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MINAS GERAIS SEDIA OFICINA PILOTO DE FORMAÇÃO DE 
FORMADORES E MULTIPLICADORES 

 

 
 

Belo Horizonte sediou nos dias 20 e 21 de junho a oficina piloto de “Formação de 

Formadores e Multiplicadores para o Controle Social”, projeto do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS) em parceria com o Centro de Educação e Assessoramento Popular (CEAP) e 

promovido pelo Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais (CESMG). Serão cinco 

oficinas piloto, uma em cada região do Brasil, e posteriormente mais 63 oficinas em todo o país. 

Na abertura, o vice-presidente do CESMG, Ederson Alves (CUT-MG), ressaltou a 

importância da Educação Permanente para o Controle Social. “A nossa meta é capacitar 

cerca de 4 mil conselheiras e conselheiros, no curso que promovemos em parceria com a 

Escola de Saúde Pública de Minas Gerais. Queria aproveitar a oportunidade para agradecer 

o esforço que a nossa Câmara Técnica de Educação Permanente tem feito”, disse. 

O vice-presidente ainda enfatizou a satisfação de o Estado ser o primeiro sediar o evento. 

Segundo Ederson, a iniciativa havia sido pensada anteriormente pelo Conselho Estadual, a 

fim de qualificar conselheiras e conselheiros para que fossem multiplicadores em suas 

regiões. “Esse curso, em parceria com o CEAP, vai ajudar muito nos cursos de qualificação 

em Minas Gerais e também na formação dos nossos conselheiros Estaduais”, completou. 
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Nos dois dias de evento, um cronograma do 

conceito de saúde até democracia e seus efeitos 

na saúde foi discutido.  A coordenadora da 

Câmara Técnica de Educação Permanente, 

Adriana Carajá Fernandes (SindEnf) falou sobre o 

destaque dado ao coletivo pela oficina piloto. 

“Pensamos no Estado como um todo, passando 

pelas GRS, pelos Conselhos municipais e movimentos sociais”, comentou. O projeto do 

CNS visa atender à demanda histórica de conselheiros e conselheiras, reiterada, entre 

outros momentos, durante a 15ª Conferência Nacional de Saúde, por sua qualificação e 

formação. “O CNS reconheceu a necessidade de ofertar processo formativo amplo aos 

conselheiros e conselheiras, não só técnico, mas principalmente para atuação política. E, 

nesse sentido, considerou fundamental criar espaços para o surgimento de novas lideranças 

no Controle Social”, afirmou Eliane Cruz, consultora de projetos e pesquisas em Participação 

e Controle Social. 

Jorge Gimenez, educador popular do Centro de Educação e Assessoramento Popular 

(CEAP), enfatiza a necessidade de que o controle social compreenda o significado de 

Política Pública, como é o SUS. “Não podemos esquecer que a proposta da Constituição de 

88, da saúde pública como política universal e do papel do Estado, se contrapõe ao do 

Estado mínimo, neoliberal. O SUS tem um papel estratégico nesse contexto; são cerca de 

100 mil conselheiros de saúde em todo o país, que se reúnem pelo menos uma vez por mês 

para discutir políticas públicas”, lembrou. 

Os presentes participaram de dinâmicas voltadas para criação de propostas e apontamento 

de diretrizes para a melhoria dentro do SUS. Ataque à democracia, exclusão social, 

concentração de renda, falta de incentivo às políticas permanentes e valorização do 

profissional da saúde e outras medidas foram apontadas em pequenos cartazes, distribuídos 

no local do evento. 

(Matéria na íntegra: http://bit.ly/2salWzq) 

Participantes avaliam a oficina 

 

“Acho importante essa interlocução entre os conselhos aqui. Eventos como esse enriquecem 

os conselhos, atualizando sobre o seu dever perante essa sociedade, afinal, não estamos 

isolados em nossos municípios”. Aline Pacheco, conselheira estadual. 

 

“Precisamos aprofundar nossas discussões sobre os SUS e a saúde em geral, tanto os 

usuários quanto os trabalhadores. Precisamos pensar também na saúde no trabalhador do 

SUS. São realizadas contratações temporárias, embora sejam necessárias contratações de 

funcionários concursados. Precisamos avançar também no controle social, para construirmos 

um SUS melhor.” Geraldo Cristino, conselheiro municipal. 

