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Controle Social participa de videoconferência em prol do combate à Dengue 

  
          No próximo dia 3 de março, quinta-feira, às 10 h, Conselho Nacional de Saúde (CNS) e Ministério 
da Saúde (MS) realizam uma videoconferência para reforçar a importância da atuação do controle social 
no combate à dengue. A videoconferência tem como objetivo ampliar o trabalho de mobilização social e 
principalmente discutir o papel dos conselheiros nesse processo.  
  
          Como debatedores já estão confirmados Alexandre Padilha, Ministro da Saúde, Odorico Monteiro de 
Andrade, Secretário de Gestão Estratégica e Participativa, Jarbas Barbosa, Secretário de Vigilância em 
Saúde, Giovanini Coelho, Coordenador do Programa Nacional de Controle da Dengue, e as Conselheiras 
Nacionais de Saúde Maria do Socorro de Souza e Laudeci Vieira dos Santos. 
  
          Para participar, procure os Conselhos Estaduais de Saúde em cada capital. Nos municípios, serão 
preparados espaços pelos Conselhos Municipais de Saúde, e para mais informações contate o mais 
próximo de você. De casa você também pode acompanhar a videoconferência e participar ativamente 
enviando sua pergunta, acesse o site www.conselho.saude.gov. As regionais do Departamento de 
Informática do SUS (Datasus) também estarão disponíveis para os interessados na videoconferência. 
  
          Os conselhos de saúde são espaços estratégicos para garantir uma ação articulada entre entes 
federativos e cidadãos participantes e comprometidos com a política de saúde de sua cidade. Daí a 
importância de sua participação. 
 
Serviço: 
Controle Social em prol do combate à Dengue 
Data: 03 de março (quinta-feira) 
Horário: 10h 
 
Veja também: 
 
Ø Prorrogado prazo da consulta pública que trata da Política Nacional de Promoção da 

Saúde do Trabalhador 
 
Ø Inscrições para novo curso de Atualização começam na próxima segunda-feira, 28/02 

 
Ø Ministério Público acata representação de entidades contra lei estadual que destina 25% 

dos hospitais do SUS para planos de saúde 
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