enfrentamento da Dengue, Chinkungunya e Zika Vírus, 

com a presença de várias autoridades, no dia 23 de março. 

O evento foi no Centro de Educação e Tecnologia Ambiental, 

em Uberaba. 
 

 

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

 

Na Assembleia Legislativa, dia 23 de março, houve a 

audiência pública da Comissão de Participação Popular 

para debater o impacto, na Região Metropolitana, do 

fechamento de unidades de saúde e o projeto de 

municipalização do Hospital Regional de Betim. O 

Conselho Estadual de Saúde acompanhou a audiência, 

com a presença do vice-presidente Ederson Alves (CUT-

MG) e do 2º secretário Renato Barros (SindSaúde-MG). 

 

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

Visitas à Araçuaí e Pedra Azul  

O vice-presidente Ederson Alves (CUT-MG) 

visitou os conselheiros municipais de saúde 

de Pedra Azul e região no dia 17. 

Os delegados da Conferência Estadual, 

Cristhian e Barbara, apresentaram para os 

conselheiros como foram os trabalhos e os 

ganhos que a Região Nordeste conseguiu; 

falaram também da 

Conferência Nacional e do 

Fórum Interdisciplinar que 

eles, conselheiros, querem 

criar para dar suporte à Região 

Nordeste.  
 

Estiveram presentes 12 

municípios e os conselheiros 

conseguiram ter um diálogo 

muito proveitoso. Solicitaram 

que o Conselho Estadual 

tenha uma relação mais 

próxima com a região e cobraram também a capacitação. Ederson, na oportunidade, esclareceu 

sobre as funções do Conselho, falou dos instrumentos de gestão e de como deve ser a estrutura do 

Conselho de Saúde e que os próprios Conselhos devem buscar suas capacitações através da ESP-

MG, colocando, inclusive prevendo este investimento na dotação orçamentária quando aprovarem as 

programações anuais de saúde de seus municípios. 

 No dia seguinte, Ederson Alves (CUT-MG) foi a Araçuaí, onde se reuniu com conselheiros 

municipais de saúde desta cidade e das vizinhas Francisco Badaró, Virgem da Lapa, Berilo, Coronel 

Murta e Jenipapo de Minas.  

 Colaboração: Clausi Oliveira (Pedra Azul) e pastor Eduardo Ramalho de Souza (Araçuaí). 



7 
 

 

Comitê Gestor de Enfrentamento da Dengue, Chinkungunya e Zika vírus 

As conselheiras Lourdes Machado (CRP-MG) e 

Gislene de Oliveira Nogueira (AHFMG/ 

Hospitais Filantrópicos) representaram o 

CESMG na reunião do Comitê Gestor Estadual 

de Políticas de Enfrentamento da Dengue, 

Chinkungunya e Zika vírus com o Ministério da 

Saúde, que aconteceu no dia 11 na SES/MG. 
 

O objetivo desta reunião foi discutir os serviços 

de assistência às crianças nascidas com microcefalia e dar continuidade ao enfrentamento aos 

agravos gerados pelo Zika vírus. O Ministério da Saúde foi representado por Diana Oliveira. 

Segundo ela, o MS tem visitado vários estados para oferecer apoio na organização dos serviços 

relacionados à assistência a estas crianças e, ao mesmo tempo, conhecer a rede assistencial. 

Também estava presente a diretora do DAB/SAS/MS, Anne Elizabeth Berenguer Antunes. 
 

O Comitê Gestor Estadual de Políticas de Enfrentamento da Dengue e a Secretaria de Estado de 

Saúde apresentaram o Plano Estadual e o fluxo de atendimento para grávidas diagnosticadas 

com Zika vírus e para os recém-nascidos com microcefalia. As técnicas da SES também 

explicaram sobre as ações realizadas e as que estão sendo programadas, incluindo o apoio às 

gerências e superintendências regionais de saúde e aos municípios. Como resumiu a 

Subsecretária de Políticas e Ações de Saúde, Maria do Carmo, “o desafio é lidar com o Zika e 

seus agravos diante de um Estado com grande diversidade cultural, assistencial e extensão 

territorial”. 
 

