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A presidente do Conselho Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, Zaira da Costa, participou 

do 2º Congresso IBRAFH de Hematologia Doença Falciforme, cujo tema central foi 

‘empoderamento dos pacientes e dos profissionais de saúde’. O evento ocorreu na 

última sexta-feira (28/07) no auditório da Caixa Cultural, no Centro do Rio de Janeiro, e 

contou com a presença de especialistas, gestores, estudantes, profissionais de saúde, 

usuários e trabalhadores do Hemorio, membros do Instituto Brasileiro de Doença 

Falciforme e Doenças Hematológicas, pacientes portadores da doença, dentre outros. O 

Congresso tratou do enfrentamento da Doença Falciforme, da capacitação dos 

profissionais e da aquisição de conhecimento da doença por parte dos portadores. No 

seu momento de fala, Zaira da Costa apresentou um apanhado de leis, resoluções e 

portarias relacionadas que norteiam as Políticas Públicas e Doença Falciforme no âmbito 

do estado do Rio de Janeiro. Participaram no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde 

Taís Severino (Superintendência de Atenção Primária à Saúde da SES/RJ), que 

representou o secretário de saúde, e a Doutora Clarisse Lobo (Hemorio).  

 

 

Presidente do CES-RJ participou do 2º 

Congresso IBRAFH de Hematologia 
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O GRANDE ATO PELA SAÚDE 

DURANTE A 16ª CONFERÊNCIA 

NACIONAL 
Marcando o Dia Nacional da Saúde, os participantes da  

16ª Conferência Nacional de Saúde realizaram o Ato 

Nacional Unificado “Saúde, Democracia e Direitos 

Sociais”, em defesa do Sistema Único de Saúde (SUS), em 

frente ao Museu Nacional da República, tendo início por 

volta das 17:30. Os milhares de participantes da 16ª CNS 

foram transportados de ônibus até próximo à Esplanada 

dos Ministérios, local onde puderam extravasar suas 

vontades e objetivos com relação à defesa do SUS e 

contra os ataques que ele vêm sofrendo ao longo destes 

mais de trinta anos de criação. O destaque ficou por conta 

do manifesto em defesa da saúde lido e entregue ao CNS 

por três ex-ministros da Saúde. Deputados, sindicalistas, 

representantes dos movimentos estudantis, sociais e 

indígenas tiveram direito à voz do alto do carro de som. 

Delegados e delegadas da delegação fluminense 

marcaram presença com faixas e cartazes. 

CALENDÁRIO DE REUNIÕES 

ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS 

DO CES-RJ EM 2019 

Elaine Pelaez, membro da Mesa 

Diretora do CNS recebe homenagem 

do CES-RJ 

 
Durante a 16ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 

Brasília, Elaine Pelaez foi homenageada pela presidente do 

Conselho Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, Zaira da Costa, 

devido à sua marcante participação na 8ª Conferência 

Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, esta realizada no mês de 

maio deste ano. No momento da homenagem – a entrega de 

uma placa – Elaine participava de uma atividade 

autogestionada do CFESS -, dentro da 16ª CNS. Elaine é 

membro da Mesa Diretora do Conselho Nacional de Saúde. 

Luiza Dantas, coordenadora da Comissão Intersetorial de 

Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (CISTT/CES-RJ), 

também fez um discurso de homenagem.  

SEMINÁRIO DA CISTT 

ACONTECE EM AGOSTO 

A Comissão Intersetorial de Saúde do 

Trabalhador e da Trabalhadora do Conselho 

Estadual de Saúde se reuniu dia 18 de julho 

para tratar, dentre outros temas, da Oficina 

de Planejamento de Saúde do Trabalhador e 

da Trabalhadora. Esta oficina tem data 

prevista para ocorrer no dia 23 de agosto, no 

auditório do 10º andar do edifício do NEMS. 

Os Cerests estarão presentes. 
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CES REALIZOU ETAPA COMPLEMENTAR DA 8ª 

CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE 

A 8ª Conferência Estadual de Saúde do Rio de Janeiro foi 

realizada nos dias 24, 25 e 26 de maio, na Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro e reuniu mais de 600 participantes que 

se debruçaram sobre as políticas de saúde do estado e do país. 

Ao final da conferência, o Rio de Janeiro elaborou suas propostas 

de âmbito nacional. No entanto, devido ao grande volume de 

material a ser analisado, estudado e condensado, a Relatoria da 

8ª CESRJ solicitou que as propostas e diretrizes de âmbito 

estadual fossem escolhidas em outra data, o que foi referendado 

pelos delegados e delegadas presentes na Plenária Final do dia 

26 de maio. 

