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Transformar o 1º de dezembro em Dia Mundial de Luta Contra a AIDS foi uma decisão da Assembléia Mundial 
de Saúde, em outubro de 1987, com apoio da Organização das Nações Unidas – ONU. A data serve para reforçar 
a solidariedade, a tolerância, a compaixão e a compreensão com as pessoas infectadas pelo HIV/AIDS. A escolha 
dessa data seguiu critérios próprios das Nações Unidas. No Brasil, a data passou a ser adotada, a partir de 1988, 
por uma portaria assinada pelo Ministério da Saúde. 
  
O projeto do laço foi criado, em 1991, pela Visual Aids, grupo de profissionais de arte, de New York, que 
queriam homenagear amigos e colegas que haviam morrido ou estavam morrendo por causa da doença. O laço 
vermelho foi escolhido por causa de sua ligação ao sangue e à ideia de paixão, afirma Frank Moore, do grupo 
Visual Aids, e foi inspirado no laço amarelo que honrava os soldados americanos na Guerra do Golfo. 
  
Foi usado publicamente, pela primeira vez, pelo ator Jeremy Irons, na cerimônia de entrega do prêmio Tony 
Awards, em 1991. Ele se tornou símbolo popular entre as celebridades em cerimônias de entrega de outros 
prêmios e virou moda. A imagem do laço continua vem reforçando a necessidade de ações e pesquisas sobre a 
epidemia da AIDS. 
  
Inspirado no laço vermelho, o laço rosa se tornou símbolo da luta contra o câncer de mama. O amarelo é usado 
na conscientização dos direitos humanos dos refugiados de guerra e nos movimentos de igualdade, e na 
campanha contra o suicídio O verde é usado por ativistas do meio ambiente preocupado com o emprego da 
madeira tropical para a construção de sets na indústria cinematográfica. O lilás significa a luta contra as vítimas 
da violência urbana; o azul promove a conscientização dos direitos das vítimas de crimes e, mais recentemente, 
vem sendo adotado pela campanha contra a censura na Internet. O laço dourado, usado em agosto, simboliza a 
campanha de apoio ao aleitamento materno. O laço branco representa a campanha internacional “Homens pelo 
fim da violência contra a mulher”, lançada no Canadá há vários anos.  
 
Além da versão oficial, existem quatro versões sobre sua origem. Uma delas diz que os ativistas americanos 
passaram a usar o laço com o “V” de Vitória invertido, na esperança de que um dia, com o surgimento da cura, 
ele possa voltar para a posição correta. Na versão irlandesa  as mulheres dos marinheiros daquele país 
colocavam laços vermelhos na frente das casas quando os maridos morriam em combate. 
  
Com todas essas variações, o mais importante é perceber que todas essas causas são igualmente importantes 
para a humanidade. 
  
O Dia Mundial de Luta Contra a AIDS, 1º de dezembro, foi instituído em 1988 pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS) como uma data simbólica de conscientização para todos os povos sobre a pandemia de Aids. As 
atividades desenvolvidas nesse dia visam  incentivar novos compromissos com essa luta.  A cada ano, a OMS 
elege a população/grupo social que registra o maior crescimento da incidência de casos de HIV/aids e define 
para uma campanha com ações de impacto e sensibilização sobre a questão. 
Fonte: (http://www.aids.gov.br/final/dia_mundial/dia_mundial.htm) 
 

1º de Dezembro – Dia Internacional de Luta contra a AIDS 
O que é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS 

  
     
  
                  
   
              
                
Transformar o 1º de dezembro em Dia Mundial de Luta Contra a Aids foi 
uma decisão da Assembléia Mundial de Saúde, em outubro de 1987, com 
apoio da Organização das Nações Unidas – ONU. A data serve para reforçar 
a solidariedade, a tolerância, a compaixão e a compreensão com as 
pessoas infectadas pelo HIV/aids. A escolha dessa data seguiu critérios 
próprios das Nações Unidas. No Brasil, a data passou a ser adotada, a partir 
de 1988, por uma portaria assinada pelo Ministério da Saúde. 
  
Por que o laço vermelho como símbolo? 
  