A reunião contou ainda com a presença de representantes do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde 

de Minas Gerais (Cosems-MG) e do Secretário Municipal de Saúde de Belo Horizonte, Fabiano Pimenta 

Júnior. 

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

 

 

A Mesa Diretora reuniu-se no dia 22 de março com 

representantes do Conselho Municipal de Saúde de 

Ibirité, que vieram conversar sobre a sua situação do 

controle social no município. A presidente do CMS 

Ibirité, Leide Cássia Fernandes Medeiros, estava com 

os conselheiros municipais de saúde Maria Gorete 

Pereira Augusto, José Edualdo da Silva e Antônio 

Maria Carvalho de Souza.  

Na foto: o vice-presidente Ederson Alves da Silva (CUT-MG), o 

2º Secretário Renato Barros (SindSaúde), o 3º Secretário José 

do Carmo Fonseca (SindHomg), a Diretora de Comunicação, 

Lourdes Machado (CRP-MG), a secretária executiva Eleciania Cruz  

(CESMG) e a assessora de Gabinete Camila Moreira de Castro (SES/MG). 

 

 

Resultado parcial de entidades de usuários que irão concorrer a vagas no CESMG 

No dia 30 de março, o Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais divulgou o resultado parcial das entidades 

que se inscreveram para concorrer a vagas de usuários, que não foram preenchidas. O processo foi reaberto até 

o dia 4 de abril e haverá outra análise das novas inscrições e, assim que esta etapa for concluída, será também 

divulgada. Outras informações pelo telefone (31) 3215-7208. 
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Nos dias 29 e 30 de março, aconteceu em Brasília o XXVIII 

Seminário dos Núcleos Estaduais de Apoio ao Sistema 

de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde - 

NEASIOPS, com o objetivo de apresentar o novo Plano de 

Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP/2015.    

 “A programação foi muito bem preparada e a 

didática das apresentações nos propiciou entendimento com 

um nível de dificuldade menor. Sabemos que as questões 

da contabilidade não são fáceis de entender, mas foi 

possível acompanhar bem os contadores e gestores 

presentes”, avaliou o secretário geral do CESMG, Jurandir Ferreira, que representou o Conselho no evento. 

 Além do Jurandir, Minas Gerais foi representada por Cássia França (Coordenadora do Núcleo Estadual), Felipe 

Galgani Gomes (Superintendência de Planejamento e Finanças da SES), José Eustáquio de Souza (contador da SES e 

membro do Núcleo Estadual), Maria Rosa de Souza (DATASUS e membro do Núcleo Estadual) e Paola Soares Motta 

(COSEMS/MG e membro do Núcleo Estadual). Sem contar o mineiro Prof. Elias Jorge, membro da Câmara Técnica do 

SIOPS Nacional e uma das maiores sumidades no que tange às discussões sobre o SIOPS. 

 Em 2016, já estão implementadas muitas mudanças que facilitarão o entendimento dos gestores e, 

consequentemente, do Controle Social - via Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) e Relatórios 

do SIOPS, inclusive a obrigação da prestação de contas das despesas efetuadas pelos Consórcios Públicos; 

mas, com certeza, estão dificultando ainda mais a vida dos contadores. 

 Para 2017, mais mudanças virão e uma informação de grande importância é que o Serviço Auxiliar de 

Transferências Voluntárias – CALC, está caminhando para a questão do envio do Relatório Resumido de 

Execução Orçamentária – RREO Bimestral e, se não for enviado, vai interferir nos repasses voluntários.  Todas 

estas modificações foram apresentadas pela Secretaria do Tesouro Nacional e o objetivo é que União, Estados e 

Municípios falem a mesma linguagem. 

 O diretor do Fundo Nacional de Saúde (FNS), Antonio Carlos Rosa de Oliveira Junior, em sua 

apresentação disse: “O gestor tem a obrigação de utilizar os recursos para fazer o melhor e, somente com 

conhecimento, isto é possível”. O Diretor do Departamento de Economia da Saúde, Investimento e 

Desenvolvimento – DESID, Carlos Octávio Ocké-Reis,  completou: “quem não conhece a história, não conhece o 

problema”.   

