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EDITORIAL
Novembro foi um mês de muitas atividades para o PSE.
Profissionais de educação e de saúde, integrantes dos Grupos de Trabalhos Intersetoriais realizaram oficinas de implementação do Programa Saúde na Escola com a participação do GTF. Parabéns para os encontros que ocorreram em Teresina (PI) e Belo Horizonte (MG)
Aconteceu a gravação do primeiro vídeo da série “Diálogos do PSE”, que traz a discussão
do tema “ Violências no território escolar” e recebeu a Prof. Dra. Maria Cecília de Souza
Minayo, pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, e Marta Maria Alves da Silva, Coordenadora da Área Técnica de Vigilância e Prevenção de Violências e Acidentes do Ministério da Saúde, e o jovem Leonardo Henrique Martins da Silva, estudante do terceiro ano do
ensino médio e integrante do programa Jovens de Expressão, de Sobradinho II/DF.
O PSE também esteve representado em importantes discussões, como o “I Encontro de
ONGs LGBT e profissionais da saúde, educação em DST, HIV/Aids e hepatites virais do
Sudeste”, “I Fórum nacional sobre aspectos médicos e sociais relacionados ao uso de
crack” e “ 5º encontro nacional do Programa Nacional de Alimentação Escolar: convergência de políticas públicas”.
Desejamos a todos um Feliz Natal e um Ano Novo de muitas realizações! E que em 2011 possamos compartilhar de grandes momentos no PSE.

GTF/PSE

PSE discute intersetorialidade
O X Encontro Nacional da Rede de Nutrição do SUS,
aconteceu nos dias 29 e 30 de novembro e 1 de dezembro de 2010, em
Brasília/DF,
realizado
pela Coordenação Geral
da Política de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde (CGPAN/
MS). A coordenadora do
PSE pelo Ministério da
Educação, Marta Klumb, ministrou palestra sobre
Intra e Intersetorialidade do PSE.

O encontro teve como objetivo refletir sobre a construção
das Políticas de Alimentação e Nutrição nos âmbitos federal,
estadual e municipal; debater o
perfil nutricional do brasileiro e
os programas e ações da Política
Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) nos estados e municípios; aprofundar a relação das
áreas de Alimentação e Nutrição
e a Atenção Básica com o planejamento de ações futuras e elencar as prioridades para os
planos estaduais e municipais e o pacto pela saúde.

Oficinas PSE em Belo Horizonte e Teresina
No mês de novembro, o Grupo de Trabalho Intersetorial Federal (GTF) realizou Oficinas do Programa
Saúde na Escola em Belo Horizonte (MG) e Teresina
(PI). Em ambas as capitais estavam presentes profissionais de educação e saúde de vários municípios de
cada estado.
As oficinas tiveram como objetivo tratar de temas
referentes ao processo de implantação e implemen-

tação do PSE nos municípios, tendo como eixo norteador o território compartilhado entre os setores da saúde e da educação
para qualificar o trabalho diário dos gestores locais no que se
refere a gestão intersetorial e planejamento local.
Durante as oficinas os participantes tiveram a oportunidade de
discutir e refletir sobre os conceitos de território, intersetorialidade, planejamento local, monitoramento, educação e saúde
integral.
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Série de vídeos “Diálogos PSE”
Em debate: Violências no território escolar
No último dia 26, foi gravado o
primeiro vídeo da série
“Diálogos PSE”. O tema
“Violências no território escolar” foi discutido em um batepapo com a prof. Dra. Maria
Cecília de Souza Minayo, pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz; Dra. Marta Maria Alves
da Silva, Coordenadora da Área
Técnica de Vigilância e Prevenção de Violências e Acidentes, Coordenação Geral de Doenças e Agravos Não
Transmissíveis do Departamento de
Análise de Situação de Saúde Secretaria
de Vigilância em Saúde do Ministério
da Saúde; e o jovem Leonardo Henrique Martins da Silva, estudante do terceiro ano do ensino médio e integrante

