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Prefeitura anuncia pacote de obras que vai
qualificar 145 equipamentos de saúde com
investimentos de R$ 430 milhões

O inves�mento será de R$ 430 milhões para realização
de reformas, reconstruções e ampliações de centros de
saúde, Unidades de Pronto Atendimento (UPA), construções da rede frio, laboratório de entomologia (veja
lista em anexo). O secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto, e o secretário municipal da Fazenda, Fuad Jorge Noman Filho ﬁzeram o anúncio na úl�ma terça-feira (10/10/18) e garan�ram que há recursos
para que até 2020 tudo seja concluído.
“São obras na estrutura �sica dos equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde que fazem parte da orientação do prefeito Alexandre Kalil de colocar para funcionar o que já existe. Esses equipamentos já existem
e possuem a área �sica muito precária, que não oferece conforto e boas condições boas de trabalho para os
trabalhadores da saúde e usuários”, informou o secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto.
Os recursos são provenientes de emprés�mos ob�dos
junto ao CAF (Banco de Desenvolvimento da América
La�na) e BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) além de recursos do próprio caixa da Prefeitura. Outros �pos de recursos e parcerias ainda estão
sendo avaliados.
“Todos esses recursos já estão encaminhados e analisados, não vão faltar para que essas obras sejam realizadas”, aﬁrmou o secretário da Fazenda, Fuad Jorge
Noman Filho.
Próxima entrega
No dia 9 de novembro, será entregue o Centro de Saúde Vera Cruz. A Prefeitura está inves�ndo cerca de 1,9
milhão na construção de uma nova sede, obra aprovada no Orçamento Par�cipa�vo 2007/2008.

Prédio da SMSA ganha horta comunitária
Tem novidade saudável chegando à SMSA. Na terçafeira, 16/10, às 9h, uma horta comunitária será instalada no pilo�s da secretaria em comemoração ao Dia
Mundial da Alimentação. A inicia�va é uma parceria
entre a Gerência de Promoção à Saúde, PRHOAMA e
Movimenta PBH/SUS. Hortaliças como salsa, alface, cebolinha e outras ervas, serão plantadas em 8 canteiros
devidamente preparados. Entre 9h e 11h, Elenice Lamounier, técnica da Emater, vai oferecer a oﬁcina de
“Plan�o em espaços alterna�vos”. Os interessados devem se inscrever pelo e-mail cerimonialsaude@pbh.
gov.br, mediante autorização da respec�va cheﬁa. São
apenas 25 vagas. E tem mais! A par�r das 12h, as chef´s
Joceli Souza e Daniela Cris�na vão ensinar receitas simples e muito nutri�vas com alimentos que previnem o
câncer. Ficou interessado? Dê uma passadinha no Auditório, até as 14h, e prove as delícias preparadas.

• Foram reabertas as inscrições para a seleção de vaga
de gerente do Centro de Saúde Nazaré. Os interessados deverão comparecer ao Nível Central da SMSA, 7º
andar, das 8h às 12h, e das 13h às 17h. O prazo para
se inscrever vai de 11/10 a 18/10. O edital com todas
as informações estão disponíveis no endereço: h�ps://
prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-de
-pessoas
• A servidora Simone Cris�na de Paulo, BM 76852-2,
foi aprovada em 1º lugar para assumir a função gerente
do Serviço de Urgência Psiquiátrica - SUP. Para composição de reserva técnica, foi selecionado o candidato
David José Vieira, BM 78054-9.
• A servidora Aline Resende Souza Marques, BM
105005-0, foi aprovada em 1º lugar para assumir a gerência do Centro de Saúde Ventosa.
• A servidora Maria da Conceição dos Santos, BM
89159-6, foi aprovada em 1º lugar para assumir a gerência do CERSAM AD Nordeste.
• A servidora Keila dos Santos Cordeiro Faria, BM
103.875-1, foi selecionada em 1º lugar para assumir a
gerência da Central de Esterilização - DRES Venda Nova.
• A servidora Renata de Almeida Silva, BM 107.027-2,
foi selecionada em 1º lugar para assumir a função de
Gerente do Centro de Saúde Santos Anjos.