 Ao final, os coordenadores de Núcleos Estaduais receberam um formulário para ser preenchido com 

informações sobre os Núcleos de seus Estados e trouxeram as seguintes sugestões: 

1)  Os Núcleos não devem ficar na sombra dos COSEMS; 

2) Nos Centros de atendimentos para as questões do SIOPS, 90% das informações não estão sendo via NEASIOPS; 

3) É necessário melhorar o acesso pelo telefone, nº 136; 

4) É necessário reformular e “limpar” a página do SIOPS; 

5) É necessária a divulgação em redes sociais; 

6) Planejar reuniões com os Coordenadores de Núcleos, estabelecendo metas e diretrizes; 

7) Abrir canal direto do NEASIOPS com Brasília, sem passar pelo telefone 136; 

8) Que a equipe SIOPS de Brasília, ao receber solicitação, deve enviar/copiar o NEASIOPS;  

9) Nos próximos seminários, os NEASIOPS devem apresentar painéis de experiências exitosas; 

10) Conquistar assento de representante do NEASIOPS nas reuniões da CIB (já ocorre na Paraíba);  

11) Buscar assento e/ou incorporação do NEASIOPS no Núcleo de Economia do Estado – NES. Este NES é a extensão do 

Departamento de Economia da Saúde, Investimento e Desenvolvimento – DESID/SE/MS (Paraíba, Alagoas e Bahia são exemplos);  

12) Eventos dos Núcleos Estaduais de Apoio ao Sistema de Informações sobre  Orçamentos Públicos em Saúde – 

NEASIOPS devem estar nos Planos Estaduais de Saúde e Programações Anuais de Saúde dos Estados; 

13) É necessário conhecer como foi regulamentado o NEASIOPS no seu Estado; 

14) Há um distanciamento dos Núcleos Estaduais com a Coordenação do SIOPS Nacional/MS; 

 

O seminário foi conduzido por Maria Eridan, Carlos Malheiros, Célia Lima (Equipe SIOPS) e Cláudia, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN.  
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II Reunião do Fórum Interconselhos  

 

O vice-presidente do CESMG, Ederson Alves da 

Silva (CUT-MG), o secretário geral Jurandir Ferreira 

(CNBB) e a secretária executiva Eleciania Cruz 

representaram o Conselho Estadual de Saúde de 

Minas Gerais na II Reunião do Fórum 

Interconselhos, que aconteceu no dia 15, na Casa 

dos Direitos Humanos.  
 

O evento foi promovido pela Subsecretaria de 

Participação Social da Secretaria de Estado de Direitos 

Humanos, Participação Social e Cidadania, pasta do 

secretário Nilmário Miranda, que abriu as atividades. 
 

O Fórum tem o objetivo de buscar a complementariedade, a transversalidade e a integração entre os 

mecanismos e instâncias de democracia representativa e direta nos territórios do Estado. Em sua 

apresentação, Nilmário Miranda disse que os Conselhos e as Conferências estavam desacreditados. 

Conferências com propostas não implementadas e Conselhos sem representatividade, e que o Fórum é 

o espaço para a evolução de um sistema estadual de participação social e que todos os Conselhos têm 

trocas a fazer entre si e influenciar nos rumos das coisas. Com o objetivo de criar uma plataforma única 

de participação digital para o Governo de Minas foi apresentado o portal Participa.MG, que muito 

contribuirá para os avanços do Controle Social. 

 

 

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

 

 

Encontro Regional de Saúde Mental e Atenção Primária na GRS Itabira 

No dia 23 de março, a conselheira e 

diretora de Comunicação Lourdes 

Machado (CRP-MG) foi palestrante 

no Encontro Regional de Saúde 

Mental e Atenção Primária, em 

Itabira, discorrendo sobre o tema 

“Funcionamento da RAPS e 

Integração dos Trabalhadores da 

Rede de Atenção Psicossocial”.  
 