 

“Em maio de 2015, a Escola de Saúde Pública (ESP-MG) realizou a turma-diagnóstico sobre 

qualificação de conselheiros. Com a proximidade do curso de qualificação, este evento só 

reforça a importância em realizar essas oficinas para o fortalecimento do Controle Social, 

visando qualificar os conselheiros. A Escola se sente honrada e qualificada com esse 

convite. Lavigne Oliveira, ESP- MG.” 

 

 

http://bit.ly/2salWzq
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CESMG recebe oficina do CNS para fortalecer Controle Social 

 
O Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais 

recebeu a oficina “O financiamento do SUS” para a 

região Sudeste, promovida pelo Conselho Nacional 

de Saúde (CNS) e sua Comissão de Orçamento e 

Financiamento (COFIN). Estiveram presentes 

representantes de Minas Gerais, São Paulo e Espírito 

Santo. O evento teve como objetivo fortalecer o 

Controle Social, capacitando conselheiras e 

conselheiros. 

 

Alvo de sucessivos ataques, como a Emenda Constitucional 95, que reduz os investimentos 

sociais, o Sistema Único de Saúde (SUS) sofre desde sua implementação com o 

subfinanciamento, recorrentemente denunciado pelo Controle Social. O vice-presidente do 

CESMG, Ederson Alves (CUT-MG), destacou a relevância de discutir orçamento e financiamento 

no momento delicado pelo qual passa o país. “Precisamos defender a bandeira do SUS e cobrar 

por mais financiamento. Devemos sair dos nossos espaços e zonas de conforto para demonstrar 

à população a importância do SUS, para agregarmos cada vez mais cidadãos. Por nenhum direito 

a menos!”, disse. Para Francisco Funcia, consultor técnico da COFIN e do CNS, promover o 

conhecimento sobre o funcionamento da política fiscal e dos instrumentos de planejamento das 

políticas públicas, em especial a Saúde, é fundamental para a tarefa de defender o SUS. “É 

preciso fazermos parte dos debates e decisões sobre o Orçamento como um todo. O Conselho, 

todo início de ano, deve definir as prioridades da Saúde para que o gestor faça o planejamento, 

através do Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA)”, 

comentou. O professor Elias Jorge abordou a 

necessidade de pensar na conjuntura atual. “Não 

podemos despolitizar a Saúde. São nessas horas em que 

devemos nos aproximar da fiscalização e formulação das 

políticas públicas sociais. Precisamos nos preocupar com 

o sistema de Proteção Social como um todo”, defendeu. 

 

A oficina é mais uma etapa de formação que 

potencializa a articulação do Controle Social para resistir 

aos retrocessos enfrentados. “A situação está difícil, na 

forma legal e no Controle Social. E por isso é essencial 

essa troca de experiências e auditórios cheios como 

esse. Cada pessoa que chega é primordial para a nossa 

luta”, afirmou a Coordenadora Estadual de Plenárias do 

Espírito Santo, Joseni Valim de Araújo. O processo de capacitação foi elogiado também pelo 

Coordenador Nacional de Plenárias, Vanderlei Gomes. “Tenho certeza que sairemos daqui 

revigorados para resistir ao desmonte do SUS. Quando voltarmos às nossas cidades teremos 

ainda mais elementos para defender e lutar por um financiamento que permita um SUS em sua 

plenitude”, discursou. Na mesma linha seguiu Paulo Roberto Belinelo, Coordenador Estadual da 

Plenária de São Paulo. “Estamos dispostos, e vemos isso por esse auditório cheio, a fortalecer a 

resistência nesse momento tão complicado”, disse. Entre as atividades, incluídas palestras e 

dinâmicas de grupo, na sede do CESMG e no Ministério da Fazenda, participaram mais de 150 

inscritos na oficina. 
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Reunião com o Conselho Municipal e secretária de Saúde de Araxá 
(1 de junho) – O vice-presidente Ederson Alves da Silva (CUT-MG) 
recebeu o CMS de Araxá juntamente com membros da Secretaria 
Municipal de Saúde da mesma cidade. Estiveram presentes: Elvira 
Pereira, Elenice Cardoso, Aletéia Silva, Adriana Carajá, Ana Mara 
Quintão, Afonso Garcia, Jonathan Ferreira e Santo da Silva. 