O laço vermelho é visto como símbolo de solidariedade e de 
comprometimento na luta contra a aids. O projeto do laço foi criado, em 
1991, pela Visual Aids, grupo de profissionais de arte, de New York, que 
queriam homenagear amigos e colegas que haviam morrido ou estavam 
morrendo de aids. 
  
O laço vermelho foi escolhido por causa de sua ligação ao sangue e à idéia 
de paixão, afirma Frank Moore, do grupo Visual Aids, e foi inspirado no 
laço amarelo que honrava os soldados americanos na Guerra do Golfo. 
  
Foi usado publicamente, pela primeira vez, pelo ator Jeremy Irons, na 
cerimônia de entrega do prêmio Tony Awards, em 1991. Ele se tornou 
símbolo popular entre as celebridades em cerimônias de entrega de outros 
prêmios e virou moda. Por causa de sua popularidade, alguns ativistas 
ficaram preocupados com a possibilidade de o laço se tornar apenas um 
instrumento de marketing e perdesse sua força, seu significado. 
Entretanto, a imagem do laço continua sendo um forte símbolo na luta 
contra a aids, reforçando a necessidade de ações e pesquisas sobre a 
epidemia. 
  
Hoje em dia, o espírito da solidariedade está se espalhando e vem criando 
mais significados para o uso do laço. 
  
Inspirado no laço vermelho, o laço rosa se tornou símbolo da luta contra o 
câncer de mama. O amarelo é usado na conscientização dos direitos 
humanos dos refugiados de guerra e nos movimentos de igualdade. O 
verde é utilizado por ativistas do meio ambiente preocupado com o 
emprego da madeira tropical para a construção de sets na indústria 
cinematográfica. O lilás significa a luta contra as vítimas da violência 
urbana; o azul promove a conscientização dos direitos das vítimas de 
crimes e, mais recentemente, o azul vem sendo adotado pela campanha 
contra a censura na Internet. O laço branco representa a campanha 
internacional “Homens pelo fim da violência contra a mulher”, lançada no 
Canadá há vários anos. 
Além da versão oficial, existem quatro versões sobre sua origem. Uma 

http://www.aids.gov.br/final/dia_mundial/dia_mundial.htm
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COSEMS ITABIRA RECEBE PRÊMIO EXCELÊNCIA E 

QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS   

 

O Conselho dos Secretários Municipais de Saúde 

(Cosems Itabira) recebeu prêmio por excelência e 

qualidade dos serviços prestados, um cheque no 

valor de 6 mil reais que será utilizado em favor da 

instituição. Todo trabalho feito com amor e 

dedicação gera frutos com sabor de alegria e de 

vitória. 

Parabéns gestores do Cosems Regional Itabira pelo 

compromisso assumido e trabalho desempenhado 

com qualidade e eficiência. Parabéns a Maria Tereza 

Pereira Hosken e Lucilene de Oliveira Constâncio, 

presidente a apoiadora do colegiado  pela liderança 

exercida frente ao Cosems Regional de Itabira.  

 

 

 

 

PLANO DIRETOR DE REGIONALIZAÇÃO - PDR TERÁ 

NOVA CONFIGURAÇÃO A  PARTIR DE 2020 

Foi aprovada na Comissão Intergestores Bipartite 
(CIB/SUS-MG) o 8º ajuste do Plano Diretor de 
Regionalização (PDR) no Estado. A nova 
configuração das regiões de saúde entrará em vigor 
a partir de janeiro de 2020. Os trabalhos de 
concepção, elaboração e implementação do PDR 
estão vigentes em Minas desde 1999. São 20 anos de 
trabalhos desenvolvidos sob a coordenação técnica 
da Diretoria de Regionalização e Estudos 
Assistenciais da SES-MG  que tem no0 comando , 
Iveta Malachias,  que conta com a colaboração doo 
superintendente de Desenvolvimento e Articulação 
Regional, Ricardo Dutra e do subsecretário de 
Gestão Regional da SES-MG, Darlan Thomaz. 

O PDR leva em consideração as diversas diferenças 

regionais para elaboração de políticas públicas que 

buscam melhorar as condições do acesso aos 

serviços de saúde em Minas e o Plano favorecesse as 

inter-relações entre municípios e regiões, assim 

como a integração dos atores envolvidos na 

proposta, como secretários municipais de saúde, 

especialistas, coordenadores de programas de saúde 

e prestadores de serviços. O plano consolida-se 

como sendo um projeto estruturador de governo 

que  direciona a organização com mais eficiência e 

eficácia das redes de atenção à saúde. 