do programa Jovens de Expressão,
de Sobradinho II/DF. As coordenadoras do PSE nos Ministérios da
Educação e da Saúde mediaram o
diálogo.
Mais de 140 questões foram enviadas por municípios que integram o
PSE e divididas em grandes temas:

o papel da família, o papel da
escola, o papel da comunidade
e estratégias de enfrentamento. O debate se inicia com a
questão provocadora: Violências na escola: que cenário é
esse?
A série de vídeos tem como
objetivo promover o diálogo
com os municípios e estados
por meio de temas relacionados ao PSE, discutir as temáticas de
promoção da saúde, prevenção de
agravos e doenças dos escolares e
possibilitar articulação entre as áreas
envolvidas.
Nos próximos dias, informaremos
por e-mail o endereço para acessar o vídeo.

PSE participa do I Encontro de ONGs LGBT e profissionais da
saúde, educação em DST, HIV/Aids e hepatites virais do sudeste
A Associação Homossexual de Ajuda
Mútua, em parceria com Pró-Reitoria
de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis – PROEX da Universidade Federal de Uberlândia, Ambulatório Municipal de DST, HIV/AIDS Herbert de Souza
e demais Organizações nãoGovernamentais promoveram nos dias
25, 26 e 27 de novembro, o I Encontro
de ONGs LGBT e Profissionais da Saúde e Educação em DST, HIV/AIDS e
Hepatites Virais do Sudeste, na Universidade
F ed er al
de
U b e r lâ n d i a.
Esse encontro teve como finalidade

demarcar um olhar às especificidades, vulnerabilidades e potencialidades do sudeste frente à atuação
conjunta e articulada de diversos
segmentos da sociedade local e do
Estado para a efetivação de uma
ação política coletiva e organizada,
envolvendo os movimentos sociais,
gestores e profissionais da educação e da saúde, acadêmicos e pesquisadores na luta por dias melhores diante das DST, HIV/AIDS e Hepatites Virais.

Fala PSE!
PSE em ação—Caxias/MA
O município de Caxias, Maranhão, possui uma rede de ensino
composta por 69 escolas na zona urbana e 200 na zona rural.
Atualmente, o PSE atende 88 escolas, sendo que a grande maioria está situada na zona urbana. O PSE de Caxias tem desenvolvido ações fundamentais para prevenção junto aos educandos tais como palestras e teatros com enfoque aos temas relacionados aos quatro componentes do programa.
Parabéns Caxias!
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I Fórum Nacional sobre aspectos médicos e sociais
relacionados ao uso de crack
No dia 25 de novembro aconteceu
o I Fórum Nacional sobre Aspectos
Médicos e Sociais Relacionados ao
Uso do Crack. O evento, promovido
pelo Conselho Federal de Medicina
(CFM), aconteceu no auditório desta entidade. Estiveram presentes
aproximadamente 160 participantes entre médicos, estudantes, profissionais da área da saúde e representantes da sociedade civil organizada.
A disseminação do uso de crack
entre pessoas de todos os níveis
sócio-econômicos, de modo preocupante entre os jovens, requer
ampla discussão e intervenção da
sociedade civil organizada. É preciso discutir essa forma de drogadição, que prospera na sociedade,

causando sofrimentos às famílias e
prejuízos significativos à sociedade.
O Fórum contou com duas mesas
redondas. A primeira discutiu aspectos técnicos e éticos do consumo e do tratamento do usuário,
como a epidemiologia do uso de

drogas, os dilemas éticos e clínicos
na assistência, as abordagens clínicas, o acolhimento e a interdisciplinaridade.
Já a segunda mesa de discussão,
que contou com a participação de
Marta Klumb, coordenadora do PSE
pelo Ministério da Educação, abordou tópicos institucionais e sociais
do tema, como os aspectos jurídicos, o papel institucional do Estado,
as propostas dos Ministérios da
Saúde e da Educação para o enfrentamento ao crack, inclusive no
sistema educacional, além do uso
do crack sob a perspectiva da sociedade. Depois de cada mesa os debates foram abertos para a participação do público.

