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Seleção de Gerente Adjunto da 
UPA Norte

Prazo de inscrições até: 4 de setembro de 2018.
O edital que regulamenta esta seleção está disponível 
no anexo.  link:  https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/
informacoes/gestao-de-pessoas

Posse do novo Conselho Municipal de 
Políticas sobre Drogas

O coordenador de Saúde Mental da Secretaria Municipal 
de Saúde (SMSA), Fernando Siqueira assumiu a presidên-
cia do Conselho Municipal de Políticas, na última quinta-
feira. Na ocasião, novos conselheiros também tomaram 
posse compondo um conselho com diversas represen-
tações como integrantes do Ministério Público, universi-
dade, governo estadual e outros órgãos da Prefeitura de 
Belo Horizonte e sociedade.
 
O conselho tem o objetivo estimular e promover junto 
aos órgãos competentes, a capacitação profissional ne-
cessária para o desenvolvimento da política municipal 
sobre drogas sempre com base em princípios científicos, 
éticos e humanísticos. “Vamos defender nossa políti-
ca, mas estamos dispostos a ouvir também, pois todos 
que atuam nessa área querem o melhor para os usuá-
rios. Ninguém tem o saber maior do que o outro”, de-
fine Fernando Siqueira. O secretário Jackson Machado 
Pinto destacou o fato do Conselho Municipal de Políticas 
Antidrogas ter sido assumido pela SMSA, nessa gestão. 
Anteriormente o conselho era subordinado a Secretaria 
Municipal de Governo. “Temos uma visão democrática e 
as divergências são bem vindas. Discussão com respei-
to a opinião do outro. Queremos apoiar a ampliação de 
nossas ações nessa área”, afirma o secretário.

Manhã especial com Lian Gong e 
música na SMSA

Na última segunda-feira, 27/08, a aula de Lian Gong 
que acontece no pilotis do prédio da SMSA foi espe-
cial. Além dos praticantes que normalmente fazem a 
prática no local, alunos do Lian Gong da Praça da Li-
berdade e do Parque Municipal, se reuniram para uma 
aula conjunta. Ao todo, cerca de 50 pessoas participa-
ram da ação. 

Após a prática, o grupo Ilumiara fez uma apresentação 
no auditório. O grupo é formado por cinco cantores 
e instrumentistas. Todas as composições remetem ao 
canto de trabalhadores de diversas atividades como 
colhedores, carregadores de pedras e vaqueiros.  O 
aposentado Vivaldo Costa Pimenta, 86 anos participou 
e aprovou as atividades. “Eu faço aula de Lian Gong no 
Parque Municipal. Consegui vários benefícios com a 
prática, inclusive tinha dores no nervo ciático e dores 
nas pernas, hoje não sinto mais nada. Vim participar 
de uma manhã diferente e escutar boas músicas”.

Estão abertas as inscrições para a Mostra SUS-BH Pro-
moção da Equidade. A submissão dos trabalhados é 
exclusivamente via formulário eletrônico. As inscri-
ções vão vate o dia 8 de setembro de 2018. Confira 
todas as informações no portal da PBH: 
https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/mostrasusbh

A SMSA adotou mais uma estratégia para ampliar a 
cobertura vacinal da Campanha contra o Sarampo e 
Poliomielite. Crianças matriculadas nas 11 UMEIs da 
Regional Oeste estão recebendo a vacina na escola. 
A iniciativa é da coordenação de imunização da Oes-
te. A equipe formada por 7 enfermeiros contratados 
e coordenação de imunização percorrem as escolas e 
aplicam as vacinas nas crianças - que ainda não rece-
beram as doses de reforço - cujos pais e responsáveis 
autorizaram a vacinação.