Fonte: Site da SES/MG  

. 

 

        Nova configuração do PDR mineiro 

 

 
 



 
                       

GRS.ITABIRA APOIARÁ CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS 

NO MUNICÍPIO SEDE 

No dia 02 de dezembro, a Regional de Saúde de 
Itabira recebeu a visita da mesa diretora do 
Conselho Municipal de Saúde de Itabira (CMS) para a 
negociação de capacitação para os conselheiros de 
saúde. 

 
 

A demanda sempre crescente por um 
aprimoramento da gestão e das políticas de saúde 
em nosso país e, principalmente na região, aponta 
para a necessidade de aumentar a participação de 
importantes segmentos da sociedade no controle 
social do SUS, dentre os quais se encontram os 
conselheiros municipais e estaduais de saúde. 

Assim, o Curso de Capacitação de Conselheiros 
Municipais de Saúde vem suprir as necessidades ao 
acrescentar conteúdos técnicos à experiência de 
cada conselheiro, contribuindo para construir as 
competências necessárias à melhoria do 
desempenho de suas atribuições em nível municipal, 
na área de saúde pública. 

“Outro objetivo dessa capacitação refere-se à 
identificação dos desafios enfrentados pelos 
conselhos no desempenho de suas funções para 
fortalecer o controle social do SUS no município que 
foi renovado em mais de 50%. A capacitação 
garantirá segurança e conhecimento do papel e 
responsabilidade na fiscalização e deliberação sobre 
as questões de saúde do município de Itabira”, 
explicou o presidente do conselho, Danilton de 
Abreu Duarte. 

A diretora da Regional de Saúde de Itabira, Maria 
Aparecida de Oliveira, manifestou a sua satisfação 
em apoiar a ação e destacou o momento. “Espero 
que os conselheiros participem ativamente desse 
processo de formação”, acrescentou.  
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GERÊNCIA DE ITABIRA RECEBE VISITA DO PREFEITO JOÃO 

WEBER DO MUNICÍPIO DE DORES DE GUANHÃES 

Na tarde de terça-feira, dia 03 de dezembro, a 

Gerência de Itabira recebeu a visita do prefeito João 

Eber Barreto Noman, do município de Dores de 

Guanhães, localizado no Vale do Rio Doces. Com 

5.223 habitantes (IBGE/2010), o município possui 

uma área territorial de 382,1 km² e esgotamento 

sanitário adequado com 32,4% de cobertura. O seu  

índice de mortalidade infantil é zero, e o município 

possui quatro estabelecimentos de saúde SUS com 

indicadores de saúde positivos. As fontes de receita 

do município vêm da energia elétrica produzida nas 

usinas, da agropecuária local e rede de serviços. 

A diretora da gerência Maria Aparecida de Oliveira 

falou da satisfação de receber o gestor municipal 

visto que é imperativo que as relações e negociações 

para saúde sejam tratadas em clima de seriedade e 

de compromisso com os interesses da comunidade. 

O prefeito João Eber comentou  a lisura com que o 

Estado trata dos recursos financeiros para a saúde. 

”É sempre uma garantia para os municípios, que 

querem empreender um trabalho que leve em 

consideração as necessidades e os anseios das 

comunidades contar com o apoio da Gerência. Isto 

nos dá segurança jurídica e administrativa”.  

 

“Em relação às ações de saúde para o próximo ano 

estamos executando um trabalho de captação e 

tratamento de esgoto que pretendemos garantir 

para mais de 52% da população dorense, além da 

instalação de fossas sépticas em 100% de nossas 

comunidades. Com muito trabalho e recursos 

próprios, já garantidos, Dores terá 100% da rede de 

esgoto”,  afirmou o prefeito Noman 

 

http://www.saude.mg.gov.br/component/gmg/page/199-grs-itabira-sesmg
http://www.saude.mg.gov.br/component/gmg/page/199-grs-itabira-sesmg
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Nossa participação na reunião de revisão de competências das Regionais de Saúde 

 

Nossa participação na reunião de revisão de 

competências das Regionais de Saúde 

Obedecendo a um dos princípios organizativos 
do Sistema Único de Saúde (SUS), o da 
descentralização, com poder e responsabilidade 
dos três níveis de governo (federal, estadual e 
municipal), a Secretaria de Estado de Saúde de 
Minas Gerais – SES-MG realizou nos dias (10 e 
11 /12) na Fundação João Pinheiro, em Belo 
Horizonte, reunião para formulação das 
competências organizacionais das URS. 

