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AGENDA LEGISLAÇÃO CARTILHAS 

 

Editorial 

Palavra do Conselho 

Homenagem a todos os trabalhadores 
  
Música de Trabalho 
(Renato Russo - Legião Urbana) 
  
Sem trabalho eu não sou nada 
Não tenho dignidade 
Não sinto o meu valor 
Não tenho identidade 
Mas o que eu tenho 
É só um emprego 
E um salário miserável 
Eu tenho o meu ofício 
Que me cansa de verdade 
Tem gente que não tem nada 
E outros que tem mais do que precisam 
Tem gente que não quer saber de trabalhar 
Mas quando chega o fim do dia 
Eu só penso em descansar 
E voltar p'rá casa pros teus braços 
Quem sabe esquecer um pouco 
De todo o meu cansaço 
Nossa vida não é boa 
E nem podemos reclamar 
Sei que existe injustiça 
Eu sei o que acontece 
Tenho medo da polícia 
Eu sei o que acontece 
Se você não segue as ordens 
Se você não obedece 
E não suporta o sofrimento 
Está destinado a miséria 
Mas isso eu não aceito 
Eu sei o que acontece 
Mas isso eu não aceito 
Eu sei o que acontece 
Quando chega o fim do dia 
Eu só penso em descansar 
E voltar p'rá casa pros teus braços 
Quem sabe esquecer um pouco 
Do pouco que não temos 
Quem sabe esquecer um pouco 

De tudo que não sabemos 
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Pleno 

226ª Reunião Ordinária do CES-SP tem homenagem ao Dia Internacional da Mulher 

 

O Conselho Estadual de Saúde de São Paulo realiza, nesta sexta-feira (28/02), sua 
226ª Reunião Ordinária. Nesta oportunidade, será proferida palestra pelo psicólogo 
e professor da UNICAMP, José Roberto Heloani sobre a “Saúde da Mulher 
Trabalhadora”, em celebração ao Dia Internacional da Mulher (08 de março). 
  
Na pauta, está prevista a análise da Programação Anual de Saúde 2014, com 
apresentações das áreas técnicas de Saúde Mental, Saúde da Criança e 
Hemoderivados da Secretaria de estado da Saúde. 
  
A 226ª Reunião Ordinária do CES-SP acontece às 8h30, no Conselho Estadual de 
Saúde de São Paulo e terá transmissão em tempo real pelo Twitter do CES-
SPhttp://www.twitter.com/ces_sp 

 

Saúde do Trabalhador 

CES-SP organiza Etapas Macrorregionais da 4ª CESTT 

O Conselho Estadual de Saúde de São Paulo e Comissão Organizadora Estadual da 
4ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora promoveram, 
no mês de fevereiro, a mobilização e organização local das Etapas Macrorregionais 
da Conferência de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, em Presidente 
Prudente (04/02), Campinas (10/02), Santos (14/02) e Grande São Paulo (26/02). 
  
As Etapas Macrorregionais terão como objetivo elaborar propostas para 
aimplementação da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, 
considerando os processos produtivos na região e a situação de saúde dos 
trabalhadores, formais e informais, rurais ou urbanos. 
  
Participaram Conselheiros de Saúde, Centros de Referência em Saúde do 
Trabalhador (CEREST), Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador (CIST) e 
Centros de Desenvolvimento e Qualificação para o SUS (CDQ), bem como 
representantes das Gerências Regionais da Previdência Social e das Áreas Técnicas 
de Saúde do Trabalhador dos Departamentos Regionais de Saúde (DRS), de Bauru, 
Marilia, Presidente Prudente, Campinas, Piracicaba, Baixada Santista, Registro, 
Sorocaba, Taubaté, Araçatuba, São José do Rio Preto, Araraquara, Franca, Ribeirão 
Preto, São João da Boa Vista, Barretos e Grande São Paulo. 
  
Veja mais fotos 

 

 

CESTT 

Regimento Interno e Regulamento da 4ª 
CESTT já estão disponíveis on-line 

No último dia 14, foram concluídos o Regimento 
Interno e o Regulamento da 4ª Conferência 
Estadual de Saúde do Trabalhador e da 
Trabalhadora, pelos membros da Mesa Diretora do 
Conselho Estadual de Saúde, Coordenadores da 
Plenária Estadual dos Conselhos de Saúde e 
membros da ComissãoIntersetorial de Saúde do 
Trabalhador (CIST) Estadual. 
  
Ambos os documentos foram publicados no Diário 

CESTT 

CES-SP lançará página no Facebook para a 
4ª CESTT 

O Conselho Estadual de Saúde de São Paulo se 
prepara para lançar a página oficial da 4ª 
Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da 
Trabalhadora (CESTT) no Facebook. O lançamento 
está previsto para a próxima semana. 

Na página, os leitores terão acesso a todas as 
informações sobre os preparativos da 4ª CESST, das 
Etapas Macrorregionais, Oficinas de Trabalho e 
muito mais. É essencial a participação de todos na 
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Oficial e já estão disponíveis para a consulta no site 
do Conselho Estadual de Saúde.   

Veja Mais 

 

rede social para ampliar o espaço de diálogo com a 
sociedade. Acompanhe e divulgue o cronograma de 
lançamento e as informações pela página do CES-SP 
no Facebook. 

