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CESMG vota matérias fundamentais em última reunião do ano 

 Durante a tarde do dia 12 de dezembro, 

em sua 514ª Reunião Ordinária e última de 

2016, o Conselho Estadual de Saúde de Minas 

Gerais (CESMG) colocou em pauta matérias 

importantes, como Projeto de Lei que dispõe 

sobre o CES e o Plano Estadual de Saúde (PES) 

do quadriênio 2016-2019. 

 O Projeto de Lei em questão dispõe 

sobre a competência, composição, organização 

administrativa e funcionamento do órgão 

colegiado e levado à Plenária para debate e 

possíveis aperfeiçoamentos. Sobre a peça 

apresentada, o Vice-Presidente do CESMG, 

Ederson Alves, lembrou o processo de constru-

ção. “Designamos uma comissão para tratar de 

legislações e controle social. Agora, trazemos 

aqui o documento para apreciação dos 

conselheiros, esperando contribuições a fim de 

finalizá-lo e encaminhá-lo para a Assembleia 

Legislativa de Minas Gerais (ALMG). O intuito é 

trazer transparência”.  

 O Secretário-Geral do CESMG, Jurandir 

Ferreira, falou sobre uma das atribuições da 

instituição, ao sugerir alteração em trecho do 

texto. “O Conselho precisa aprovar as políticas 

de saúde, elas não podem ser impostas e isso 

deve ficar claro no projeto de lei para que não 

soframos interferências político-partidárias”. 

Acatada a mudança, o PL foi votado e aprovado 

pelo Plenário.  

Encerrada a votação, Ederson agradeceu a 

sinalização positiva. “Obrigado a cada um e cada 

uma pela aprovação. O Projeto de Lei era um 

dos objetivos da Mesa Diretora quando 

assumimos, visando realizar importantes 

modificações na estrutura do CESMG. Agora 

vamos lutar por ele na ALMG”. 

 Seguindo-se a pauta, esteve em 

discussão o PES 2016-2019. O Vice-Presidente 

do CESMG, Ederson Alves, convidou a 

coordenadora, Gislene Gonçalves, e o relator, 

José Pereira, da Câmara Técnica de Orçamento 

e Financiamento (CTOF) para compor a mesa e 

apresentarem o parecer elaborado sobre o PES 

2016-2019, recomendando sua aprovação. 

 Aproveitando o momento, Ederson 

elogiou o trabalho. “Quero parabenizar aos 

conselheiros e conselheiras que desenvolveram 

o parecer e a todos que participaram”, disse 

Ederson Alves.   

 Durante sua fala, Gislene agradeceu ao 

empenho dos membros da CTOF e dos 

colaboradores. “Procuramos identificar o que 

realmente vai atender à população de Minas 

Gerais e garantir a efetividade e execução das 

ações”. O relator, José Pereira, completou. 

“Tentamos atender a todos os segmentos”.  
  

Após votação, o Plenário aprovou o PES 2016-

2019.  
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CESMG participa do 24º Concerto 
contra o Preconceito 

Na última semana de 

janeiro aconteceu na 

Casa de Saúde Santa 

Izabel, em Betim, o 

24º Concerto contra o 

Preconceito, evento 

tradicional que busca 

dar visibilidade à 

discriminação ainda 

existente em relação aos portadores de hanseníase. 

Na manhã do dia 26/01 houve uma solenidade com 

a presença de usuários, trabalhadores e autoridades 

políticas. 

O Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais foi 

representado pelo vice-presidente Ederson Alves, 

que defendeu o apoio do Controle Social no resgate 

dos direitos de acesso à saúde neste momento 

político em que se encontra o país. “O Conselho 

apoia esta causa e se coloca à disposição para 

promover debates que esclareçam sobre a 

hanseníase”, afirmou Ederson. 