O Reestrutura URS teve como objetivo 
fortalecer as instâncias regionais como espaço 
de consolidação do SUS, bem como alinhar sua 
atuação, proporcionando maior segurança nos 
processos de trabalho nas ações e serviços de  
saúde. O Secretário de Estado de Saúde de 
Minas Gerais, Carlos Eduardo Amaral, falou 
sobre a reunião destacando que logo que 
assumiu a SES encontrou uma situação muito 
desafiadora, “a proposta feita no início do ano, 
durante a primeira reunião com o 
subsecretariado, foi a de fazer o dever de casa 
da maneira correta, para que em 2020 nós 
possamos começar a deslanchar. E essa reunião 
que inicia hoje simboliza esse movimento de 
impulso”, observou. Nesta etapa de revisão de 
competências, os cerca de 150 participantes 
foram divididos previamente em 4 eixos 
(assistência/regulação, assistência farmacêutica, 
gestão e vigilância em saúde) para um debate 
final que consolidou as atribuições e produtos  
de cada eixo temático das Unidades Regionais. 

 

ANIVERSARIANTES DEZEMBRO 

03/12-Spencer 

10/12- José Marcos 
24/12- Fabrício 
27/12- Lucilane 

30/12- Ernane 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informamos que o auxílio alimentação no valor 
diário de R$ 47,00 (quarenta e sete reais) é 
percebido por dia efetivamente trabalhado. 
 
Caso o servidor tenha folgado ou apresente 
atestado médico no período não receberá esse 
auxilio alimentação. 
 
Porém, o servidor não perderá o  auxílio 
alimentação se tiver trabalhado em algum período 
do dia (sem tempo mínimo estipulado).  
 
Lembramos que as compensações devem acontecer 
sempre com autorização prévia de sua chefia 
imediata. E, caso você viaje a serviço recebendo 
diária(s) também não receberá o auxílio 
alimentação pelo(s) dia(s) viajado(s), pois não é 
permitido receber duas indenizações pelo mesmo 
dia trabalhado. 
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Regional de Itabira promove reunião das referências técnicas da Rede de Profissionais  

Especializados no Cuidado da Pessoa com Deficiência 

 

No dia 09/12) as referências técnicas da Rede de 
Cuidados da Pessoa com Deficiência de 29 municípios 
da Região Centro Leste de Minas, se reuniram pela 
última vez do ano no auditório da Regional de Saúde 
de Itabira. 
 
Segundo a referência regional da Rede de Cuidados, 
Maria Alves Ferreira, alguns temas importantes foram 
demandados e tratados pelos participantes do 
encontro. “Esses encontros têm acontecido desde o 
ano passado e estamos finalizando com as 
apresentações da Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais - APAE-Itabira falando sobre a 
reabilitação intelectual, com o Centro Municipal de 
Apoio Educacional-CEMAE falando sobre o percurso do 
aluno com deficiência intelectual na rede municipal de 
ensino, e discutindo algumas demandas sobre ostomia, 
além da avaliação das ações executadas em 2019”, 
explicou Maria Alves. 
 
“Hoje existe uma integração maior dos serviços de 
atendimento às pessoas com deficiência organizados 
por uma equipe multiprofissional composta por 
enfermeiros, psicólogos, terapeuta ocupacionais e 
fonoaudiólogos. É possível também avaliar 
positivamente esse serviço ofertado em rede porque o 
paciente recebe um tratamento mais especializado, e é 
mais bem atendido em suas necessidades 
ordenadamente e por profissionais capacitados para 
resolver a sua situação”, explicou a referência regional. 
 
Outro assunto discutido em roda de conversa pela 
equipe de profissionais da regional de Itabira proposto 
pelo colegiado marcou para os meses de abril ou maio 
um novo encontro para programar ações a serem 
desenvolvidas em 2020 com o fechamento de um 
diagnóstico situacional que permita conhecer a 
realidade do serviço de atendimento ao paciente com 
deficiência em cada município, identificando suas 
dificuldades e avanços. 
 
