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SMSA comemora Dia dos Pais

Mande sugestões para o Acontece Saúde pelo email:
cerimonialsaude@pbh.gov.br

Com direito a barba, cabelo, bigode e música. A Se-
cretaria Municipal de Saúde comemorou em grande 
estilo o Dia dos Pais, na última sexta-feira, 10/08. A 
organização do evento foi feita pela Assessoria de Co-
municação da instituição. O objetivo foi oferecer um 
dia de cuidados pessoais e elevar a autoestima daque-
les que criam, educam e amam seus filhos. 
Quem recebeu os papais para mudar o visual, foi o bar-
beiro e hairstylist do Salão StyleHair + Beauty, Marcelo 
Paulors. Ele trabalha há mais de 12 anos no mercado 
de beleza masculina. No hall de entrada da SMSA, ele 
fez cerca de 30 cortes de cabelo e barba nos nossos 
trabalhadores, deixando todos preparados para a reu-
nião de família no domingo.

Marcelo entende bem sobre como esses cuidados 
causam impacto na autoestima de um homem e quis 
trazer bem-estar e felicidade para esse dia. “Costumo 
dizer que ser cabelereiro é muito mais do que cortar e 
pintar. É criar emoção. É visível quando uma pessoa sai 
satisfeita com o trabalho. Parece que você criou uma 
alegria dentro dela”, define.  

Wesley Gabriel Viana, 23 anos, é pai do pequeno Arthur, 
de 4 meses de idade e passou pela cadeira do hairstylist. 
“A experiência de ser pai está sendo muito gratificante, 
são vários aprendizados. É emocionante passar pelo meu 
primeiro dia dos pais e essa foi uma ótima homenagem. 
Espero que ocorram mais vezes”.
A homenagem foi embalada pela música do Mobiliza 
SUS-BH, com os músicos  Márcia Moreira e Militani de 
Souza. No repertório, clássicos da MPB e também com-
posições próprias dos artistas. Além disso, foi sorteada 
uma caricatura feita pelo designer gráfico e ilustrador 
da ASCOM, Rafael Sete. O ganhador foi o assistente ad-
ministrativo, do Núcleo de Tecnologia da Informação 
(NUINF), Bruno Ferreira.

Formação de auxiliares de apoio à inclusão

 Nos dias 26 a 31 de Julho, por meio de parceria entre 
a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Muni-
cipal de Educação, foi realizada a Formação de auxilia-
res de apoio à inclusão das escolas municipais de Belo 
Horizonte.

Foram capacitações sobre cuidados básicos e estimu-
lação dos alunos com deficiência para cerca de 2.100 
auxiliares da inclusão, além de atividades voltadas 
para a promoção de saúde desses profissionais. As 
nove regionais participaram.

A organização e realização da formação mobilizaram 
a participação de profissionais de equipes do NASF, 
Academias da Cidade, Equipe Complementar da Saúde 
Mental, Programa Saúde na Escola, enfermeiros, re-
ferências técnicas das GAEREs, Coordenação de NASF 
e Academias da Cidade da GEAPS, entre outras cola-
borações. A ação foi um sucesso e reforça o cuidado 
em rede e a importância das parcerias intersetoriais. 
Confira no documento em anexo as fotos da formação 
em todas as regionais.

Processo Seletivo
Estão abertas as inscrições para Seleção de Gerente 
Adjunto da UPA- Pampulha. O prazo de inscrições vai 
até o dia 20/08/2018. O edital com informações sobre a 
seleção está disponível no portal da PBH. Acesse aqui. 

 Para  estimular, fortalecer e divulgar as ações que ino-
vam a garantia do direito à saúde, de maneira especial, 
voltadas às populações mais vulneráveis do município 
de Belo Horizonte, a SMSA está promovendo a “Mos-
tra SUS-BH - Promoção da Equidade: Cuidar de Quem 
Mais Precisa”.

A Mostra consiste na avaliação e premiação de traba-
lhos apresentados por trabalhadores da rede própria 
do SUS-BH. As inscrições começam no dia 29 de agos-
to e vão até o dia 08 de setembro. Prêmios até R$ 5 
mil. Participe! As regras estão publicadas no edital, 
que está disponível no portal da PBH: www.pbh.gov.
br, dentro da página da Secretaria Municipal de Saúde.

SMSA anuncia novo Centro de 
Saúde Cafezal

A população vai receber um novo Centro de Saúde Ca-
fezal. Em reunião histórica entre poder público e comu-
nidade local foi assinado termo de compromisso que 
autoriza a prefeitura utilizar o espaço que fica ao lado 
da  unidade. Nesta terça-feira, 14/08, o secretário Jack-
son anunciou obras de reforma e ampliação do Centro 
de Saúde. Além do Secretário, participaram da reunião 
o Prefeito em exercício, Paulo Lamac, representantes do 
Conselho Municipal e local de Saúde, URBEL, SUDECAP 
e Sindibel. 

As obras terão início em até 30 dias, com previsão de tér-
mino da primeira etapa em 90 dias. Assim que a primei-
ra etapa for concluída, o atendimento será retomado na 
unidade. As outras etapas da obras serão realizadas com 
o Centro de Saúde em funcionamento. Com o fim das 
obras de reforma e ampliação, usuários e trabalhadores 
contarão com um Centro de Saúde com melhor infraes-
trutura, o que garantirá melhores condições de trabalho 
e de atendimento. 

A SMSA estuda proposta da população da região de 
transferir o atendimento do Centro de Saúde Cafezal, 
provisoriamente, durante a realização das obras, para 
espaços de propriedade da comunidade. Enquanto este 
estudo não é finalizado, o atendimento segue sendo re-
alizado em outros Centros de Saúde da região. A popula-
ção não será desassistida. 


