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MG abre etapa estadual da 14ª Conferência Nacional de Saúde  
 
 

A Minas Gerais (MG) dá início à rodada estadual de debates, entre os dias 8 e 11 de agosto, em Belo 
Horizonte. O estado mineiro já realizou 78 conferências municipais e conta com mais três agendadas totalizando 
81 encontros.  

A VII Conferência Estadual de Saúde de Minas Gerais terá entre os convidados o governador de 
Minas Gerais, Antonio Anastasia, e representantes do Ministério Público Estadual, do Ministério da Saúde, do 
Conselho Estadual de Saúde, entre outras autoridades. O Conselho Nacional de Saúde será representado pelo 
presidente Alexandre Padilha. 

O Distrito Federal (DF) e São Paulo têm conferências agendadas também para o mês de agosto. Em 
setembro, o evento está previsto para ser realizado em Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato 
Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Tocantins.    

Em outubro, às vésperas da etapa nacional, 14 conferências estaduais estão programadas. Entre os 
estados estão: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, 
Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina e Sergipe.  

Até a última semana de julho foram realizadas em todo o Brasil 2592 conferências e 309 já estão 
programadas. As conferências municipais seguirão até o mês de outubro desde que agendadas anteriormente 
às etapas estaduais.  

 
Veja também:  

II Videoconferência sobre a 14ª Conferência Nacional de Saúde 
 

Representantes de Conselhos de Saúde estaduais e municipais de todo o país vão participar da 
II Videoconferência da 14ª Conferência Nacional de Saúde no próximo dia 23 de agosto, das 10h às 
13h, por intermédio das salas regionais do DATASUS nos estados. O balando das etapas municipais 
será o tema em debate. 

 
A transmissão II Videoconferência será feita em tempo real e pode ser acompanhada pelo site 

do Conselho Nacional de Saúde (CNS) no endereço: www.conselho.saude.gov.br . 
 

Para saber os endereços das regionais do DATSUS clique aqui. 
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