“A Regional de Itabira é pioneira nessas discussões que 
caminham para a melhoria considerável da prestação 
de serviços na rede de cuidados da pessoa com 
deficiência. Os encontros têm surtido bons resultados 
e resolvido com mais eficiência e agilidade o 
atendimento das questões relacionadas a esse grupo 
específico de usuários do Sistema Único de Saúde-SUS 
em nossa região” finalizou Maria Alves. 
 

A reunião teve como objetivo avaliar as ações de 2019 

e traçar novo cronograma de reuniões e o plano de 

ação para 2020 buscando melhorar ainda mais a 

qualidade da assistência da rede de cuidados da pessoa 

com deficiência na região de saúde de Itabira.  

 

As referências da Rede de Cuidados da Pessoa com 

Deficiência reúnem-se mensalmente para discutir e 

propor novas alternativas de ação e avanços. 

   

http://www.saude.mg.gov.br/component/gmg/page/215-srs-governador-valadares-sesmg
http://www.saude.mg.gov.br/component/gmg/page/215-srs-governador-valadares-sesmg
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Regional de Itabira: Educação Permanente é tema de oficina 
para técnicos da Gerência e profissionais municipais de saúde 

 

 
A Regional de Saúde de Itabira promoveu nos dias 10 e 
11/12, terça-feira e quarta-feira, no auditório sede 
uma Oficina Regional de Educação Permanente em 
Saúde (EPS), para 26 representantes de municípios da 
região Centro-Leste do Estado. Essa ação faz parte das 
atividades de implantação do Programa para o 
Fortalecimento das Práticas de Educação Permanente 
no Sistema Único de Saúde (PRO EPS-SUS). 
 
O eixo principal da proposta da EPS-SUS é a 
necessidade de desenvolver ações para a 
transformação das práticas de saúde em relação ao 
atendimento dos princípios fundamentais do SUS, a 
partir da realidade local e da análise coletiva dos 
processos de trabalho. 
 
Para a referência técnica em EPS da Regional de 
Itabira, Ronaldo Santos Duarte, o encontro teve como 
objetivo dar continuidade ao processo desencadeado 
pela oficina de Belo Horizonte realizada em 2018, 
quando foram treinados vários municípios para 
atuarem como grupo condutor das ações de educação 
permanente em saúde em seus respectivos locais de 
trabalho. “Essas pessoas foram capacitadas para 
orientar, debater e propor novas ações e processo de 
trabalho que contribuam para a melhoria da qualidade 
do atendimento à população”, explicou Duarte.  
 
Durante a oficina, rodas de conversa tratando da linha 
do tempo da EPS, suas fortalezas e fraquezas, bem 
como temas relacionados à contextualização da 
política de EPS e reflexão sobre os conceitos de 
Educação Permanente em Saúde/Educação Continuada 
em Saúde/Educação Popular, e a atuação dos 
profissionais multiplicadores no processo de educação 
permanente foram conduzidos por Maria Izabel Pereira 
Braz, referência técnica em Educação Permanente, da 
regional de saúde de Sete Lagoas. 
 

Maria Izabel Braz explicou que “hoje a educação 
permanente nos serviços de saúde é um desafio que 
objetiva discutir os processos de trabalho dentro do 
ambiente de trabalho, são reflexões que visam 
construir estratégias de ação para melhorar a 
performance dos profissionais, garantindo a qualidade 
dos serviços e ações do Sistema Único de Saúde (SUS) 
com a satisfação para todos – usuários e servidores.   
 
“ Falta reflexão sobre os processos de trabalho que não 
caminham em direção à eficiência,  com uma análise 
sobre os vazios assistenciais e outras condições de 
trabalho com dificuldades de realização que precisam 
ser refletidas e repensadas”, afirmou Izabel .   
 
O objetivo é o de refletir sobre os conceitos de 
educação no âmbito do Sistema Único de Saúde-SUS,  
e de que maneira os processos de trabalho têm sido 
desenvolvidos, alinhados com os conceitos de 
qualidade e eficiência, buscando visualizar as ações de 
educação permanente que têm sido desenvolvidas nos 
municípios da região de Itabira para garantir que 
estamos no caminho certo ou que precisamos mudar 
de estratégia para alcançar os objetivos da Saúde que a 
população deseja”, concluiu Maria Izabel.  