O evento foi na Câmara Municipal de 

Saúde, promovido pelo Colegiado 

Regional de Saúde Mental, e 

estiveram presentes gestores, usuários e familiares da Saúde mental, referências municipais da 

saúde mental, coordenadores da atenção primária e agente comunitários da saúde.      

 

 

         

 

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. 
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Assistência em Álcool e Drogas em 

foco na ESP-MG 

No dia 4 de abril, aconteceu na Escola de Saúde 

Pública do Estado de Minas Gerais (ESP-MG) a aula 

inaugural da Especialização Lato-Sensu Atenção a 

Usuários de Drogas no Sistema Único de Saúde. Essa 

turma abrange 40 alunos que atuam em diferentes 

pontos da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de 22 

munícipios mineiros. 
 

O curso, que tem financiamento do Ministério da Saúde é realizado com o apoio da Coordenação Estadual de 

Saúde Mental, da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) e tem como objetivo contribuir 

para a formação dos trabalhadores do SUS que atuam no campo da Saúde Mental. 
 

O evento contou com uma roda de conversa recebeu Humberto Verona, da Coordenação estadual de Saúde 

Mental da SES-MG, Lu Machado, Conselheira Estadual de Saúde, Olga Aquino, da Frente Mineira sobre 

Drogas e Direitos Humanos, Rodrigo Machado, Assessor da Diretoria da ESP-MG e Ana Regina Machado, 

Coordenadora do curso da ESP-MG. 
 
 

Lu Machado, Conselheira Estadual de Saúde lembrou que “o maior problema de saúde pública mundial 

atualmente é o álcool, que também é a segunda maior causa de internação no SUS. Assim, faz-se necessário 

trabalhar a partir do princípio da redução de danos, de forma a fortalecer o SUS”, reforçou. 
 

Estiveram presentes no evento representantes do Conselho Estadual de Enfermagem e Centro Mineiro de 

Toxicomania.  
 

Superando estigmas - Após a roda de conversa, os alunos tiveram a primeira aula da Especialização com a temática 

“Superar estigmas e repensar as representações sociais dos usuários de drogas: desafio cotidianos”. A aula foi ministrada 

por Francisco Cordeiro, que foi Consultor de Saúde Mental na OPAS/OMS, no Brasil entre 2012 e 2016. Ele discorreu 

sobre a questão das representações sociais, os estigmas relacionados às pessoas usuárias de drogas, que, em alguns 

momentos, deixam de chegar no serviço de saúde. Por Ricarda Caiafa (ESP-MG) 

 

 

 
 

Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidentes de Trabalho 
 
O Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais e o Fórum Nacional de Saúde do Trabalhador e da 

Trabalhadora das Centrais Sindicais convidam os Conselhos Municipais de Saúde e demais 

interessados para as atividades nacionais unificadas, em memória às vítimas de acidentes de 

trabalho, que acontecem no período de 26 a 28 de abril nas cidades de Ouro Preto e Mariana.  

O dia 28 de abril é lembrado, em todo o mundo, como o “Dia Mundial em Memória às Vítimas de 

Acidentes de Trabalho”, com momentos que propiciam debates e mobilizações que visam não 

apenas lembrar estas vítimas, mas também reafirmar o compromisso dos movimentos populares e 

sindicais com a luta de ações de prevenção para impedir que acidentes e doenças relacionadas ao 

trabalho continuem a se repetir no cotidiano, causando danos não só sociais, como também 

ambientais, para a população. 

Um dos maiores acidentes de trabalho registrados em nossa história aconteceu em novembro do ano 

passado, com o rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, que deixou vítimas, os 

trabalhadores e moradores da região, mas também causou danos ambientais e sociais de grandes 

proporções. 

Portanto, é de especial relevância a participação dos Conselhos Municipais de Saúde das cidades 

que foram atingidas por este desastre, para contribuir, do ponto de vista do Controle Social, com as 

discussões neste evento. Ressaltamos a participação do Conselho Nacional de Saúde no evento.  

Programação e outras informações: (31) 3215-7208. 
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 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 

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

