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Cerca de 80 alunos, com idades entre 10 e 14 anos, da Escola Mu-
nicipal Maria das Neves, na Regional Centro-Sul, par� ciparam de 
uma ação do movimento “Maio Amarelo”, no dia 8/5. A campanha, 
que tem o obje� vo de chamar a atenção da sociedade para o alto ín-
dice de mortes e feridos no trânsito no mundo todo, foi apresentada 
aos alunos por meio de teatro e a� vidades de promoção à saúde, 
na quadra da escola. A representante do Programa Vida no Trânsito, 
Emília Carolina, conversou com os alunos sobre os perigos e as tris-
tes esta� s� cas dos acidentes envolvendo veículos e pedestres. 

Na peça teatral, produzida pela equipe de mobilização da GEDUC 
- BHTrans, um pedestre, um ciclista, um motociclista e um mo-
torista se envolvem em um acidente de trânsito fatal por conta 
da falta de atenção. A mensagem foi clara para a estudante, Ma-
ria Eduarda Miranda, de 11 anos: “O trânsito é feito por crianças, 
adolescentes e gente de todas as idades que não se desgrudam do 
celular. Isso é sério e precisa ser discu� do”, afi rmou. A professora 
da Academia da Cidade, Renata Xavier, ofereceu aula de Lian Gong 
e a� vidade aeróbica aos estudantes.

O Programa Vida no Trânsito, coordenado pela SMSA e BHTrans, em 
parceria com a Guarda Municipal, Polícia Militar, SMED, DETRAN e de-
mais parceiros, está inserido no Plano de Ações Estratégicas da SMSA.

Com obje� vo de prevenir, combater e saber a forma correta 
de agir, 47 trabalhadores da Gerência de Logís� ca, Apoio à 
Rede e Almoxarifado par� ciparam do Treinamento de Comba-
te a Incêndios. A capacitação foi realizada na sede do Almoxa-
rifado, na Regional Oeste, na terça, 7/5. 

Além da parte teórica, que apresentou a propagação do fogo, 
as classes de incêndio e a sinalização dos locais onde existem 
ex� ntores, os servidores aprenderam técnicas de prevenção e 
combate às chamas com o uso de ex� ntores e mangueiras de 
incêndio. O treinamento foi dado pelos engenheiros, Lourivaldo 
Pereira, Walisson Fernandes, da Gerência de Segurança do Traba-
lho da SMSA, e pela engenheira da Arte e Brilho, Luana Cris� na.

Secretário de saúde recebe Comandante 
do Exército no CAD Barreiro

Estão abertas as inscrições para seleção de vaga para gerente do 
Laboratório de Bromatologia. Os interessados têm até o dia 17/5 
para levar a documentação à DIEP, 7º andar, Nível Central, das 8h 
às 12h, e das 13h às 17h.

Os editais com todas as informações estão disponíveis em:
prefeitura.pbh.gov.br/saude/informacoes/gestao-de-pessoas/
processos-sele� vos

A servidora, Walkíria Normandia dos Santos, BM:73389 -3, foi 
selecionada em 1º lugar para assumir a Função Gra� fi cada de Ge-
rente do Centro de Referência em Saúde Mental – NE

Treinamento Combate a Incêndio no 
Almoxarifado Central

O secretário de Saúde, Jackson Machado, recebeu a visita 
do Comandante da 4ª Região Militar, General do Exército, 
Altair José Polsin, no CAD Barreiro, na segunda, 13/5. Há 
8 dias, 54 militares do Exército começaram a exercer fun-
ções administra� vas nas UPAs, nas seis tendas montadas 
nas regiões Pampulha, Oeste, Barreiro, Leste, Nordeste 
e Norte, além das nove diretorias regionais de saúde e 
nos Centros de Atendimento à Dengue (CADs). O Gene-
ral Polsin conheceu as dependências do CAD Barreiro e 
acompanhou de perto o trabalho dos militares. A parce-
ria está fi rmada até o próximo dia 21/5 e, se necessário, 
poderá ser estendida. A função dos agentes é realizar ca-
dastros, preencher fi chas e orientar a população quanto 
ao fl uxo do atendimento. O educador � sico, André Re-
zende, acompanhou o atendimento da mãe, que está 
com dengue. Ele fi cou impressionado com a agilidade e 
o acolhimento prestados no CAD. “É preciso reconhecer 
que essa estratégia tem sido muito bem-sucedida. Não 
esperamos nem 20 minutos para minha mãe passar pela 
triagem e receber os primeiros cuidados. A qualidade do 
atendimento e a estrutura nos surpreenderam”, disse.

Os CADs são um reforço assistencial importante para 
atender de forma espontânea pessoas com sintomas de 
dengue. O obje� vo é agilizar os atendimentos, ampliar o 
acesso da população e reduzir a espera e a demanda nas 
UPAs. No fi m de semana, os CADs Barreiro, Venda Nova e 
Nordeste atenderam 904 pessoas.

Difundir as questões atuais sobre o gerenciamento de re-
cursos fi nanceiros, pessoas, processos e materiais no co� -
diano da SMSA é uma das metas do Circuito do Conheci-
mento. No dia 30/04, o projeto – que é uma inicia� va da 
subsecretaria de Orçamento, Gestão e Finanças – ofere-
ceu uma nova palestra a cerca de 80 servidores do nível 
central e regionais. O evento foi realizado no auditório da 
secretaria.