Estiveram presentes na solenidade o secretário de 

Estado de Direitos Humanos, Participação Social e 

Cidadania, Nilmário Miranda, o prefeito de Betim, 

Vittorio Medioli e o vice-prefeito Vinícius Braga 

Saraiva de Rezende, o secretário municipal de 

saúde, Guilherme Carvalho, a coordenadora da 

Hanseníase do Ministério da Saúde, Magda 

Levantezi, o presidente da Fundação Hospitalar do 

Estado de Minas Gerais (Fhemig), Jorge Nahas, o 

diretor da CSSI, Getúlio Ferreira de Morais, a 

coordenadora nacional do Movimento de 

Reintegração das Pessoas Atingidas pela 

Hanseníase (Morhan), Lucimar Batista da Costa, o 

presidente da Sociedade Brasileira de 

Hansenologia, Marco Andrey, deputados e 

vereadores da região, entre outros. 

 

Os conselheiros estaduais de saúde Sílvio 

Salvador Cotta e Thiago Pereira da Silva 

(Morhan) e Adriana Fernandes Carajá (Sindicato 

dos Enfermeiros de Minas Gerais) também 

marcaram presença nas atividades, ao lado do 

ex-conselheiro Eni Carajá (Morhan).   

O secretário de Estado Nilmário Miranda 

pontuou que o governo reafirma seu compromis-

so com os ex-pacientes de hanseníase que 

moram nas antigas colônias. Segundo ele, existe 

a intenção do tombamento dessas unidades pelo 

Estado, para que “haja a regularização fundiária 

e, ao mesmo tempo, se proteja a memória 

destes locais, para que a história desta luta não 

seja reduzida”, explicou o secretário. 

A CSSI - A Casa de Saúde Santa Izabel, antiga 

Colônia Santa Izabel, foi fundada em 1931, no 

entorno de Betim, região metropolitana da 

Capital. Em 1937 chegou a abrigar 3.886 

pacientes que eram isolados da sociedade por 

causa do risco de contágio da hanseníase. Os 

pacientes eram internados compulsoriamente. 

O evento foi promovido pelo Movimento de 

Reintegração das Pessoas Atingidas pela 

Hanseníase (Morhan) e pela Fundação 

Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig). 

 

 

Veja mais fotos: http://bit.ly/2jFygiQ 

  

http://bit.ly/2jFygiQ
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Hanseníase ainda causa 30 mil novos casos no país por ano 

Tratamento é oferecido pelo SUS e a doença tem cura 

Caroços avermelhados, às vezes doloridos; 

áreas com diminuição de pelo e suor; 

manchas de pele, avermelhadas ou claras, 

no corpo com diminuição ou perda de 

sensibilidade, principalmente nas 

extremidades das mãos e dos pés, na face, 

nas orelhas, nas costas, nas nádegas e nas 

pernas.  

Esses são os sintomas da hanseníase, 

conhecida no passado como “lepra” – termo banido 

por lei dos documentos oficiais do Estado e 

revelador do estigma que acompanha seus 

portadores, decorrente do preconceito histórico que 

causou dor e sofrimento indizíveis. “Lepra não é 

sinônimo de hanseníase. Na Bíblia, o termo se 

referia a parede descascada e a sociedade, em 

geral, associa a palavra a qualquer doença de pele 

e até mesmo a cachorros com leishmaniose. É 

bastante pejorativo”, contou Eni Carajá Filho, ex-

conselheiro estadual de saúde e coordenador 

estadual do Movimento de Reintegração das 

Pessoas Atingidas pela Hanseníase (MORHAN). 

Breve histórico da Hanseníase em Minas 

Os leprosários, sanatórios ou asilos – locais onde 

ficavam os doentes – foram regulamentados na 

década de 1920, com a criação da Inspetoria de 

Profilaxia e Combate à Lepra e Doenças Venéreas. 