 
 
A diretora regional, Maria Aparecida de Oliveira, 
analisou que este é um importante momento de 
reflexão e avaliou o encontro como positivo e 
mobilizador. “Este é um instante ideal de discussão 
sobre o que realizamos e o que realizaremos a partir 
de 2020, propício e necessário para nós da Gerência e 
para os municípios, com a oportunidade de trocarmos 
ideias e avaliarmos a EPS em nossos locais de trabalho, 
já que os temas discutidos nessa capacitação são 
deixados muitas vezes de lado pela intensa atividade 
que desenvolvemos no nosso dia a dia”, finalizou.  
 

                                                                                                                                                                       



 
 
 

Barão de Cocais capacita 
trabalhadores da Saúde 
Mental e de Atenção ao 

Paciente com Abuso de Álcool 
e Drogas 

 

 

 
 
 
   Nos dias 13 e 14 de 
novembro o tema “Trabalho 
em Rede:  o atendimento da 
Saúde Mental em todos os níveis 
de atenção” foi  apresentado por 
Marta Elizabete e Andreza 
Almeida,  referências em Saúde 
Mental no Estado de Minas 
Gerais para todos os profissionais 
de saúde dos níveis municipal e 
estadual  em  Barão de Cocais.  
     A qualificação profissional 
contou com cerca de 100 
participantes entre Agentes 
Comunitários de Saúde-ACS, 
Enfermeiras,Cirurgiões Dentistas, 
Psicólogos e outros profissionais 
da atenção primária, NASF, CRAS 
CAPS I e CREAS.  
     A capacitação organizada pela 
Prefeitura de Barão de Cocais 
contou com a parceria e presença 
da  Gerência de Saúde de Itabira, 
representada e coordenada pelas 
servidoras da área temática de 
Atenção à Saúde (CAS -Itabira),  a  
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psicóloga, Paula Souza Oliveira e 
a terapeuta ocupacional. Maria 
Alves  Ferreira.  

 

 

 

 
Saúde Informa – Centro-Leste Itabira 

 
Secretário de Estado de Saúde:                    Diretora  Regional de Saúde de Itabira               Assessora de Comunicação Social 
Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva             Maria  Aparecida de Oliveira                     Darliéte Araújo Martins- MTB/MG 3244 

 
Contato: Avenida Villa Lobos, 121 - Esplanada da Estação -  CEP: 35:900-557  -Itabira - Minas Gerais 

Telefone: (31) 3067-7600 / 3067-7646 
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Especialistas da GRS. Itabira           

apresentam trabalho 

Científico  no  8º Simbravisa 

 

 
 
Entre 23 e 27 de novembro de 
2019, realizou-se a oitava 
edição do Simpósio Brasileiro  
de Vigilância Sanitária – 
Simbravisa,  no Expominas,  
em Belo Horizonte.  
O evento que contou com a 
participação de nossos 
colegas, Túlio Márcio Guerra 
Martins da Costa e Lorena 
Aguilar Lemos Ribeiro, que 
apresentaram  o trabalho “ 
Parâmetros com maior 
percentualde inconformidade 
em ensaios de análise de 
rotulagem de produtos 
enquadrados no Programa de 
Monitoramento da Qualidade 
dos Alimentos de Minas 
Gerais –PROGVISA”,  
tem como objetivo expor 
trabalhos científicos de 
profissionais da área de Saúde 
com ideias inovadoras e 
estudos que comprovam a 
eficácia das ações e serviços 
ofertados pelo Sistema Unico 
de Saúde – SUS.  
O trabalho realizou a análise 
de rotulagem dos alimentos, 
quanto ao atendimento da 
legislação sanitária vigente 
em Minas Gerais.  

 Os achados do estudo 
evidenciaram que grande 
parte dos 55 produtos 
analisados 46 não atendiam 
às especificações da lei no que 
se refere aos parâmetros de 
rotulagem. A importancia 
dessa pesquisa está 
diretamente ligada à 
segurança do consumidor em 
saber o que está exatamente 
consumindo. 