Boletim da Perinatal registra
trabalho da EMAP

A Equipe Mul�disciplinar de Apoio às Gestantes e puérperas em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e
social (EMAP – GPV), implantada em março deste ano,
será reforçada. Já está em fase de contratação de mais
enfermeiro obstétrico para composição da equipe, de
forma ampliar o atendimento. Desde o início da atuação, a EMAP-GPV já atendeu a 134 mulheres gestantes
e puérperas. O trabalho da equipe visa à segurança do
bebê e da mãe, e tem como obje�vo reduzir a judicialização e abrigamentos de recém-nascidos, que envolvem a separação de mãe e ﬁlho, além de estabelecer
vínculo desta mulher e bebê com equipamentos da
Rede SUS-BH.
Atualmente, 108 casos são acompanhados pela equipe
e 7 permanecem em monitoramento. A EMAP-GPV é
formada por psicólogo, assistente social e enfermeiro
obstétrico. A equipe atua de forma a promover ar�culações intersetoriais que favoreçam o acompanhamento, autonomia e garan�a dos direitos da mulher. A mulher e o bebê são acompanhados por até 42 dias após
o parto, sendo que este período pode ser em ampliado
nos casos mais complexos. A equipe monitora a vinculação, veriﬁcando se mãe e bebê estão indo às consultas, recebendo vacinas, seguindo o acompanhamento
necessário no pós-parto e com visitas ao domicílio.
O trabalho da EMAP-GPV é pioneiro no Brasil e foi apresentado para o município de Be�m, que tem intenção
de implantar um serviço semelhante. Para conhecer
os resultados dos seis primeiros meses de atuação da
equipe, e também outras ações realizadas pela área,
acesse o “Bole�m da Perinatal”, que está em anexo.

Resultado do novo sorteio de vagas para
motocicletas – Nível Central

Foi realizado um novo sorteio para u�lização das 12
vagas de motocicletas na garagem do prédio sede da
SMSA. Os proprietários das motos com placas descritas
abaixo terão direito ao uso do espaço a par�r do dia
15/10/2018 até 13/04/2019:

Desta forma, os proprietários que atualmente usam o
espaço têm permissão de estacionar as motos até o dia
14/10/2018. O novo sorteio foi feito entre as 14 pessoas inscritas que não foram contempladas anteriormente. O sorteio é uma forma de revezar o uso do espaço e
é realizado entre motocicletas cadastradas. Caso você
ainda não tenha se cadastrado e queira par�cipar do
próximo sorteio, que será realizado daqui a 6 meses,
ACESSE AQUI!

Defesa do SUS

No úl�mo dia 04/10, 41 candidatos a cargos de deputado estadual, federal e senador assinaram a “Carta
de compromisso em defesa do SUS e da democracia”.
O evento foi promovido pelo Conselho Municipal de
Saúde de Belo Horizonte, com apoio da SMSA. Cerca
de 400 pessoas, dentre conselheiros distritais, locais e
trabalhadores par�ciparam da reunião.

Perícia Médica
Desde 1º de outubro os resultados da perícia médica
estarão disponíveis apenas pela internet. Para ter acesso ao resultado da perícia é necessário fazer o cadastro
no Portal do Servidor (no caso de servidores da Administração Direta) ou no Portal Contracheque (no caso
de servidores das Fundações). Conﬁra o passo a passo
do cadastramento em h�ps://prefeitura.pbh.gov.br/
planejamento/gestao-de-pessoas/portal-do-servidor

Outubro Rosa movimenta a SMSA

Os servidores do prédio da SMSA foram surpreendidos
com ﬂores e muita música do Mobiliza SUS na semana
passada. O grupo, acompanhado pela colaboradora
Mirian Pacheco, da Coordenação de Atenção à Saúde
da Mulher, percorreu os andares e fez um alerta sobre
o Câncer de Mama. Além desta ação, 10 colaboradores se inscreveram e receberam a Quick Massage, com
a proﬁssional Renata Co�a, na úl�ma terça, 9/10. A
nossa programação está repleta de a�vidades. Par�cipe! A campanha “Lenço da Solidariedade” termina no
dia 31/10. Traga um lenço ou echarpe para ser doado
às mulheres em tratamento de câncer no Hospital da
Baleia.

Etapa Final da Mostra SUS-BH
Nesta quarta, 10/10/18, foi publicada no Diário Oﬁcial
do Município-DOM, a relação dos nove trabalhos selecionados para par�cipar da úl�ma etapa da Mostra
SUS-BH. A ﬁnal acontece no dia 17/10, no teatro Francisco Nunes - Parque Municipal. Para conferir o resultado, basta acessar o portal da PBH: www.pbh.gov.br/
dom, dentro da Secretaria Municipal de Saúde.
E até o dia 15/10 estão abertas as inscrições para quem
quiser acompanhar a ﬁnal da Mostra. Para par�cipar é
necessário fazer contato com os Núcleos de Educação
Permanente das Regionais, e para trabalhadores do nível central, com a Diretoria de Assistência à Saúde, conforme a distribuição de vagas deﬁnida pela Comissão
Organizadora do evento.
Venha pres�giar e par�cipe!
Mande sugestões para o Acontece Saúde pelo email:
cerimonialsaude@pbh.gov.br