De 1949 a 1986 o isolamento social dos 

hansenianos nos leprosários foi legalizado por lei 

federal, permitindo inclusive a separação de mães 

dos seus bebês. Entre 1920 e 1950, foram 

inaugurados quarenta asilos-colônias em todo o 

Brasil - 80% deles foram criados no governo de 

Getúlio Vargas.  

Em Minas Gerais existiram seis colônias: Ernane 

Agrícola (1883-1983), em Sabará; Santa Izabel 

(1931), em Betim; Santa Fé (1942), em Três 

Corações; São Francisco de Assis (1943), em 

Bambuí; Padre Damião (1945), em Ubá; e Roça 

Grande, em Sabará, hoje Hospital Cristiano 

Machado. Atualmente, Santa Izabel, São Francisco 

de Assis, Padre Damião e Santa Fé estão sob 

administração da Fundação Hospitalar do Estado 

de Minas Gerais (FHEMIG) e funcionam como 

casas de saúde, assim como o Hospital Cristiano 

Machado, especializados em Reabilitação. 

Algumas feridas, no entanto, 

permanecem abertas, como o 

preconceito e a busca por 

reconhecimento social por parte dos ex-

pacientes das colônias. De autoria do 

então senador Tião Viana, em 2007 foi 

instituída a Lei 11.520, que concede 

pensão indenizatória aos pacientes 

internados compulsoriamente até 

dezembro de 1986, data dos últimos 

registros de internação compulsória pelo 

MORHAN. Estima-se que mais de 8,7 mil pessoas 

internadas em colônias, entre 1950 e 1980, 

estavam recebendo a pensão, em 2015, de acordo 

com dados da Secretaria de Direitos da 

Presidência da República. Por outro lado, os 

portadores de hanseníase que não foram para as 

colônias, mas tiveram sua vida direta e 

significativamente afetada pela marginalização a 

que foram submetidos, continuam sem amparo 

estatal. Outro grupo não contemplado pela 

legislação é o de filhos e filhas separados de mães 

e pais pacientes, que geralmente eram doados a 

creches ou vendidos, sobre os quais recaem o 

preconceito e a exclusão, apesar das sequelas 

físicas e psicológicas. Também se constitui como 

entrave para a efetivação da justiça social em 

relação aos ex-pacientes das colônias a dificuldade 

em provar sua condição. Apesar de conter falhas e 

não ser capaz de reparar os danos afligidos às 

pessoas, o reconhecimento do erro por parte do 

Estado através de lei representou importante 

avanço. 

Números - A dubiedade que marca a relação entre Estado 

e avanços na questão se faz presente também quando se 

analisam os números referentes à doença. No dia 31 de 

janeiro, o Ministério da Saúde divulgou queda de 34% em 

nove anos no registro de casos diagnosticados da 

hanseníase, indo de 43,6 mil em 2006 para 28,7 mil em 

2015. Houve redução também no número de pacientes, 

passando de 26,3 mil para 20,7 mil no mesmo período. O 

grupo de crianças e adolescentes apresentou diminuição de 

28% na taxa de detecção, embora tenham sido constatados 

2,1 mil novos casos. Ainda que a infecção esteja em 24 dos 

35 países das Américas, de acordo com a Opas/ OMS 

(Organização Pan-Americana da Saúde/ Organização 

Mundial da Saúde), o Brasil é o único onde a situação 

permanece como problema de saúde pública, sendo 

responsável por 94% dos registros na região. Além disso, só 

perde para a Índia no número de novos casos: enquanto o 

país asiático tem 126 mil registros/ ano, o Brasil possui 30 mil 

registros/ano.  
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“Nós estamos preocupados com o aumento do 

número de casos nas esferas federal, estadual e 

municipal.”, disse Eduardo Araújo de Souza, 

conselheiro estadual de saúde e representante do 

MORHAN. Em Minas Gerais, 500 municípios estão 

na condição de “silenciosos”, ou seja, não 

oferecem referência para tratamento ou 

diagnóstico da doença, como apontou Eni Carajá 

Filho.  