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

Conferência Municipal de Saúde das Mulheres de Piedade de 
Caratinga (1 de junho) - O evento aconteceu no Salão Paroquial e 
contou com grande participação das mulheres pietatianas e das 
trabalhadoras da saúde. A conferência foi presidida pela Secretária 
Municipal de Saúde Maria das Graças. As autoridades dos poderes 
executivo e legislativo prestigiaram o evento: o prefeito Ednilson 
Lopes, a secretária Municipal de Educação, Maria Aparecida, e a 
presidente da Câmara Legislativa, Patrícia Mônica.  

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

Conferência Municipal de Saúde das Mulheres de Curvelo (2 de 
junho) – O conselheiro estadual Rubens Silvério representou o CESMG 
na Conferência Municipal de Saúde das Mulheres de Curvelo, que teve 
uma boa participação da comunidade.          

      

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

Conferência Municipal de Saúde de Caratinga (2 de junho) - Caratinga 
realizou no início de junho as três conferências: 10ª Conferência Municipal 
de Saúde de Caratinga, no dia 2 de junho, com a participação de 200 
pessoas; 1ª Conferência Municipal de Saúde de Vigilância em Saúde, no 
dia 3 de junho, com 150 pessoas; 1ª Conferência Municipal de Saúde das 
Mulheres, no dia 3 de junho, com 150 pessoas. 

 

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

Conferência Municipal de Saúde de Santana do Paraíso (2 de junho) - 
Santana do Paraíso realizou no dia 2 de junho, com sucesso, sua 1ª 
Conferência Municipal de Saúde das Mulheres, na Câmara Municipal de 
Vereadores. 

            ------------------------------------------------- 
 
Conferência Municipal de Saúde de Uberaba (2 de junho) – Na 
Conferência, o conselheiro Jurandir Ferreira (CNBB-Regional Leste II) 
representou o CESMG. 

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

 
Reunião da CISTT (5 de junho) –  Reunião da Comissão Intersetorial de 
Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (CISTT) em parceria com o Fórum 
Sindical. A pauta foram os Centros de Referência de Saúde do Trabalhador 
(Cerest's) que estão habilitados, mas ainda não foram instalados. O objetivo 
é formatar um seminário regionalizado sobre o assunto. 

 

https://www.facebook.com/874782372603729/photos/pcb.1371708592911102/1371706546244640/?type=3
https://www.facebook.com/874782372603729/photos/pcb.1371708592911102/1371706546244640/?type=3
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Comissão Organizadora da Conferência de Vigilância em Saúde (5 de 
junho) – Reunião com os membros da 1ª CEVS. 

 

 

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

Câmara Técnica de Educação Permanente em Saúde (5 de junho) – A 
CTEP se reuniu para eleição da sua coordenadoria, para qual foi eleita 
Adriana Fernandes Carajá (Sindicato dos Enfermeiros) e relatoria. Também 
discute o curso de Formação de Formadores do Conselho Nacional de 
Saúde. 
  

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

Visita de Lagoa da Prata (5 de junho) – O vice-presidente, Ederson Alves 
(CUT-MG), e a 2ª Secretária do CESMG, Gislene Gonçalves (CMP-MG), 
estiveram com a secretária-executiva de Lagoa da Prata, Cida Oliveira, para 
discutir o fortalecimento do Controle Social.   

       

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

Conferência Municipal de Saúde de Monte Azul (5 de junho) - Sucesso! Foi o 
que definiu a Conferência Municipal de Saúde da Mulher de Monte Azul, cidade 
localizada no norte do Estado. Mulheres atuantes e usuárias da saúde deixaram 
suas atividades para participarem da elaboração de propostas sobre políticas de 
saúde para as mulheres. Durante o dia, houve palestras, debate, apresentações 
culturais e almoço. 

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

Comissão Organizadora da CESMu (6 de junho) – Reunião da Comissão 

 

 

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

Curso de capacitação de conselheiros (7 de junho) – O CESMG e a 
Escola de Saúde Pública (ESP-MG) estão discutindo a arte do caderno do 
curso de capacitação de conselheiras e conselheiros e os 
encaminhamentos finais para o início do curso. Estiveram presentes o vice-
presidente do CESMG, Ederson Alves (CUT-MG), a conselheira estadual 
Adriana Fernandes Carajá (SIND ENFMG), e os técnicos da ESP, Fernanda 
Maciel, Lavinne de Sousa Oliveira e Oelde Costa Filho. 