Para ministrar a 2ª palestra do Circuito do Conhecimen-
to, “Gestão de processos e suas contribuições para o setor 
público”, foi convidada a chefe de gabinete da Secretaria 
de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tec-
nologia e Ensino Superior, Vanice Cardoso Ferreira. A Es-
pecialista em Polí� cas Públicas e Gestão Governamental e 
servidora de carreira da Secretaria de Estado de Planeja-
mento e Gestão de Minas Gerais apresentou a metodolo-
gia desenvolvida e usada para a revisão dos processos es-
tratégicos do Governo. O modelo foi aplicado em diversos 
setores e gerou bons resultados, como redução de custos, 
melhoria no tempo de atendimento ao cidadão e efi ciên-
cia na formação de equipes. Vanice falou também sobre 
a necessidade de uma visão ampliada dos processos e de 
sempre ter em foco o impacto posi� vo para o cidadão.

O Circuito do Conhecimento está aberto a todos os servi-
dores da saúde e vai trazer, a cada dois meses, especialis-
tas para um bate-papo. A próxima rodada será em junho.

Não deixe a dengue crescer

A mobilização e o esforço para combater o Aedes ae-
gypti  ganham a cada dia mais aliados. Palestras, treina-
mentos, passeatas e teatro são algumas armas na guer-
ra contra o transmissor da dengue, Zika e Chikungunya.  

Veja, em anexo, um pouco das ações nas regionais.

A Portaria que regulamentava todo o processo de trabalho da 
Auditoria Assistencial passou por uma revisão. Em abril, as mu-
danças foram publicadas no DOM.

Entre as principais alterações estão o aumento do prazo para 
apresentação da defesa dos auditados de 10 para 15 dias, a am-
pliação das medidas cautelares, corre� vas e penalidades com 
foco na proposição de recomendações para a melhoria dos pro-
cessos de trabalho e da assistência prestada aos usuários do SUS
-BH, dentre outras. Essa revisão trouxe maior clareza quanto ao 
processo de sua instalação, apuração e decisão fi nal.

A Auditoria é um instrumento de qualifi cação da gestão que tem 
obje� vo de fortalecer o SUS. Ela trabalha sob demanda que pode 
vir do próprio cidadão, do Ministério Público do Estado de Minas 
Gerais, de setores internos da SMSA, de outros órgãos e ins� tui-
ções. As principais a� vidades da gerência de Auditoria são: audi-
torias, visitas, cooperação, pareceres e relatórios técnicos, além 
de monitoramento.

Maio Amarelo é celebrado em Escola 
Municipal de BH

O prazo para a solicitação de férias re-
gulamentares e licença prêmio pelo 
servidor é até o quinto dia ú� l do mês anterior ao período. Por 
exemplo: para agendar ou alterar férias que terão início em julho, 
o prazo é até o dia 07/06. O gestor tem até o dia 15 do mês para 
validar as solicitações de sua equipe.

Caso não haja a devida solicitação do servidor e a respec� va vali-
dação do gestor imediato dentro dos prazos, o período de férias 
ou licença não poderá ser usufruído, sob pena de responsabiliza-
ção administra� va do servidor e de seu gestor.

Seguem, em anexo, os arquivos com o passo a passo para a mar-
cação e validação de férias no Portal do Servidor.

Marcação de férias

Gestão de processos é discutido no 
Circuito do Conhecimento

Regulamento da Auditoria Assistencial 
passa por revisão

Dose de afeto contra a dengue

Um atendimento humanizado e muito acolhedor. Foi as-
sim que os usuários do Centro de Saúde São Bernardo, 
na Regional Norte, foram recebidos no sábado, 11/5. Na 
unidade foram montados um can� nho da leitura, com 
jornais e revista, e um espaço para hidratação. Na mesa 
havia soro, fl ores e até água aroma� zada. “Foi uma for-
ma de oferecer, além do atendimento, doses de carinho 
e afeto para essas pessoas que já estão sofrendo tanto 
com os sintomas da doença”, disse a gerente do plantão, 
Isabella de Aguiar.

Também foram abertas no sábado as unidades: Santa Te-
rezinha, na Pampulha, e Andradas, em Venda Nova. Ao 
todo, as três unidades realizaram 281 atendimentos, 150 
só no Centro de Saúde Santa Terezinha.

Servidores do Nível Central são
 imunizados contra influenza

Para se proteger contra a gripe, os servidores da SMSA foram va-
cinados na quinta, 9/5. Cerca de 350 trabalhadores receberam a 
dose. A servidora da coordenação de Reabilitação, Ana Beatriz Frei-
tas, faz parte do gruppo prioritário também por ter asma. Ela elo-
giou a inicia� va. “É uma comodidade por não ter que me deslocar 
até algum centro de saúde para me vacinar. Além disso, demonstra 
preocupação em garan� r a saúde dos trabalhadores”, afi rmou. A 
ação faz parte da Campanha de Vacinação da Gripe para servido-
res e colaboradores da PBH. Adotada como medida de promoção 
e prevenção da saúde do funcionalismo municipal, a campanha é 
realizada pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e 
Gestão (SMPOG), por meio do programa Movimenta PBH.

Mande sugestões para o Acontece Saúde pelo email:
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