Semana Internacional do Combate à Hanseníase 

O padre italiano Raoul Folereau foi o responsável pela 

iniciativa de instituir a data simbólica - à qual 154 países 

aderiram, dando origem ao pacto do Dia Mundial de Combate 

à Hanseníase, celebrado sempre ao último domingo de 

janeiro. No Brasil, o dia é conhecido como Dia Nacional de 

Enfrentamento à Hanseníase. 

Esse ano, a Semana Internacional do Combate à 

Hanseníase foi celebrada com ações culturais 

envolvendo o combate ao preconceito em Belo 

Horizonte, Betim e Contagem, na Casa de Saúde 

Santa Izabel (CSSI). “É preciso enfrentar o 

preconceito, a data serve para dar visibilidade à 

causa e conscientizar. Devemos aproximar as 

pessoas”, completou Silvio. A CSSI também 

incorporou o Projeto Sentinela às suas atividades, 

realizando avaliação física e mental dos filhos e 

das filhas separadas dos pais e mães portadores 

de Hanseníase.  

No dia 26 de janeiro, o 

Conselho Estadual de 

Saúde esteve no 24º 

Concerto contra o 

Preconceito, na Casa 

de Saúde Santa 

Izabel (vide matéria 

neste informativo).  

“O Conselho apoia esta causa e se coloca à 

disposição para promover debates que esclareçam 

sobre a hanseníase e combatam o preconceito”, 

afirmou Ederson Alves (CUT-MG), vice-presidente 

do CESMG.  

Silvio destacou a importância do Controle Social. 

“O espaço é muito importante, a possibilidade de 

ter voz e ser ouvido é essencial para informarmos, 

divulgarmos ações e combatermos o preconceito”.  

A entidade também se encontra em outras áreas de 

atuação. “O MORHAN está inserido nas políticas públicas, 

nos conselhos de saúde, deficiência, idoso, criança e 

adolescente e de direitos humanos”, reportou Eni Carajá. 

A Hanseníase 

A hanseníase, causada pela bactéria Mycobacterium 

leprae, é uma doença crônica e infectocontagiosa que 

tem cura e sua evolução depende da velocidade de 

diagnóstico e tratamento adequados. Caso isso não 

aconteça ficarão sequelas irreversíveis. A transmissão se 

dá por via aérea; o bacilo pode ser passado por tosse, 

espirro e secreção nasal dos pacientes infectados e sem 

tratamento, sendo necessária exposição prolongada e 

próxima ao contagiado. O bacilo ataca as partes 

periféricas e mais frias do corpo e se revela quando nele 

está instalado por período entre cinco e sete anos. Os 

pacientes em tratamento regular e que já receberam alta 

não transmitem a bactéria. 

O contágio, considerando o fato de 90% de a população 

possuir defesa natural contra a bactéria, depende das 

condições de higiene, nutrição e educação dos lugares, 

fazendo com que seja diretamente associada à pobreza. 

É importante ressaltar a necessidade de manter o 

convívio social do portador, suas atividades rotineiras, 

como trabalho e lazer, além de enfatizar que o contato 

pessoal, como abraços e apertos de mão, roupas e 

objetos pessoais não transmitem a doença. 

A consulta para diagnóstico, o tratamento 

(polioquimioterapia ou PQT), que pode durar de 

seis a doze meses, e os medicamentos estão 

disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS). 

“Estamos bem supridos de medicamentos para o 

tratamento. No entanto, há dificuldade em 

conseguir remédios e assistência para o pós-

tratamento. Também identificamos demora na 

realização do diagnóstico”, finalizou Eduardo 

Araújo. 