 

Inclusão Digital 

CES-SP discute retomada do programa de inclusão digital em 2014 

 

O Conselho Estadual de Saúde de São Paulo realizou reunião, no dia 11 
de fevereiro, em São João da Boa Vista, com o objetivo de dar continuidade ao 
Programa de Inclusão Digital dos Conselhos de Saúde (PID). 
  
O programa, implementado como projeto-piloto na cidade para duas turmas entre 
outubro e novembro de 2013, teve excelentes resultados na capacitação em 
informática para os Conselheiros de Saúde, permitindo o desenvolvimento de 
conhecimentos e habilidades específicas para o exercício da cidadania e de suas 
atribuições. 
  
Na manhã desta quinta-feira (27/02), aconteceu reunião em São Paulo sobre o 
Plano de Ação 2014 do PID, com a presença de Roberto 
Gonçalves Gualtolini(Comissão de Informação, Educação e Comunicação  do CES-
SP), Estevão SoaresScaglione (CES-SP), Daniela Fernandes Alexandrino (Centro de 
Sistemas da Secretaria de Estado da Saúde),  Antonio Carlos Paes Machado e 
Carolina Rosa Barros (Centro de Formação e Desenvolvimento dos Trabalhadores 
da Saúde (CEFOR), Helena Toyo Sato (Divisão de Auditoria do Ministério da 
Saúde), Tania Maria Barbosa (DATASUS/SP), Neli Silva de Oliveira (Serviço de 
Atividades Gerais Material e Patrimônio do Ministério da Saúde), Carmen 
Aparecida Carnin e Marta Silva (DRS XIII - Ribeirão Preto), Rute Calil Ferreira e 
Selma Carvalho (DRS XVII – Taubaté), Claudia Vega (DRS VII – Campinas) 
e Danya Fonseca Marcondes (DRS XIV – São João da Boa Vista). 

Veja mais fotos no Facebook 

 

Regimento 

CES-SP publica novo regimento interno 

O Diário Oficial do Estado de São Paulo publicou, no dia 22 de fevereiro, o novo Regimento Interno do Conselho 
Estadual de Saúde de São Paulo, aprovado por unanimidade em 31 de janeiro, durante a 225ª Reunião Ordinária. 
  
De acordo com o documento, ficam estabelecidas a composição e organização do CES-SP e de sua 
SecretariaExecutiva, suas competências, atribuições, funcionamento, expediente, condução dos trabalhos,  bem 
como suas Comissões e Grupos de Trabalho. 
  
A publicação pode ser encontrada no Caderno do Poder Executivo, Seção I, página 27. Clique aqui para visualizar o 
texto na página do DOE ou acesse pelo site do CES-SP. 

 

Acontece no CES 

CES-SP participa de audiência pública na Assembleia Legislativa 
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O Conselho Estadual de Saúde de São Paulo participou, nesta terça-feira (25/02), 
de audiência pública com o Secretário de Estado da Saúde, David Uip, e o 
Secretário Adjunto, Wilson Modesto Pollara, na Comissão de Saúde da Assembleia 
Legislativa do Estado de São Paulo #Alesp, presidida pela deputada Telma de 
Souza (PT), com a presença de 19 deputados estaduais. 
  
Na ocasião, o Secretário apresentou o Relatório Quadrimestral de Gestão da 
Secretaria de Estado da Saúde referente ao Terceiro Quadrimestre de 2013 
(vejaaqui), conforme artigo 36, § 5º, da Lei Complementar nº 141/2012. 
  
Alguns dos temas de destaque da apresentação foram os programas “Mulheres de 
Peito”, “Residência Médica” e “Recomeço”, bem como o lançamento, em março, do 
“Filho que Ama Leva seu Pai ao AME”, para a prevenção da saúde do homem, 
contra o câncer da próstata e risco cardiovascular. 
  
Participaram da audiência o presidente da Assembleia Legislativa, Samuel Moreira, 
o líder do Governo, Barros Munhoz (PSDB), os deputados que compõem a 
Comissão de Saúde Analice Fernandes, Celso Giglio, Pedro Tobias e Welson 
Gasparini (PSDB); Edinho Silva, Gerson Bittencourt e Marcos Martins (PT); Itamar 
Borges (PMDB); e também Dilador Borges (PSDB), João Paulo Rillo e Ana do 
Carmo (PT), Ed Thomas (PSB), Beto Trícoli (PV), Luiz Carlos Gondim (SDD), e 
Edmir Chedid (DEM). 

Veja no Facebook 

 

Mamografia 

SES-SP lança programa Mulheres de Peito 

 

Mulheres paulistas com idades entre 50 e 69 anos, que nasceram em ano par e 
fazem aniversário nos meses de janeiro e fevereiro, já podem marcar  seus exames 
de mamografia pelo SUS (Sistema Único de Saúde) sem necessidade de pedido 
médico. 
  
A iniciativa, da Secretaria de Estado da Saúde, foi anunciada no início do mês pelo 
governador Geraldo Alckmin. O objetivo do programa estadual “Mulheres de Peito” 
é rastrear ativamente o câncer de mama e incentivar a realização de exames 
preventivos para detecção precoce da doença. 

Para fazer o agendamento da mamografia basta ligar para o número 0800-
7790000. 

 

Outras Notícias 

 Saúde interdita 1º bar em SP por venda de bebida alcoólica a adolescentes 

 Carnaval: diversão com responsabilidade 

 

Expediente 

Conselho Estadual de Saúde de São Paulo 

Presidência:  
David Everson Uip 
 
Secretária Executiva:  
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