5º Encontro Nacional do Programa Nacional de Alimentação
Escolar: Convergência de Políticas Públicas
O PSE participou do 5º Encontro
Nacional do Programa Nacional
de Alimentação Escolar, promovido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento
da
Educação
(FNDE), nos dias 16, 17, 18 e 19
de novembro, em Salvador. Com
o tema Convergência de Políticas
Públicas, o encontro apresentou
os desafios e as práticas bem sucedidas na implantação da chamada Lei da Alimentação Escolar
(Lei nº 11.947/09). Mostrou também a interação entre vários ministérios e entre órgãos locais para a
concretização das novas determinações legais.
Participaram do encontro cerca de
700 pessoas, entre gestores estaduais e municipais, nutricionistas,
conselheiros e outros agentes do
programa. Também estiveram presentes representantes d os ministé-

rios do Desenvolvimento Agrário,
do Desenvolvimento Social e da
Saúde, a Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab), o Conselho
Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional (Consea) e a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO).
A Lei nº 11.947/09 institui uma
forte ligação entre a alimentação
escolar e a agricultura familiar. Determina que 30% dos recursos re-

passados pelo governo federal
para a merenda escolar devem ser
destinados exclusivamente à compra de produtos de agricultores
familiares, sem necessidade de
licitação.
Além de garantir produtos saudáveis e frescos para a alimentação
dos alunos, a nova prática aquece
a economia municipal, ao abrir um
novo mercado para a agricultura
familiar, levando a mais emprego e
renda no campo.
Durante o 5º Encontro Nacional do
Programa Nacional de Alimentação
Escolar, foram disseminadas boas
práticas na compra desses gêneros
alimentícios e os resultados de uma
pesquisa nacional sobre aquisições
da agricultura familiar.
(Fonte: ASCOM—FNDE)
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Help SIMEC!
ATUALIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS
SAIBA COMO ATUALIZÁ-LOS!

zados a qualquer momento.
Não se esqueça de “Salvar”
as alterações.

As informações de seus dados pessoais
são muito importantes para o Programa Saúde na Escola. Portanto, solicitamos que os mantenham atualizados. O
procedimento é muito simples . Siga o
passo-a-passo:
Acesse http://simec.mec.gov.br; faça o
login com sua senha.
No ambiente do SIMEC, clique em
“Sistema” , em seguida em “Usuários”
e logo após em “Atualização cadastral”.
Vai abrir uma nova tela contendo seus
dados pessoais, que podem ser atuali-

Importante!
Atenção usuários do SIMEC—PSE:
Informamos que os cadastros Secretaria, Escola e Unidade Local Integrada estão abertos para preenchimento com os
dados do PSE relativos ao ano/exercício de 2010.
Ao acessar o SIMEC/PSE, verifique na tela do monitor, no canto superior à direita, que o sistema disponibiliza o ano/
exercício do programa. Para acessar outros anos/exercícios do programa, basta trocar o ano antes de visualizar as informações.
Atenção! As Secretarias e Escolas dos Municípios da Portaria nº 2.931 de 4 de dezembro de 2008, terão até o dia 31
de dezembro de 2010, para registrar as informações relativas ao ano/exercício 2009.
Contamos com seu compromisso!

Você sabia...
QUE A ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL É UM DIREITO SOCIAL?
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 64, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2010
Altera o art. 6º da Constituição Federal, para introduzir a alimentação como direito social.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 60
da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:

Envie notícias
sobre as ações
do PSE em seu
município para
publicação no
PSE Informa.
Colabore!

EXPEDIENTE
Realização:

Art. 1º O art. 6º da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

Ministério da Educação
SECAD/MEC

"Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a
moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e
à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição." (NR)
Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, em 4 de fevereiro de 2010.

Tel: (61) 2022 9216
E-mail: pse@mec.gov.br
Ministério da Saúde
DAB/SAS
Tel: (61) 3306 8091
E-mail: pse@saude.gov.br