No Brasil, a Fundação Ezequiel Dias (FUNED), que 

produz medicamentos para atendimento exclusivo 

a programas de saúde governamentais, é a 

responsável pela fabricação da Talidomida, desde 

1973, para atender ao Programa Nacional de 

Eliminação da Hanseníase. Na Semana 

Internacional do Combate à Hanseníase, última 

semana de janeiro, a FUNED entregou ao 

Ministério da Saúde cerca de 1,5 milhão de 

comprimidos. “No último domingo de janeiro 

buscamos a conscientização sobre a importância 

do diagnóstico precoce e do combate ao 

preconceito contra portadores de Hanseníase. 

Procurando atendimento cedo, fazendo uso 

adequado dos remédios a doença pode ser 

curada”, concluiu Silvio Salvador Cotta, conselheiro 

estadual de saúde pelo MORHAN. 
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 CESMG participa de seminário na FUNED 
 

No dia 20 de dezembro, foi realizado o Seminário de Modelo 

de Gestão na Fundação Ezequiel Dias (Funed). Os 

Conselhos de Saúde Estadual de Minas Gerais e Municipal 

de Belo Horizonte contribuíram para os debates, junto às 

trabalhadoras e trabalhadores da Funed.  

A atividade foi coordenada por Paulo Roberto Venâncio de 

Carvalho, do Grupo Condutor de Política de Gestão, ouvidor 

da Funed e membro da Direção Estadual da CUT-MG. 

Ministraram palestras Ederson Alves, vice-presidente do 

CESMG e representante do segmento dos usuários e da 

Central; Beatriz Cerqueira, presidenta da CUT-MG; e Bruno Pedralva, presidente do Conselho 

Municipal de Belo Horizonte. 

Sobre o evento, Paulo Venâncio comentou a necessidade da Funed se inserir nos debates sobre o 

Sistema Único de Saúde (SUS). “O que acontece é um processo de construção da Funed. Por isso é 

importante dialogar com pessoas que pensam diferente. Precisamos discutir o SUS. Para construir a 

gestão participativa devemos ouvir mais e chamar os colegiados de gestão. Saúde é ser 

protagonista. Nós queremos contribuir para um modelo ideal de gestão da Funed”. Na ocasião, 

esteve destacada a discussão sobre o futuro do SUS, ameaçado com a aprovação da PEC 55, que 

congela por 20 anos os investimentos em saúde, educação, assistência social, entre outras políticas 

públicas; o Plano Popular de Saúde (PPS) na saúde e educação municipal e estadual; e a luta contra 

a pauta do Governo Federal, que inclui o desmantelamento do serviço público, a privatização do 

patrimônio nacional, a reforma da Previdência e a trabalhista.  

O vice-presidente do CESMG, Ederson Alves, criticou as políticas de gestão por parcerias público-

privadas (PPPs), que serão debatidas com conselheiros e conselheiras, sociedade civil e 

representantes dos trabalhadores, propostas para a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais 

(Fhemig), na educação pública municipal e estadual. Situando o contexto nacional, lembrou as lutas 

pela criação do SUS, a universalização do sistema e sobre a democratização da participação da 

população no Conselho, com o fim das entidades vitalícias na direção e da realização, em 2017, das 

conferências municipais para elaboração do Plano Municipal de Saúde. (Foto: Rogério Hilário) 

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

FHEMIG (5 de dezembro) – A Mesa Diretora do CESMG se reuniu 

com a Diretoria da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais 

(Fhemig), no início de dezembro, com a presença do presidente Jorge 

Nahas. 
------------------------------------------------- 

 

CERP - A Comissão Estadual de Reforma Psiquiátrica (CERP) participou, no 

dia 6 de dezembro, da reunião promovida pelas Secretarias de Estado de 

Saúde de Minas Gerais (SES/MG), de Direitos Humanos, Participação 

Social e Cidadania (SEDPAC) e de Trabalho e Desenvolvimento Social 

(Sedese) para divulgação da resolução conjunta que orienta os serviços 

públicos de atendimento às mulheres e adolescentes usuárias de crack e 

outras drogas e a seus filhos recém-nascidos. Foto: SES/MG  
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1º Encontro Estadual das Mesas de Negociação do SUS discute perspectivas 

para os trabalhadores em 2017 

 A Escola de Saúde Pública de Minas 

Gerais (ESP-MG) sediou, no dia 7 dezembro, o 

1º Encontro Estadual das Mesas de Negociação 

do SUS. Foi uma oportunidade para discutir o 

processo negocial de 2017 e a implantação de 

uma gestão participativa. 