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

Comissão de infraestrutura da CESMu (7 de junho) – A comissão de 
Infraestrutura da 2ª CESMu se reuniu para debater questões referentes à 
conferencinha, inovação apresentada na 8ª Conferência Estadual de Saúde. 

 

https://www.facebook.com/874782372603729/photos/a.874788599269773.1073741828.874782372603729/1371965332885428/?type=3
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14ª Conferência Municipal de Saúde de BH (8 de junho) – Na 
abertura, o vice-presidente Ederson Alves (CUT-MG) representou o 
CES, ao lado de outros membros da Mesa Diretora, conselheiros 
estaduais e funcionários. A cobertura completa se encontra aqui: 
http://ces.saude.mg.gov.br/?p=2903  

 

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

Comissão Estadual da Reforma Psiquiátrica (7 de junho) – 
A CERP-MG se reuniu para elaborar posicionamento sobre a 
política implementada pela Subsecretaria de Humanização. A 
ação diz respeito à atenção integral ao paciente judiciário 
privado de liberdade, conforme a lei 10.216/2001. Outro 
assunto abordado foi o indicador 21 do Ministério da Saúde 
(matriciamento) e a Nota da Associação Brasileira de 
Psiquiatria, que representa uma orientação corporativista da 
medicina e não considera a singularidade de cada caso. Entre 
os encaminhamentos, a construção de um documento sobre a posição da CERP em relação a esta 
nota foi também tema do encontro. 

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

Conferência Municipal de Saúde das Mulheres de Juiz de Fora (8 
de junho) – O 1º secretário do CESMG, Júlio Cézar Pereira de Souza, 
acompanhou a Conferência Municipal de Saúde das Mulheres de Juiz 
de Fora. 

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

 
Conferência Municipal de Saúde das Mulheres de Mamona (8 de junho) 
– A cidade de Mamonas, localizada no Norte de Minas, realizou a sua 
primeira Conferência Municipal de Saúde da Mulher (CMSMu). O evento 
contou com a participação efetiva de 110 pessoas, demonstrando o 
fortalecimento da participação popular na cidade, que possui sete mil 
habitantes. 

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

Conferência Municipal de Saúde das Mulheres de Funilândia (9 de 

junho) 

 

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

Reunião ordinária do CESMG (12 de junho) – Dentre os temas da 
pauta, destaque para a ampliação da participação dos movimentos sociais 
na I Conferência Estadual de Saúde das Mulheres e a aprovação do Plano 
Anual de Saúde de 2017. Matéria na íntegra: 
http://ces.saude.mg.gov.br/?p=2913 

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

Câmara Técnica de Orçamento e Financiamento (13 de junho) – A Câmara 
Técnica de Orçamento e Financiamento está analisando o Relatório Anual de 
Gestão (RAG) de 2015. 

 

http://ces.saude.mg.gov.br/?p=2903%20
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fces.saude.mg.gov.br%2F%3Fp%3D2913&h=ATNij8nKYXKppnx3_RdtBe5JTIjO2bXIfhxaIKe1C9cC3wdmrV98w7fwNub62oT1GUoS4-aDy2pKIQIsL-UC4tZ1VgEPATxlEJWjhWMnMotVoTLFXL1n-MXSMcSq5ppUutUulnFj0c0gCeD5yitSqqLDzw&enc=AZN0b2E19y_IzNpKLl9Nt354jK4BRwtf-FHl_8JTu1XMM-Kh-rPatukr9Lnwbz0f0hNWTxffJlSdsAZXbh7QrHQUq2tn5GHtJLKtEiWqA_wpevi5vgyut8jD774OvSkLw4YxP04w2JIzWqYn1y5TyLtV0CbUO4WoRiEwB9QidMwqtkjURx8kyL-RhLMK1gPc2Ryis07NN3zpbgRh68mLCl2C&s=1
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Comissão de Teses e Relatoria da CESMu (13 de junho) – A Comissão de 
Teses e Relatoria da I CESMu se reuniu para dar informes e tirar 
encaminhamentos. 