 
 
É interesse e objetivo da VISA 
inspecionar as rotulagens 
para assegurar ao público 
consumidor o direito à 
alimentação e a adoção de 
práticas alimentares e estilo 
de vida saudáveis. 
Parabéns aos nossos colegas 
pela iniciativa de buscar 
sempre a qualidade e a 
satisfação dos serviços 
prestados à nossa população 
e de principalmente se 
preocuparem com a saúde de 
todos. VISA é inspeção e 
segurança sempre. 
 

A única maneira de fazer 
um excelente trabalho e 

ser recompensado é 
amar o que você faz ! 

 

Sucesso e dedicação na 

Odontologia 

 

Parabenizamos o nosso colega 

Alexandre de Faria Martins da 

Costa por sua brilhante 

participação no II Encontro 

Cientifico de Cirurgia Buco-

Maxilo-Facial, ocorrido em 

Belo Horizonte, no Auditório 

Nominato, do Centro 

Universitário Newton Paiva,  

nos dias 29 e 30 de novembro 

de 2019. O Encontro realizado 

pela Fundação Hospitalar do 

Estado de Minas Gerais 

Fhemig e  a  Newton Paiva faz 

parte do Programa de 

Residência em Cirurgia e 

Traumatologia Buco-Maxilo –

Facial (CTBMF), do Hospital 

João XXIII,  que apresentou 

trabalhos na área  de 

odontologia orientados  e 

supervisionados por mestres e  

doutores das Universidades e 

Escolas Técnicas de Saúde. 

  

  

Saúde Informa – Centro-Leste Itabira 

  

Secretário de Estado de Saúde: 

 Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva 

  

Diretora  Regional de Saúde de Itabira 

 Maria  Aparecida de Oliveira 

  

Assessora Comunicação Social 

Darliéte Araújo Martins- MTB/ MG 3244 

Contato: 

Avenida Villa Lobos, 121 -  

Esplanada da Estação 

Cep: 35;900-557 

Itabira -, Minas Gerais  

 

Tel: (31) 3067-7600 / 3067-7646 
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Ouvidoria Regional de Saúde de Itabira recebe avaliação OURO por excelente 

desempenho  na  tratativa de manifestações e demandas concluídas em 2019 

 

As pessoas de talento transformam-no em genialidade 

No dia 12 de novembro data da 

realização do Encontro de 

Dirigentes de Secretaria de 

Estado de Saúde, em Belo 

Horizonte, a Ouvidoria Regional 

do SUS de Itabira que é composta 

pela Rede de Ouvidores 

Municipais Nível I instalada em 

Guanhães, Itabira e São 

Domingos do Prata recebeu da 

Superintendência de Gestão 

Regional  do  nível central da 

SES/MG, valiação ouro, aplausos 

e  parabéns pelo excelente 

desempenho de suas atividades 

resolvendo em tempo hábil as 

manifestações demandadas pela  

comunidade e pelos serviços de 

saúde no ano de 2019.       

 

 

 O superintendente de Gestão 

Regional, Darlan Venâncio 

Thomaz Pereira elogiou o 

trabalho das Ouvidorias 

ressaltando que “elas são  

ferramentas de gestão muito 

importantes e  indispensáveis  às  

ações do Estado na área de 

Saúde”, afirmou.     

Felicitamos todas as colegas da 

equipe da Ouvidoria Regional de 

Itabira pelo desempenho 

alcançado em favor de um SUS 

justo e comprometido com o 

cidadão graças à dedicação de 

todas.       

  “O nosso sucesso é o reflexo da 

determinação de cada um de nós! 

Agradeço à nossa equipe por 

brilhar.” (Maria Aparecida de 

Oliveira, diretora regional de 

Saúde de Itabira) 

A Ouvidoria do SUS é um 
instrumento de gestão pública, 
participação cidadã e controle 
social. É uma forma de 
comunicação entre os usuários, 
os trabalhadores e o governo do 
Estado, como o objetivo de 
melhorar a qualidade na 
prestação de serviços, 
transformar os processos de 
trabalho  e de gestão pública. 
 

             Equipe de Guanhães 

Equipe de São Domingos 
do  Prata 

 

 
 Equipe de Itabira 

    

       Equipe da Regional de Itabira 
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