 Na mesa de abertura, estavam o vice-presidente do CESMG, Ederson Alves (CUT-MG), Roges 

Carvalho (secretário executivo da Mesa Estadual de Negociação de MG), Cida Veloso (diretora da ESP-MG), 

Lionete Pires (Mesa de Negociação de Vespasiano), Saulo Aparecido Pinto (secretário executivo do 

COSEMS-MG), Lisandro Carvalho (chefe de Gabinete da SES/MG), Nelson Karam (Departamento 

Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese) e Tatiane Santos (secretária executiva da 

Mesa Nacional de Negociação do SUS). 

 A precarização e a terceirização do trabalho na saúde pública foram destacadas pelo vice-

presidente do CESMG, Ederson Alves. “O Conselho Estadual de Saúde é contrário à terceirização no 

SUS; infelizmente, isso é ainda uma prática no Estado. Também precisamos alertar sobre as condições 

de trabalho, que refletem na assistência ao usuário. Sem esquecer que é preciso investir na consolidação 

de um Plano de Carreiras que valorize o servidor”, disse. Ederson ainda observou que a Saúde precisa 

se unir mais na luta pela valorização da categoria, tendo em vista que outros setores públicos já 

conquistaram muitos avanços. 

 A primeira palestra foi do professor Pierre Triquet, do Departamento de Ergologia da Universidade 

de Provence (França), que fez uma explanação sobre origens e condições do trabalho, fornecendo 

subsídios para o debate previsto na programação. 

 

 

I Seminário do Fórum Interconselhos 

 Nos dias 1º e 2 de dezembro, aconteceu o I Seminário do Fórum 

Interconselhos no Centro de Capacitação do SEBRAE/MG, evento promovido pela 

Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania 

(SEDPAC). O encontro reuniu cerca de 30 conselhos de políticas públicas, entre eles, o Conselho Estadual de 

Saúde de Minas Gerais (CESMG). O objetivo do seminário foi o de identificar pautas para uma atuação conjunta, 

bem como identificar questões que os conselhos têm interesse em tratar coletivamente. 

 O secretário estadual Nilmário Miranda (SEDPAC) lembrou que todas as políticas públicas estão relacionadas 

e que devem ser executadas em rede. “Os conselhos foram concebidos para a melhoria das políticas públicas e 

nenhuma outra forma de participação popular é tão significativa”, afirmou Nilmário. 

 O vice-presidente do CESMG, Ederson Alves (CUT-MG) lembrou que o cenário político atual 

reforça a necessidade de a sociedade retomar os espaços participativos, como os Conselhos, que constroem, 

deliberam as políticas públicas e fiscalizam os recursos. Ederson falou do projeto de capacitação para os 853 

Conselhos Municipais de Saúde e a importância de se garantir infraestrutura para o funcionamento adequado 

destes. Também lembrou que é preciso criar mecanismos de renovação dos Conselhos de Saúde. 

 Na abertura, além do secretário e do vice-presidente do CES, estavam presentes o 

secretário adjunto da SEDPAC, Biel Rocha, o coordenador dos Fóruns Regionais de 

Governo, Fernando Tadeu Davi, o presidente do Conselho Estadual de Assistência Social, 

Rodrigo França, a presidente do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, Maria de 

Fátima M. Brito e a presidente da Mesa de Diálogo do Governo do Estado, Lígia Maria Alves 

Pereira (SEPLAG/ MG). Os conselheiros estaduais de saúde Andreza Fernandes, Júlio 

Cézar Pereira de Souza e Adriana Carajá também participaram do evento. 
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Câmaras Técnicas realizam reunião conjunta para definição do  

Plano Estadual de Saúde 

No dia 05/12, as Câmaras Técnicas de Gestão e Planejamento (CTGP) e Orçamento e Financiamento 

(CTOF) realizaram uma reunião conjunta no CESMG. O objetivo do encontro foi verificar a execução das 

ações do Plano Estadual de Saúde (PES) 2015/ 2016 e planejar o PES 2017/2019. 