 

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

Comissão Organizadora da CESMu (13 de junho) – Reunião com membros 

da Comissão.                                 

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

Câmara Técnica de Orçamento e Financiamento (14 de junho) – O 
conselheiro estadual José Pereira de Souza acompanhou, ao lado da técnica 
Graziela Matias (CESMG), os trabalhos da Câmara Técnica de Orçamento e 
Financiamento sobre o Relatório Anual de Gestão (RAG) 2015. 

 

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

Câmara Técnica de Educação Permanente em Saúde (14 de junho) – A 
Câmara Técnica se reuniu para analisar o material didático do Curso de 
Qualificação de Conselheiras e Conselheiros de Saúde. 

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

Reunião da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador 
e da Trabalhadora (19 de junho) – A Comissão Intersetorial de 
Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (CISTT) realizou 
reunião ampliada sobre dificuldades e experiências para a 
criação e implementação das CISTTs municipais. O momento 
será também encontro regional itinerante para instalação do 
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST), 
com participação de alguns municípios, como Divinópolis, 
Diamantina, Unaí e Paracatu. A mesa de abertura foi composta 
pelo vice-presidente do CESMG, Ederson Alves (CUT-MG); a 2ª 

secretária do CESMG, Gislene Gonçalves (CMP-MG); o coordenador da CISTT-MG, Antônio de 
Pádua Aguiar; e pela diretora de Saúde do Trabalhador da Secretaria de Estado de Saúde de Minas 
Gerais (SES-MG), Marta de Freitas. 

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

Reunião da Mesa Diretora (19 de junho) – A Mesa Diretora se reuniu 
com a equipe da Superintendência de Assistência Farmacêutica da 
Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG), com a presença do 
superintendente Homero Cláudio Rocha Souza Filho. 
 

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

Câmara Técnica de Comunicação (19 de junho) – A Câmara Técnica de 
Comunicação alinhou as atividades de divulgação dos eventos do CESMG.   

 

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

Comissão Organizadora da CESMu (19 de junho) - A Comissão 
Organizadora da 1ª Conferência Estadual de Saúde das Mulheres se reuniu 
para dar encaminhamentos às demandas do evento. 
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Comissão Organizadora da 1ª Conferência Estadual de Vigilância em 
Saúde de Minas Gerais (19 de junho) – A Comissão promoveu uma 
videoconferência para orientar as etapas municipais. Participaram 30 
municípios de 23 regionais de saúde. A 1ª CEVS está prevista para os dias 
28, 29 e 30 de setembro. As etapas municipais se encerram no dia 7 de 
agosto. 

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

Câmara Técnica de Educação Permanente em Saúde (29 de junho) – A 
Câmara Técnica de Educação Permanente em Saúde se reúne para avaliar 
as recentes ações e oficinas promovidas junto ao Conselho Nacional de 
Saúde (CNS) e planejar questões relativas à primeira turma do Curso de 
Qualificação para conselheiras e conselheiros. 
 

------------------------------------------------- 
 
Comissão da Conferencinha da 1ª CESMu-MG (19 de junho) – As 
coordenadoras da Conferencinha se reuniram para ajustar todas as 
demandas para garantir a participação de delegadas que não tem onde 
deixar os filhos enquanto participam da Conferência. Será um espaço 
adequado, monitorado e seguro para crianças de 0 a 12 anos. 
 

 

 

Site do Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais 

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

Acompanhe o CESMG também 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 

Secretária-geral: Lourdes Machado (CRP-MG)               Estagiários: Camila Marques e Gabriel 

Moraes 

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

2º Secretária: Gislene Gonçalves dos Reis (CMP-MG)                          Conselho Estadual de Saúde de Minas 

Gerais 

3º Secretária: Camila Moreira de Castro (SES/ MG)           Rua Rio de Janeiro, 471 – 10º andar - 

Centro  

1º Diretor de Comunicação e Informação do SUS:      Belo Horizonte/ MG – CEP 30.160-

040 

Renato Almeida de Barros (SindSaúde)       Telefones: (31) 3215-7209/ 7210/ 7208 Fax: (31) 3215-7468 

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

Maria Nazaré Anjo dos Santos (FADEMG)       e-mail: ces@saude.mg.gov.br    

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

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