Na quinta-feira, 23/08, a ação foi realizada na UMEI 
Santa Maria. Foram aplicadas 54 doses contra Saram-
po e 53 contra a Pólio.  Outras também vão aderir 
a essa estratégia na próxima semana. O público-al-
vo desta campanha é formada por crianças de 1 a 4 
anos,  totalizando na capital 109.438 crianças. Até o 
momento, foram vacinadas 58.469 crianças contra a 
pólio (53,4% do público-alvo) e 58.124 crianças contra 
o sarampo (53,1% do público-alvo).

Reforço de vacinação nas UMEIS

Ações de combate ao Aedes aegypti

Este ano, até o momento, Belo Horizonte  regristrou 
286 casos confirmados de dengue, 15 de chikungunya 
e 2 de zika. Mesmo com números considerados bai-
xos, a SMSA mantém durante todo o ano uma série de 
ações de vigilância e combate às doenças transmitidas 
pelo Aedes aegypti. Dentre elas, estão as visitas domi-
ciliares.

Vejam alguns números que representam o trabalho, 
neste semestre contra a dengue. Um esforço que não 
para nunca:

2.305.362 milhões de vistorias
1.700 ovitrampas (armadilhas para colocação de ovos 
do Aedes) instaladas quinzenalmente e recolhidas 
após sete dias para monitoramento.
700 pontos estratégicos monitorados de forma quin-
zenal como floriculturas e ferro velhos.
24 ações de bloqueio com aplicação de inseticida de 
ultra-baixo-volume (UBV) por intermédio de equipa-
mentos costais motorizados 12 mil imóveis em 286 
quarteirões nas 24 ações de bloqueio.  
 
1,3 mil telas impregnadas com inseticidas instaladas 
em casas de gestantes. As telas também foram instala-
das em hospitais, nas nove Unidades de Pronto-Aten-
dimento (UPAs) da capital e em 31 Centros de Saúde 
(atualmente o CS Milionários está sendo telado). A tela 
oferece dupla proteção por representar obstáculo de 
barreira física e química ao Aedes aegypti.

Ovitrampas 
Nesta última segunda-feira, 27/08, a Diretoria de Con-
trole de Zoonoses realizou uma reunião no auditório 
da SMSA com representantes das nove regionais para 
tratar da estratégia de monitoramento vetorial por 
meio de armadilhas de ovoposição (ovitrampas). Com-
pareceram cerca de 25 a 30 Agentes de Controle de 
Endemias, Agentes Sanitários, biólogos e referências 
técnicas. O acompanhamento permanente desses re-
sultados norteia as estratégias das ações de zoonoses. 
A reciclagem e a discussão com os trabalhadores da 
ponta são essenciais para avançar ainda mais na qua-
lidade do serviço. 

Foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) 
a Portaria da Secretaria Municipal de Planejamento, 
Orçamento e Gestão (SMPOG Nº 031/2018), que re-
gulamenta os cursos a serem considerados para fins 
de obtenção da progressão por escolaridade aos servi-
dores e empregados públicos da administração direta, 
conforme dispuser o respectivo plano de carreira.
A progressão por escolaridade a que ser refere o art. 
95 do Estatuto do Servidor Público, será concedida aos 
servidores e empregados públicos, respeitados os li-
mites e requisitos previstos nos respectivos planos de 
carreira. A Portaria elenca a relação dos cursos apre-
sentados pelo servidor e as atribuições do seu cargo.  
A relação de cursos poderá ser atualizada nos meses 
de abril e outubro, mediante solicitação apresentada 
à Subsecretaria de Gestão de Pessoas – SUGESP pela 
entidade representativa da categoria profissional ou 
pelos órgãos da administração direta. Após análise da 
SUGESP, a solicitação será submetida à apreciação do 
órgão ao qual a carreira está vinculada e à entidade 
representativa da respectiva categoria profissional. A 
relação atualizada de cursos será disponibilizada no 
Portal do Servidor. A SUGESP promoverá a atualização 
dos cursos sempre que houver criação, fusão, trans-
formação e modificação de cargos e suas atribuições.  
Mais informações seguem anexo:  http://portal6.pbh.
gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArti-
go&pk=1199045

Progressão por Escolaridade