O secretário-geral do CESMG, Jurandir Ferreira, sugeriu a inclusão de referências sobre o controle de 

doenças como Dengue, Zika e Chikungunya no PES 2016-2019. “As 

Câmaras Técnicas aprovaram a inclusão no Plano Estadual de Saúde 

2016-2019 de manter as seis visitas domiciliares anuais e com cobertura 

de 70% em 2016; 80% em 2017; 90% em 2018 e 100% em 2019, pois o 

objetivo é erradicar o mosquito aedes Aegypti no Estado de Minas 

Gerais”, lembrou Jurandir. A Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG) 

havia proposto a redução da meta de 80% da cobertura em visitas domiciliares, ou seja, a redução de 

seis para quatro ciclos de visitas anuais. 

O CESMG se posicionou contra a proposta por acreditar que acarretaria em prejuízos para a população. 

“Não há justificativa para a redução porque existe uma verba específica para isso”, citou a conselheira 

Gislene Gonçalves. Hoje, a cobertura realizada pelo Estado alcança por volta de 70% das casas em todo 

o Estado. Neste período do ano, a situação se agrava, uma vez que o índice de chuvas é muito maior. 

Por sua vez, a quantidade de lotes vagos sem vistoria resulta no aumento de criadouros do 

mosquito aedes Aegypti. Estamos encaminhando como forma de pressão, já que a população fica sem 

assistência com relação a dengue enquanto ocorrem as definições. “Não dá para ficar com quatro visitas 

se precisamos de seis até fevereiro”, concluiu. 

Outra preocupação apresentada foi o crescimento de demissões de profissionais na área da saúde em 

decorrência da situação econômica de Minas Gerais. Em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo 

Horizonte, 64 agentes de saúde foram demitidos neste ano, de acordo com o Sindicato Único dos 

Trabalhadores da Saúde de Minas Gerais (SindSaúde/MG). A atuação dos agentes de saúde nos 

municípios implica também em auxiliar a população na prevenção da Dengue. Andreza Fernandes 

(CRESS-MG), conselheira estadual, sugeriu que atuação conjunta das câmaras técnicas de Educação 

Permanente e de Gestão da Força do Trabalho, a forma mais viável de garantir a qualificação desses 

profissionais, além de manter o quadro vigente. Ederson Alves, vice-presidente do CESMG, defende a 

conservação dos postos de trabalho existentes. 

A Política de Saúde Mental foi contemplada pela SES-MG. Nos próximos anos, a Saúde Mental em 

Minas deverá receber investimentos. Por ser uma política recente criada no Estado, ainda não foram 

criados os indicadores no PES, o que será feito em conjunto com o CESMG. 

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

  
SIMBRAVISA - O  Conselho  Estadual de  Saúde do Estado de Minas, 

representado  pelo conselheiro Rubens Silvério da Silva, segundo diretor de 

comunicação, esteve presente no 7º. SIMBRAVISA, Simpósio Brasileiro 

de  Vigilância Sanitária, realizado em Salvador (BA) nos dias 26 a 30 de 

novembro. Rubens participou de diversos painéis, rodas de conversa e discussões 

temáticas, e interveio solicitando que o controle social se amplifique, tendo em 

vista a necessidade de acompanhamento, principalmente pelo Conselho Nacional 

de Saúde, das ações da ANVISA/VISA e também nos Conselhos Estaduais e 

Municipais de Saúde.  