Dessa forma, a Etapa Complementar da 8ª Conferência Estadual 

de Saúde do Rio de Janeiro foi realizada no último dia 26 de julho 

e contou com as presenças de todos os delegados e delegadas 

municipais e estaduais que tomaram parte da 8ª CESRJ. O local 

foi Ministério da Saúde Núcleo Rio de Janeiro (NEMS), situado à 

rua México, 128, no Centro do Rio, auditório do 10º andar.  
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O Rio de Janeiro NA 16ª Conferência 

Nacional de Saúde, EM BRASÍLIA 

 

Sob o signo da Democracia e Saúde, foi realizada a 16ª Conferência Nacional de Saúde, em Brasília. Cerca 

de 5 mil delegados e delegadas, participantes livres, autoridades, secretários, sindicalistas, movimentos 

sociais e estudantes estiveram em debate pela defesa dos princípios e diretrizes do Sistema Único de 

Saúde. O estado do Rio de Janeiro se fez presente com uma delegação de 192 componentes, que 

participaram e contribuíram nas formulações das propostas e diretrizes que, ainda este ano, estarão 

consolidadas no Relatório Final da 16ª CNS. Tal relatório deverá orientar as ações do Ministério da Saúde e 

do Sistema Único de Saúde para os próximos anos. Conselheiros do Rio de Janeiro conseguiram aprovar, ao 

menos, três moções (apoio e ou/repúdio) fundamentais para o estado durante a votação de moções na 

parte da manhã e pela parte da tarde no Plenário. Pelo lado dos servidores da saúde do estado, a moção de 

apoio do Plano de Cargos, Carreira e Salários (PCCS), assinado por Marcio Berman, conselheiro estadual, foi 

aprovada com mais de 85% de apoio pelos delegados. Já os conselheiros Everaldo Nascimento e Maurício 

Amaral Aprovaram a Moção de Repúdio a supensão imediata da portaria 1.675 referente à definição na 

linha cuidado de paciente com Doença Renal Crônico na Conferência Nacional de Saúde. Denize Marchon, 

conselheira municipal, viu sua Moção de Apoio à criação de um centro especializado no tratamento de 

feridas ser aprovada com quase 80% de votos. A presidente do CES-RJ, Zaira da Costa, em nome do 

Conselho, agradeceu ao Secretário de Estado de Saúde, Edmar Santos, pela logística da hospedagem 

oferecida pela SES aos delegados e delegadas nos dias 3 e 7 de agosto. 

Mais de 5 mil pessoas marcaram a história da saúde brasileira. Foram 331 propostas, 57 moções 

aprovadas, 4 dias de intensos debates, ato pela saúde, atividades autogestionadas, bate-papos, entrevistas, 

discursos, atividades culturais e muita, muita luta pelo resgate do Sistema Único de Saúde pelas suas bases 

originais da Constituição de 1988.  

As Conferências Nacionais de Saúde são o maior espaço de debate popular sobre a saúde do nosso país e a 

cada quatro anos reúne milhares de atores das mais diversas áreas e seguimentos da sociedade, todos 

juntos em defesa de uma saúde pública, universal, de qualidade e gratuita. Este é o momento máximo do 

Controle Social na saúde pública. A 16ª CNS começou dia 04 de agosto e teve seu encerramento no dia 07. 

O seu Relatório Final é a ferramenta principal para orientar os planos anuais e plurianuais de saúde. 

A 16ª Conferência Nacional de Saúde aconteceu entre os dia 4 e 7 de agosto de 2019, nas dependências do 

grande Pavilhão de Exposições Parque da Cidade, na capital federal.  

Eleições Complementares do CES-RJ 

REALIZADAS EM JULHO preencheu  

vacâncias do Colegiado 

 Foi realizada no dia 29 de julho a Eleição Complementar do 

Conselho Estadual de Saúde Triênio 2018/2021 para os 

preenchimentos das vacâncias do Colegiado. Após a divulgação 

da lista de municípios aptos e não aptos a participarem deste 

processo e da lista das entidades e instituições habilitadas e 

daquelas que não cumpriram com as exigências em Edital 

Eleitoral Complementar do CES-RJ, duas regiões de saúde – 

Baixada Litorânea e Noroeste – que ainda não tinham 

representação no Conselho, passaram a integrar o Colegiado. 

O Processo Eleitoral Complementar teve início às 10:00 e 

ocorreu no auditório do 11º andar do edifício do NEMS, 

localizado à rua México, 128, no Centro do Rio de Janeiro. 
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