 

------------------------------------------------- 
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1ª Conferência Estadual de Saúde da Mulher – A Comissão 

Organizadora da 1ª Conferência Estadual de Saúde da Mulher está 

se reunindo em dezembro para começar as discussões sobre a 

organização e o conteúdo do evento. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Tomou posse no final de 2016 o Conselho de Saúde do Hospital 

Metropolitano Dr. Célio de Castro (Hospital do Barreiro). A primeira 

Mesa Diretora eleita foi: Reginaldo Silva (presidente), Núbia Mansur 

(secretária-geral), Silvânia de Souza (1ª Secretária) e Flávio Ruffles 

(2º Secretário). 
------------------------------------------------- 

 

Reunião ampliada entre CISTT-MG e CISTT Municipais (19/12) - 

Houve a devolutiva do VII Encontro Nacional das CISTT, sediado em 

São Luiz (MA), proposição do seminário estadual sobre benzeno, 

avaliação das ações das CISTT estadual e municipais em 2016 e 

planejamento para 2017.  

Na mesa, da esquerda para a direita: Gislene Gonçalves, coordenadora 

adjunta da CISTT-MG; Ederson Alves, vice-presidente do CESMG; 

Antônio de Pádua Aguiar, coordenador da CISTT-MG; e Marta de Freitas,  

diretora da Saúde do Trabalhador da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG). 

  

Câmara Técnica de Força do 
Trabalho 

 

Câmara Técnica de Controle, 
Avaliação e Atenção à Saúde 

 

Câmara Técnica de Orçamento 
e Financiamento 

 

Câmara Técnica de Gestão e 
Planejamento 

 

Câmara Técnica de 
Educação Permanente 

 

Câmara Técnica de 
Comunicação 
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CESMG disponibiliza programação de atividades para 2017 

Para o melhor funcionamento do Conselho Estadual de Saúde de Minas 

Gerais (CESMG), além da organização de conselheiros e Controle Social 

de uma forma geral, estamos disponibilizando nosso calendário de 

reuniões ordinárias e Câmaras Técnicas em 2017. Assim, todos poderão 

se informar sobre o período de atividades. Acesse o calendário completo 

no site do CESMG: http://ces.saude.mg.gov.br 

 

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

 

 

 
 
O Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais tem site institucional, onde podem ser acessadas 
informações relevantes sobre o Controle Social mineiro. Confira: 

 https://ces.saude.mg.gov.br
 

 
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: Sávio Souza Cruz  (SES/MG)                                                   Jornalista responsável: 

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

Secretário-geral: Jurandir Ferreira (CNBB)               Estagiários: Camila Marques e Gabriel Moraes 

1º Secretário: Júlio Cézar Pereira de Souza (FAMEMG)                               

2º Secretário: Renato de Almeida Barros (SINDSAÚDE-MG)  Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais 

3º Secretário: José do Carmo Fonseca  (SINDHOMG)       Rua Rio de Janeiro, 471 – 10º andar - Centro  

1ª Diretora de Comunicação e Informação do SUS:     Belo Horizonte/ MG – CEP 30.160-040 

Lourdes Aparecida Machado (CRP-MG)    Telefones: (31) 3215-7209/ 7210/ 7208 Fax: (31) 3215-7468 

2º Diretor de Comunicação e Informação do SUS:      https://ces.saude.mg.gov.br  

Rubens Silvério da Silva (FAMEMG)        e-mail: ces@saude.mg.gov.br    

Secretaria Executiva: Eleciania Tavares       Facebook:/ https://goo.gl/U1X7Pj 

http://ces.saude.mg.gov.br/
https://ces.saude.mg.gov.br/
https://www.facebook.com/Conselho-Estadual-de-Saúde-de-Minas-Gerais-Cesmg
https://ces.saude.mg.gov.br/
mailto:ces@saude.mg.gov.br
https://goo.gl/U1X7Pj

